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De ijzeren spoorbruggen over de grote rivieren werden algemeen bewonderd als
hoogtepunten van de techniek in de negentiende eeuw. De oplevering van elke brug was
een feestelijke gebeurtenis en ondervond grote publieke belangstelling. Het testen van de
brug - hier over de Beneden-Merwede in 1887 - met een proefbelasting was de laatste stap
voordat ze voor het gewone treinverkeer werd vrijgegeven. De grote en imposante
constructies verhoogden ook het aanzien van de verantwoordelijke civiel-ingenieurs die hier
dankbaar gebruik van maakten om hun maatschappelijke positie te verbeteren. Bovendien
werden ze gebruikt als argument in het pleidooi voor de ingenieursopleiding in Delft. De
talrijke problemen die zich bij de bruggenbouw voordeden, konden niet meer op de
gebruikelijke manier worden opgelost, zij vereisten - aldus de eerste directeur van de
Technische Hogeschool in 1905 - een grondige wetenschappelijke opleiding.
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1
Techniek, beroep en praktijk
Van shop naar school
De opkomst van de moderne techniek
Opzet van dit deel
‘Onze samenleving, welke voor een goed deel gewijzigd werd door de toepassingen
der wis- en werktuigkunde van onze eeuw, stelt hoge eisen aan degenen die hiervoor
verantwoordelijk zijn’, zo schreef het tijdschrift De Ingenieur in 1887 in een artikel
1.
over de plaats van de ingenieur in de samenleving. De waardering voor het werk
van de ingenieur bleef echter volgens de redactie van het blad achter bij zijn
verdiensten. Dit kwam vooral omdat ‘ons vak jong is en zich nog nauwelijks een
2.
vaste plaats heeft veroverd in het gevoelig organisme onzer samenleving’. Een
van de belangrijkste grieven in de ingenieursgemeenschap van die tijd was de
achterstelling van de Polytechnische School in Delft bij de universiteiten. Bij de
invoering van de Wet op het Middelbaar Onderwijs in 1863 was de Polytechnische
School namelijk bij het middelbaar onderwijs ondergebracht. Ten onrechte vonden
de ingenieurs. Met de omzetting van de Polytechnische School in een Technische
Hogeschool in 1905 kwam aan deze onrechtvaardige achterstelling tenslotte een
einde. De eerste rector magnificus van de Technische Hogeschool, professor J.
Kraus, dankte in zijn openingsrede de regering die eindelijk tot de erkenning was
gekomen ‘dat de mannen, die geroepen waren zòò samengestelde vraagstukken
op te lossen [..] eene wetenschappelijke opleiding niet langer konden derven’. Als
voorbeeld gebruikte Kraus de overbrugging van de grote rivieren sinds 1860. Dit
werd door de Nederlandse ingenieurs beschouwd als een hoogtepunt in de
3.
technische ontwikkeling in de negentiende eeuw.
Hiermee zijn in een notedop de aspecten van het moderniseringsproces gegeven,
die in dit deel aan de orde zullen komen. De verandering in de beoefening van de
techniek en de opkomst van nieuwe beroepen vormen het thema van de
hoofdstukken twee tot en met vijf, samen te vatten onder de titel Opleiding en Beroep.
Het streven naar erkenning en macht door de Nederlandse ingenieurs is een typisch
voorbeeld van een professionaliseringsproces. Onder professionalisering verstaan
we het streven van beroepen naar een professionele status, dat wil zeggen naar
een relatieve onafhankelijkheid ten opzichte van andere beroepen of
maatschappelijke groeperingen. Deze professionele status wordt uitgedrukt in
beloning, aanzien en invloed. Een belangrijk middel is het cultiveren van
specialistische kennis, in het geval van de ingenieurs technischwetenschappelijke
kennis. Hoe beter een beroep er in slaagt een onderscheid te creëren tussen de
eigen leden en ‘de anderen’, des te sterker is zijn machtsbasis. Het verwerven van
specialistische kennis vindt bij voorkeur plaats tijdens een uitgebreide opleiding,
bijvoorbeeld op een technische school. Toelating tot de opleiding wordt bijna
vanzelfsprekend gevolgd door de toelating tot het beroep. Een ander instrument
voor het verwerven van een professionele status is het oprichten van een
beroepsvereniging, die niet alleen voor de belangen van het beroep opkomt, maar
4.
ook bijdraagt aan het ontwikkelen van gemeenschappelijke waarden en normen.
Het argument bij uitstek waarop de ingenieurs hun claims baseerden, was de
toepassing van wiskunde en natuurwetenschappen in de techniek. De moderne
techniek zou door de toepassing van wetenschappelijke kennis en methoden radicaal
van karakter veranderd zijn, zij was als het ware verwetenschappelijkt. De
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verwetenschappelijking van de techniek is het tweede aspect van het
moderniseringsproces dat we in dit deel zullen behandelen. De
verwetenschappelijking van de techniek of, neutraler, de relatie tussen techniek en
wetenschap is een van de belangrijkste en oudste thema's in de
techniekgeschiedenis. Het is echter naar alle
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In vergelijking met het begin van de negentiende eeuw was de industrie rond 1900 veel
kennis-intensiever geworden. Waren lange tijd eenvoudige proefjes voldoende om de kwaliteit
van produkten te controleren en te testen, geleidelijk werd een laboratorium voor de
beheersing van de produktie en het analyseren van grondstoffen en eindprodukten steeds
belangrijker. Een voorbeeld hiervan is het bedrijf van C.T. Stork & Co te Hengelo. Deze
fabriek waar bonte weefgoederen werden vervaardigd, beschikte in het begin van de twintigste
eeuw voor dit doel over een goed geoutilleerd laboratorium waar hooggeschoolde technici
werkzaam waren.

waarschijnlijkheid ook het onderwerp, waarover de minste overeenstemming bestaat
onder techniekhistorici, -filosofen en -sociologen. Dat de techniek in de afgelopen
twee eeuwen een diepgaand transformatieproces heeft ondergaan en dat de
wetenschap een belangrijke factor in dit proces is geweest, is onomstreden. De
aard van de veranderingen en de mate van de invloed van de wetenschap hierop
5.
is daarentegen het onderwerp geweest van vele, vaak heftige controverses. De
discussie leek in een patstelling gekomen te zijn en er werd al voorgesteld om het
thema maar van de onderzoeksagenda te schrappen. Dit bleek echter niet zo
eenvoudig te zijn, juist omdat de relatie tussen wetenschap en techniek zo centraal
is voor het begrip van de moderne techniek.
Beide thema's, professionalisering en verwetenschappelijking, hangen nauw
samen. De Ingenieur schreef niet voor niets dat de moderne techniek hoge eisen
aan de ingenieurs stelde. De directeur van de Polytechnische School vertaalde deze
in de onontbeerlijkheid van een wetenschappelijke opleiding voor ingenieurs. Een
opleiding in de praktijk of op de werkplek voldeed niet langer. Deze verandering in
de opleiding wordt in de angelsaksische literatuur over professionalisering wel
omschreven als een overgang van een shop naar een school culture, van de
werkvloer naar het klaslokaal. Op de technische scholen, zoals die zich vanaf de
achttiende eeuw ontwikkelden, werd de wetenschappelijke studie van de techniek
onderwezen. Tegelijkertijd werd om tot bepaalde beroepen te worden toegelaten
een studie aan een dergelijke school een noodzakelijke voorwaarde.
Verwetenschappelijking en professionalisering zijn aldus verschillende aspecten
van hetzelfde proces, namelijk de opkomst van de moderne techniek.
Hoewel beide processen nauw met elkaar verweven zijn, worden ze in de literatuur
zelden samen behandeld. Dit is minder opmerkelijk dan op het eerste gezicht lijkt.
Onderzoek naar de ontwikkeling van beroepen en professies was het domein van
de sociologie. Sociologen en andere sociale wetenschappers vertoonden echter
een duidelijke schroom om ook de inhoud van de techniek en de technische kennis,
6.
die er aan ten grondslag ligt, in hun onderzoek te betrekken. Omgekeerd bestond
onder techniekhistorici en zeker onder degenen die zich primair met de inhoudelijke
kant van de techniek bezighielden, dat wil zeggen met de werking, eigenschappen
en functies van technische artefacten, weinig belangstelling voor de sociale context,
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waarin de techniek tot ontwikkeling kwam en waarbinnen de technicus zijn werk
7.
verrichtte.

Van shop naar school
De historicus Peter Lundgreen heeft de professionalisering van het ingenieursberoep
in een aantal Westerse landen vergeleken. De titel van zijn artikel uit 1990 is
veelzeggend: ‘Engineering education in Europe and the USA, 1750-1930: the rise
8.
to dominance of school culture and the engineering professions’. De opkomst van
het technisch onderwijs is volgens Lundgreen het meest in het oog springende
aspect in dit proces. Tegenwoordig kan men alleen nog ingenieur worden na een
uitgebreide technisch-wetenschappelijke studie aan een (hogere) technische school.
Deze formele scholing heeft voor een groot deel de plaats ingenomen van de
traditionele opleiding in de werkplaats, ofwel de overgang van een shop naar een
9.
school culture.
Het opmerkelijke is dat zeker vóór 1870 grote verschillen zichtbaar werden tussen
de ontwikkelingen in Frankrijk en Duitsland aan de ene kant en Engeland en de
Verenigde Staten aan de andere kant. In Frankrijk werd in 1747 in Parijs de Ecole
des Ponts et Chaussées opgericht. Aan deze school werden voortaan de civiele
ingenieurs opgeleid voor het Corps des Ponts et Chaussées dat al vanaf 1716
bestond. In het jaar daarop werd de militaire Ecole Royale du Génie te Mézières
opgericht. Op beide scholen trachtte men door een streng toelatingsexamen en een
intensieve scholing in de ‘ingenieurswetenschappen’ het kennisniveau van de
10.
ingenieurs aanzienlijk te verhogen. Onder invloed van de Franse Revolutie vond
in de jaren negentig van de achttiende eeuw een omvangrijke reorganisatie van het
onderwijs-
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stelsel plaats. Alle aanstaande ingenieurs, zowel militaire als civiele, kregen voortaan
eerst een grondige wetenschappelijke training aan de Ecole Polytechnique (1794),
waarna ze hun opleiding aan een van de vervolgscholen, zoals de Ecole des Ponts
et Chaussées of de Ecole des Mines (1783) voortzetten. In het Duitse taalgebied
ontstonden op het einde van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende
eeuw de eerste technische scholen, zoals bijvoorbeeld de Vereinigte Artillerie- und
Ingenieurschule (1788) en de Bauakademie (1799) in Berlijn. In Engeland en de VS
vond de oprichting van de technische scholen veel later plaats. Op een enkele
uitzondering na - voornamelijk militaire scholen zoals West Point (1802) in de VS duurde het tot na 1850 voordat in deze landen een stelsel van technische scholen
van de grond kwam.
Waardoor kunnen deze verschillen verklaard worden? De belangrijkste oorzaak
moet volgens Lundgreen in de rol van de nationale overheid worden gezocht. In
Frankrijk en de meeste Duitse staten bestond een omvangrijke en invloedrijke
overheidsbureaucratie, terwijl deze in de angelsaksische landen veel minder sterk
ontwikkeld was. Het streven naar professionalisering van bepaalde groepen binnen
deze bureaucratie was de belangrijkste drijfveer voor de oprichting van de technische
scholen. Aan deze scholen werden in het begin dan ook uitsluitend ingenieurs voor
de nationale corpsen opgeleid, zoals het Corps des Ponts et Chaussées en de
militaire corpsen. Professionalisering van technische beroepen was, aldus Lundgreen,
niet zozeer een bijprodukt van de industrialisatie maar van het proces van
staatsvorming, een ander belangrijk aspect van het moderniseringsproces.
De verschillen in de rol, die de overheid vervulde, hadden grote gevolgen. Terwijl
in Frankrijk en Duitsland de staatsingenieurs het belangrijkste voorbeeld werden
voor ingenieurs en technici buiten de staatssector, oriënteerden de ingenieurs in
de angelsaksische landen zich meer op ondernemers of op de beoefenaren van de
vrije beroepen, waaronder de traditionele professies zoals artsen en juristen. Ook
in de beroepsverenigingen was dit verschil duidelijk merkbaar. In organisaties die
door staatstechnici werden gedomineerd, was een diploma van een technische
school vaak het belangrijkste selectiecriterium. Ontbrak deze groep, dan waren
werkervaring en professioneel succes meestal doorslaggevend voor het
lidmaatschap.
Vanaf het moment dat een academische opleiding voor staatsingenieurs was
gevestigd, had dit niet alleen een grote invloed op de andere sectoren, maar kreeg
dit ook een een eigen dynamiek. De professionaliserende staatstechnici ontwikkelden
gemeenschappelijke idealen van dienstbaarheid aan de samenleving. Hoewel in
hun eigen ogen het maatschappelijk belang meestal samenviel met het eigen belang,
hadden dergelijke claims ook een sterk ideologisch karakter, die de ware bedoelingen
maskeerden. Door verschillende onderzoekers zijn dergelijke idealen voornamelijk
als retoriek bestempeld en zijn ingenieurs afgeschilderd als ‘ordinaire’ statuszoekers.
Lundgreen waarschuwt bijvoorbeeld voor (hoog)leraren aan de technische scholen
die argumenteren ten gunste van beter - in hun ogen betekent dit hoger - onderwijs
als ware het absoluut noodzakelijk voor bepaalde kwalificaties. Er kan echter een
grote kloof bestaan tussen opleidingseisen in de vorm van behaalde diploma's en
kwalificaties voor het vervullen van bepaalde functies. Deze wisselwerking tussen
opleiding en beroep moet juist onderzocht worden.
In het gedeelte Opleiding en Beroep zullen we de professionalisering van technische
beroepen in Nederland in de negentiende eeuw beschrijven. In het voorgaande is
vooral gesproken over het ingenieursberoep, omdat dit beroep het referentiekader
vormde voor veel nieuwe technische beroepen. Toch zullen wij in dit deel niet alleen
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aan ingenieurs maar ook aan andere technische beroepen uitgebreid aandacht
besteden. Als uitgangspunt nemen we de institutionele veranderingen in de opleiding.
Traditioneel viel de opleiding voor technische beroepen en ambachten binnen de
gildenstructuur. In de gilden bepaalden de gildemeesters wie werd toegelaten. De
opleiding vond vervolgens binnen het gilde plaats onder leiding van een ervaren
meester. Door met goed gevolg een proeve van bekwaamheid af te leggen werd
de leerling gezel en na de meesterproef eventueel meester. Voor beroepen die door
de gilden werden beheersd, was dit de enige mogelijkheid om een vak te leren en
uit te oefenen. De gilden hadden in Nederland in de achttiende eeuw aan macht en
invloed verloren. Dit hield onder andere in dat nieuwe beroepen niet meer
automatisch volgens het gildenmodel werden georganiseerd. We zullen aan het
traditionele opleidingsmodel slechts zijdelings aandacht besteden en ons vooral
concentreren op de opkomst van technische scholen, die op zijn minst een deel van
de gehele opleiding overnamen.
Bij elke poging tot onderwijsvernieuwing of-hervorming willen we in essentie drie
zaken weten: de legitimatie, het curriculum en de resultaten.
Voorstellen om een school op te richten of om bestaande opleidingen te
veranderen, hebben bijna altijd een maatschappelijke discussie en reactie uitgelokt.
We willen weten wie de initiatiefnemers waren, welke achtergrond ze hadden en
waar ze vandaan kwamen en vooral welke argumenten ter verdediging van de
plannen werden aangevoerd. Op deze wijze hopen we inzicht te krijgen in de
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context waarbinnen er een behoefte ontstond aan een andere scholing van technisch
personeel. Verder gaat het om de herkomst van de ideeën - in Nederland vaak het
buitenland - de verwachtingen die men koesterde ten aanzien van de nieuwe
opleidingen en het resultaat van de pogingen.
Naast de legitimatie is ook de invulling van het curriculum van belang. Ook op dit
punt is meestal de nodige strijd gevoerd. Het gaat hierbij om de vertaling van de
vaak nog vage ideeën in een concreet lesprogramma. Vragen over de omvang van
opleiding, de toelatingseisen, het niveau en de inhoud van de vakken en het aandeel
van het praktische onderwijs dienen beantwoord te worden. Cruciaal is ook de
recrutering van de docenten. De docenten die aan de technische scholen zijn
verbonden, vormen niet alleen een zeer invloedrijke groep als het gaat om de directe
invulling van het curriculum maar ook voor de verder reikende aspiraties van de
nieuwe scholen en hun ‘produkt’, de afgeleverde technici. Daarnaast bepalen de
vooropleiding en de kosten van het onderwijs in belangrijke mate uit welke sociale
lagen de leerlingen afkomstig zijn. Tenslotte zijn de resultaten van de scholen een
belangrijk aandachtspunt. Hierbij staan het gevecht om de arbeidsmarkt en de
maatschappelijke positie centraal. Van belang is het aantal leerlingen en
afgestudeerden en vervolgens hun ervaringen op de arbeidsmarkt: waar komen de
ex-leerlingen terecht, welk werk verrichten ze en welke positie bekleden ze in de
organisatie waar ze werken? Ook de relaties met andere groepen en de pogingen
om de positie van de eigen beroepsgroep te verbeteren, bijvoorbeeld door het
oprichten van beroeps- of belangenverenigingen spelen een rol.

De opkomst van de moderne techniek
Het thema van de relatie tussen techniek en wetenschap is een van de oudste
thema's in de techniekgeschiedenis. Een algemeen gangbare opvatting, zeker ook
buiten de kringen van techniekhistorici, is dat techniek en wetenschap zich
eeuwenlang sinds de klassieke oudheid min of meer onafhankelijk van elkaar hebben
ontwikkeld. Tussen ambachtslieden en geleerden bestond een grote sociale kloof,
11.
die vruchtbare contacten tussen beide groepen verhinderde. Met het ontstaan van
de moderne natuurwetenschappen in de zeventiende eeuw begon dit echter te
veranderen. De wisselwerking tussen techniek en wetenschap werd steeds
intensiever en vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw zijn techniek en
wetenschap geleidelijk zo verstrengeld geraakt dat zij in onze tijd nauwelijks meer
te onderscheiden zijn. Tijdens dit proces is de oude ambachtelijke techniek veranderd
in de moderne, hedendaagse techniek, vaak ook aangeduid als technologie. Deze
moderne techniek steunt in steeds sterkere mate op wetenschappelijke inzichten
en uitvindingen: de moderne techniek is zodoende een vorm van toegepaste
wetenschap geworden. Het symbool van deze ‘verwetenschappelijking’ van de
techniek in de twintigste eeuw is het moderne researchlaboratorium, waar
wetenschappers werken aan de systematische ontwikkeling en toepassing van de
wetenschap met als resultaat een eindeloze stroom nieuwe ‘high-tech’ produkten.
Het ontstaan van dergelijke researchlaboratoria in de industrie en bij de overheid
is vaak synoniem met de opkomst van de moderne techniek.
Dit standaardbeeld is wijdverbreid maar niet onomstreden. De stelling ‘moderne
techniek is toegepaste wetenschap’ bleek het kernpunt te zijn in het langdurige
debat over de relatie tussen techniek en wetenschap dat is gevoerd in Technology
and Culture, het toonaangevende tijdschrift van de Amerikaanse vereniging voor

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

techniekgeschiedenis. John Staudenmaier heeft een analyse gemaakt van alle
artikelen over dit onderwerp uit de jaargangen 1959-1979 van Technology and
12.
Culture. Het ontbreken van consensus wordt volgens Staudenmaier mede
veroorzaakt door verschillende definities van ‘techniek’, ‘technologie’ en ‘wetenschap’.
Bovendien blijkt dat de betekenis die aan deze termen werd toegekend in de loop
13.
van de tijd veranderde. Oorspronkelijk, op het einde van de achttiende eeuw
verstond men bijvoorbeeld onder technologie de systematische bestudering van de
ambachtelijke techniek, de leer van de techniek. Geleidelijk is in het angelsaksische
taalgebied de betekenis verschoven in de richting van ‘op de natuurwetenschappen
berustende techniek’, ‘moderne techniek’ of zelfs gewoon techniek in het algemeen.
In het Nederlands wordt technologie echter zowel in de betekenis van ‘leer der
14.
techniek’ als in die van ‘op natuurwetenschappen gebaseerde techniek’ gebruikt.
Een tweede oorzaak voor het gebrek aan consensus was de grote verscheidenheid
aan theorieën over de relatie tussen techniek en wetenschap, die elkaar gedeeltelijk
overlapten of tegenspraken. In wezen kan de discussie volgens Staudenmaier echter
teruggebracht worden tot een verschil van mening over de aard van de technische
kennis: is technische kennis door de toepassing van wetenschappelijke inzichten
en methoden gereduceerd tot een vorm van wetenschappelijke kennis of is dit niet
het geval? De meeste techniekhistorici in Technology and Culture bestrijden deze
opvatting zonder overigens de belangrijke bijdrage van de wetenschap te willen
bagatelliseren.
In tegenstelling tot de wetenschap heeft men namelijk in de techniek altijd met
reële zaken te maken en niet met idealisaties. In de technische praktijk bestaat
daarom altijd een spanning tussen een tech-
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nisch ontwerp en de mogelijkheden om dit ontwerp te realiseren; de specifieke
beperkingen van de omgeving, zoals de eigenschappen van het materiaal, bepalen
de technische maakbaarheid van een ontwerp. Deze spanning tussen ontwerp en
gerealiseerd artefact maakt nu het wezen van de techniek uit. Zij verleent aan
technische kennis een uniek karakter, in die zin dat technische problemen niet zijn
op te lossen door eenvoudig wetenschappelijke kennis en methoden toe te passen.
Bovendien moeten deze eerst aangepast worden aan de technische praktijk. Er is
dus meer dan alleen wetenschappelijke kennis nodig om een werkende machine
te bouwen. Hoewel in de techniek wetenschap wordt toegepast, betekent dit dus
niet dat techniek een vorm van toegepaste wetenschap is geworden.
Ingenieurs en technici weten dit uit ervaring. Maar vanuit de dominante idee dat
technische kennis een afgeleide is van wetenschappelijke kennis en daarom geen
interessant onderzoeksgebied is, is tot voor kort maar weinig aandacht besteed aan
de wijze waarop ingenieurs en technici tot een ontwerp komen en met name van
welke kennis ze daarbij gebruik maken. Een aantal recente onderzoeken laat echter
zien dat een beter inzicht in de cognitieve dimensie van de techniek nieuw licht kan
15.
werpen op de complexe interactie tussen techniek en wetenschap.
In navolging van Staudenmaier en anderen onderscheiden we hier aan technische
kennis vijf kenmerken: (1) wetenschappelijke concepten, aangepast aan de eisen
van de techniek, (2) heuristieken of zoekregels, (3) het verzamelen van gegevens
om specifieke technische problemen op te lossen, (4) technische vaardigheid en
16.
(5) ingenieurstheorieën en -wetenschappen. Deze kenmerken hangen onderling
nauw samen en geen van deze kenmerken is afzonderlijk in staat technische kennis
volledig te karakteriseren. We zullen deze kenmerken kort toelichten.
De meest voor de hand liggende toepassing van wetenschappelijke kennis is het
gebruik van wetenschappelijke concepten en ontdekkingen. Nu zijn, zo is in het
voorgaande betoogd, wetenschappelijke concepten niet zonder meer bruikbaar. Zij
moeten aan de technische praktijk worden aangepast. Rudolf Diesel wilde
bijvoorbeeld op basis van de thermodynamica, een natuurkundige theorie, een
efficiëntere verbrandingsmotor ontwikkelen. Het uiteindelijke resultaat, de
Dieselmotor, deed na voortdurende aanpassingen en bijstellingen van het ontwerp
slechts in weinig opzichten meer denken aan het oorspronkelijke concept. Ook het
omgekeerde vindt plaats. Wetenschappelijke concepten kunnen voortkomen uit een
technische traditie, zoals de invloed van de stoomtechniek op de thermodynamica
laat zien: de technische praktijk leverde verschijnselen en problemen op die niet in
te passen waren in de bestaande wetenschappelijke theorieën over energie of
warmte.
Naast concepten spelen ook heuristieken een belangrijke rol bij het oplossen van
problemen. Heuristieken zijn richtlijnen die aangeven in welke richting een oplossing
kan worden gezocht. In de ambachtelijke praktijk namen heuristieken de vorm aan
van vuistregels of andere praktische voorschriften. De geldigheid was vaak zeer
beperkt. In de moderne techniek zijn deze vuistregels vervangen door meer
theoretisch gefundeerde voorschriften, die vaak een groter bereik hebben en
17.
daardoor meer resultaten opleveren.
Heuristieken geven de richting aan waarin de oplossing van bepaalde problemen
kan worden gezocht, maar daarmee is de oplossing nog niet gevonden. Hiervoor
ontbreken vaak nog veel gegevens. Het zoeken naar deze gegevens is een ander
18.
kenmerk van technische kennis. De toenemende behoefte aan kwantificering en
de wijze waarop hierin werd voorzien, is een uiterst belangrijk kenmerk van de
moderne techniek geworden. Voordat stoommachines voor andere doelen konden
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worden gebruikt dan voor het leegpompen van mijnen, moest men weten hoe groot
het vermogen van een stoommachine was, maar ook welk vermogen nodig was om
molens of weefgetouwen aan te drijven. Dit kon alleen worden opgelost, als men
er in slaagde om methoden te ontwikkelen om het vermogen van een machine te
meten. Het was een van de belangrijkste problemen in de stoomtechniek op het
19.
einde van de achttiende eeuw. Het werd opgelost door de uitvinding van de
indicateur door James Watt. Dit instrument tekende een diagram, waaruit het
20.
vermogen van een machine kon worden bepaald. Om in de behoefte aan gegevens
te voorzien werden in allerlei vakgebieden nieuwe methoden ontwikkeld en toegepast.
Deels zijn dergelijke methoden rechtstreeks aan de wetenschap ontleend, maar in
veel gevallen zijn ze speciaal ontwikkeld voor het oplossen van technische problemen
21.
en speelden wetenschappelijke inzichten een indirecte of beperkte rol.
Technische vaardigheid wordt bij uitstek in de praktijk verworven en is dus een
vorm van ervaringskennis. Het gaat hierbij om een combinatie van de vaardigheid
in het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden met de kennis die daarvoor nodig
is. Deze praktijkkennis ligt in de eerste plaats in de handen en hoofden van de
technici opgeslagen, het is een vorm van stilzwijgende kennis, die bijna onbewust
aanwezig is. Deze vorm van kennis is daarom moeilijk te reconstrueren. Een deel
van deze kennis is echter vastgelegd in vuistregels, recepten of voorschriften, die
processen of algemene principes in niet-theoretische taal beschrijven. Nieuwe kennis
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wordt verkregen door het oplossen van praktische problemen met behulp van
empirische methoden of gewoon door systematisch proberen. Dat ondanks alle
veranderingen in de techniek ervaringskennis een grote rol is blijven spelen,
demonstreerde de Amerikaanse techniekhistoricus en luchtvaartingenieur Walter
Vincenti aan de hand van de introductie van gestroomlijnde klinknagels, een
belangrijke innovatie in de Amerikaanse vliegtuigindustrie in de jaren dertig van
deze eeuw. Ook in de ontwerpfase en tijdens de produktie wordt kennis opgebouwd,
maar omdat dergelijke kennis te vinden is op de werkvloer en niet in de
onderzoekslaboratoria, heeft deze tegenwoordig wel een veel lagere status dan
theoretische kennis.
Naast het oplossen van praktische problemen leverde dit systematisch
experimenteren ook een bijdrage aan de algemene kennisbasis op het betreffende
gebied. Technische disciplines of de zogenaamde ingenieurswetenschappen kwamen
voort uit het formuleren van ingenieurstheorieën of technische theorieën. Deze
kennis is verkregen door het gebruik van experimentele methoden en formeel en
mathematisch gestructureerd. Zij verklaart de gedragseigenschappen van een
bijzondere klasse van artefacten of artefact-gerelateerde materialen. Het verschil
met wetenschappelijke theorieën is dat technische theorieën uitspraken doen over
door de mens gemaakte voorwerpen in plaats van direct over eigenschappen van
de natuur. Een discipline omvat een min of meer samenhangend geheel van
22.
technische theorieën. De opkomst van technische disciplines op een bepaald
domein had ook gevolgen voor op dit terrein werkende technische gemeenschappen.
Door de oriëntatie op de wetenschappelijke gemeenschap werd de creatie van
theorieën in toenemende mate de leidende doelstelling van de cognitieve activiteiten
binnen zo'n gemeenschap. Dergelijke theorieën werden (en worden) gezien als
essentieel voor de training van ingenieurs. De algemene kennis, die hierin besloten
ligt, gebruikten de ingenieurs voor de oplossing van specifieke problemen, die zij
in de praktijk tegenkwamen. Met andere woorden, discipline en technische
23.
gemeenschap versterkten elkaar in hun ontwikkeling.
Er bestaat dus een wisselwerking tussen de cognitieve dimensie van de techniek
en de sociale context waarbinnen deze wordt gegenereerd en doorgegeven. Dit
betekent ook dat binnen verschillende sociale en institutionele contexten de
‘verwetenschappelijking’ van de techniek verschillende vormen kan aannemen. Dit
proces leidde in de negentiende eeuw in Frankrijk en de Verenigde Staten tot het
ontstaan van duidelijk onderscheidbare technische tradities. Het is daarom
noodzakelijk om meer specifiek te onderzoeken hoe ingenieurs in deze verschillende
contexten hebben geprobeerd om wetenschappelijke ideeën en methoden in hun
24.
werk te incorporeren. Wij zullen in het tweede deel van dit boek, Theorie en Praktijk,
proberen te onderzoeken welke vorm de verwetenschappelijking van de techniek
in Nederland aannam. We hebben voor dit doel een aantal voorbeelden uit
verschillende technische domeinen geselecteerd. Vergelijkenderwijs kan zo een
indruk verkregen worden, of de optredende veranderingen in een algemeen patroon
pasten. Ook is het zo mogelijk de vraag te beantwoorden in hoeverre de
ontwikkelingen kenmerken vertonen die typisch Nederlands zijn.

Opzet van dit deel
Techniek, Beroep en Praktijk valt in twee delen uiteen. In Opleiding en Beroep, de
hoofdstukken twee tot vijf, geven we een analyse van de veranderingen in de
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opleiding van technici en de beroepsvorming. De focus ligt op de institutionele
veranderingen in de opleiding, met name op de opkomst van technische scholen.
Zoals we eerder hebben opgemerkt, zullen we ons niet beperken tot de
ingenieursopleidingen of de hogere technische opleidingen, maar bekijken we het
gehele onderwijssysteem voor zover dat voor de opleiding van technici van belang
was. Het zal blijken dat aan het begin van de negentiende eeuw het onderscheid
tussen hogere en lagere technici nog niet vanzelfsprekend was. Wel bestond ook
in Nederland een groot verschil tussen de technici die voor de staatsdienst werden
opgeleid en degenen, die voor andere maatschappelijke sectoren, zoals de nijverheid
of de handel bestemd waren. Het onderscheid in de opleidingen van beide groepen
is met name voor de eerste helft van de negentiende eeuw een belangrijk
structurerend element in dit deel. Omdat in de zeventiende en achttiende eeuw al
de eerste aanzetten waren te vinden van het transformatieproces dat
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Een van de eerste pagina's uit het laboratoriumjournaal van Felix Driessen (1855-1936), de
oudste zoon van de directeur van de katoendrukkerij De Heyder & Co uit Leiden. Felix was
voorbestemd om colorist te worden. Na het diploma van de HBS te hebben gehaald, liep hij
stage in het familiebedrijf. De meeste tijd bracht hij in het laboratorium door, waar hij op
systematische wijze proeven deed. Op deze bladzijde, uit begin 1873, is te zien hoe Felix
verschillende soorten garancine beproefde. Garancine was een kleurstof die uit de meekrap
werd bereid. De kleur die verven en drukken met garancine opleverde, was afhankelijk van
het zogenaamde beitsmiddel, een stof waarmee de katoen vóór het verven werd
geprepareerd. Naast de opgeplakte staaltjes schreef de jonge Driessen zijn opmerkingen.
Een van de conclusies van deze proef was dat het voor het verven van rood, bruin en zwart
een enorm verschil was of men gewoon water of ‘stoomwater’ gebruikte. Voor elke soort
garancine gaf hij een oordeel over de kwaliteit in verhouding tot de prijs. Na één jaar in de
fabriek te hebben doorgebracht, vertrok Driessen naar Mulhouse in de Elzas om zijn opleiding
aan de bekende Ecole de Chemie voort te zetten.
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zich in de loop van de negentiende eeuw voltrok, besteden we hieraan ook aandacht.
Het eerste deel vormt verder het kader en de achtergrond voor de voorbeelden in
Theorie en Praktijk. De vier hoofdstukken in Opleiding en Beroep zijn chronologisch
ingedeeld. In hoofdstuk twee wordt de voorgeschiedenis tot 1813 beschreven. De
start van de opleiding van ingenieurs of vestingbouwers aan de universiteit van
Leiden vormt het beginpunt. De eerste periode wordt in 1748 afgesloten, toen zich
vrijwel gelijktijdig een aantal veranderingen voordeed. Het eindpunt van de volgende
periode valt omstreeks 1768, toen de als maar slechter wordende economische
situatie van de Republiek steeds meer in het centrum van de belangstelling kwam
te staan. Dit resulteerde onder andere in een groot aantal onderwijsinitiatieven. De
vorming van de Bataafse Republiek in 1795 betekende een belangrijke stap op weg
naar de vorming van een nationale eenheidsstaat. De periode tot 1813 werd
gekenmerkt door politieke instabiliteit - de machtswisselingen volgden elkaar in snel
tempo op - en een groot aantal plannen tot onderwijshervorming, dat (nog) niet ten
uitvoer werd gebracht.
De periode die in hoofdstuk drie wordt behandeld, valt in grote lijnen samen met
de regeringsperiode van Koning Willem I. Het onderwijs voor staatstechnici en dat
voor nijverheidstechnici ontwikkelde zich in deze periode grotendeels onafhankelijk
van elkaar. Daarop duidt dan ook de titel Gescheiden Paden. De afscheiding van
België in 1830 zorgde voor een andere breuk, die het technisch onderwijs in
Nederland tijdelijk naar de achtergrond drong. Pas na het aftreden van Willem I
kwam er ruimte om nieuwe ideeën in de praktijk te brengen, zij het de eerste jaren
niet financieel. De kern hiervan betrof de splitsing tussen het onderwijs voor hogere
en dat voor lagere technici. Dit werd vooral gesymboliseerd in de aankondiging in
1842 van de oprichting van de Koninklijke Akademie voor de opleiding van burgerlijke
ingenieurs ‘zoo voor 's lands dienst als voor de nijverheid’ in Delft. De totstandkoming
van de eerste burgerlijke school voor hogere technici vormde de afsluiting van deze
periode. Hoewel in theorie de scheiding tussen (hogere) staats- en nijverheidstechnici
was opgeheven, bleef de betekenis van de Delftse school voor de nijverheid bij de
verwachtingen achter. Evenals in politiek en economisch opzicht het geval was,
vormde de periode tussen 1840 en 1860 een overgangsperiode, het onderwerp van
hoofdstuk vier. Een van de belangrijkste knelpunten in het onderwijs, het ontbreken
van een goede regeling van het middelbaar onderwijs, werd in 1863 door Thorbecke
opgeheven. Diens Wet op het Middelbaar Onderwijs zou diep ingrijpen in het
technisch onderwijs. De totstandkoming en de invloed van deze wet vormen het
eerste onderwerp van hoofdstuk vijf. Daarna concentreren we ons vooral op de
ingenieursopleiding aan de Polytechnische School, de opvolger van de Koninklijke
Akademie. Het aantal studierichtingen was in 1863 aanzienlijk uitgebreid, wat, zij
het geleidelijk, tot de opkomst van nieuwe typen ingenieurs leidde. De verhoudingen
in de ingenieursgemeenschap en de positie van de ingenieurs in de samenleving
kwamen hierdoor rond 1890 in een nieuwe fase. Dit vormt de afsluiting van dit deel.
In Theorie en Praktijk, de hoofdstukken zes tot en met elf, staat de vraag centraal
hoe technici de problemen oplosten waar ze mee werden geconfronteerd en van
welke kennis ze gebruik maakten. Vervolgens zullen we nagaan welke veranderingen
zich hierin in de loop van de negentiende eeuw voordeden en wat deze
veranderingen inhielden. Op deze wijze kan ook de invloed van de wetenschap op
de techniek in beeld gebracht worden. Door telkens aandacht te besteden aan de
vraag, hoe de technici en ingenieurs in Nederland aan deze kennis kwamen, komen
ook telkens elementen uit het eerste deel weer aan bod, zoals opleiding,
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beroepsvorming en arbeidsmarkt. Elk hoofdstuk in Theorie en Praktijk vormt een
min of meer afgerond geheel.
Zoals we in de voorgaande paragraaf hebben aangegeven, kon elk technisch
domein specifieke eigenschappen vertonen die tot gevolg hadden dat het proces
van ‘verwetenschappelijking’ niet op elk gebied in hetzelfde tempo verliep of dezelfde
gedaante aannam. We hebben drie disciplines gekozen: de civiele techniek, de
werktuigkunde en de chemische techniek. Door de ligging en de geofysische
omstandigheden in Nederland vormde de strijd tegen het water, de inpoldering en
de beheersing van de waterwegen een constante factor in de Nederlandse
geschiedenis. De keuze voor de waterbouwkunde of civiele techniek is dan ook
voor de hand liggend. Een geheel andere situatie bestond op het gebied van de
stoomtechniek of werktuigkunde. In de waterbouwkunde bestond een eeuwenlange
traditie. In de bouw van stoom- en andere machines was Nederland voor een groot
deel een volger in de technische ontwikkeling en afhankelijk van kennis-import uit
het buitenland. De Nederlandse machine-nijverheid, die enkele zeer grote en veel
kleine bedrijven telde, kwam op enkele uitzonderingen na nauwelijks tot belangrijke
innovaties in de werktuigtechniek. Dit gold ook voor de chemische techniek, maar
toch verschilde de situatie op dit gebied in een aantal opzichten van de
werktuigkunde. De chemie was van oorsprong een praktische wetenschap, de
chemische nijverheid in Nederland was rijk geschakeerd en vertoonde een grote
diversiteit in ontwikkeling. Naast oude trafieken of verdelings-
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industrieën die zich wisten te handhaven, kwamen ook geheel nieuwe chemische
bedrijfstakken op. De relatie met het buitenland was bovendien veel gedifferentieerder
dan bij de werktuigkunde het geval was. Zij varieerde van volledige afhankelijkheid
tot een relatief zelfstandige ontwikkeling.
Binnen de drie disciplines zijn verder onderwerpen geselecteerd om de
veranderingen in de techniekbeoefening concreet te onderzoeken. De slechte
gesteldheid van de bodem vormde vooral in het westen van Nederland een telkens
terugkerend probleem in de bouw van gebouwen en andere grote constructies.
Pogingen om deze problematiek wetenschappelijk op te lossen dateerden al uit de
achttiende eeuw. Aan de hand van het vraagstuk van de horizontale gronddruk dit is de druk die grondmassa's bijvoorbeeld tegen kademuren of kanaalwanden
uitoefenen - en van de bepaling van het draagvermogen van heipalen wordt in
hoofdstuk zes beschreven op welke problemen men daarbij stuitte. De spoorbruggen
over de grote rivieren werden door de ingenieurs en vele anderen gezien als een
van de technische hoogtepunten van de negentiende eeuw. Hoewel de eerste
spoorlijn al in 1839 werd geopend, duurde het tot 1860 voordat men echt tot de
aanleg van een netwerk van spoorwegen overging. In dezelfde periode vond in de
bruggenbouw de introductie van de (ijzeren) vakwerkbrug plaats. De staatsaanleg
van de spoorwegen viel in Nederland samen met deze innovatie. De spannende
periode rond 1860 staat centraal in hoofdstuk zeven.
Voor de stoomtechniek was het belangrijkste probleem voor bedrijven om aan
de benodigde kennis te komen. In hoofdstuk acht laten we eerst zien om welke
kennis het in dit geval ging, waarna de verspreiding van deze kennis in Nederland
aan de orde komt. Tenslotte proberen we te reconstrueren hoe bedrijven zich in de
praktijk deze kennis eigen maakten en toepasten. Bij twee toepassingen van de
stoomtechniek speelde Nederland een belangrijkere rol. De overgang van wind op
stoombemaling is in deel IV behandeld. Daarnaast deed zich ook bij de toepassing
van stoom in schepen een interessante ontwikkeling voor. Bij de Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij in Rotterdam bouwde de Nederlandse marine-officier
Roentgen rond 1830 een stoommachine met meerdere cilinders in een schip in.
Deze zogenaamde compoundmachine zou in het laatste kwart van de negentiende
eeuw het dominante type scheepsmachine worden. Over wat nu precies de
verdiensten van Roentgen waren en wat de relatie tussen de machine van Roentgen
en de later algemeen toegepaste compoundmachine was, lopen de meningen uiteen.
We zullen hier in hoofdstuk negen uitgebreid op ingaan.
Bij studies naar de relatie tussen wetenschap en techniek wordt de chemie vaak
weggelaten, omdat deze wetenschap niet in het standaardbeeld past. De chemie
is altijd een heel praktische wetenschap geweest waarvan de resultaten direct
relevant waren voor de techniek. In feite is het moeilijk om vóór het einde van de
achttiende eeuw op het gebied van de chemie een onderscheid tussen wetenschap
en techniek te maken. Als zelfstandige academische discipline ontstond de chemie
pas vanaf die tijd. In hoofdstuk tien behandelen we de betekenis van chemische
kennis voor de industrie, waarbij we een onderscheid maken tussen algemene
kennis van de chemie, de chemische analyse en het ontwerpen van chemische
fabrieken. Een domein waarop chemische processen een belangrijk onderdeel
vormden, was de katoendrukkerij en -ververij. In hoofdstuk elf laten we aan de hand
van het turksroodverven zien welke veranderingen zich op dit gebied voordeden.
Turksroodverven was een zeer specialistisch, langdurig proces dat vele bewerkingen
telde. Door de complexiteit bestond er grote onduidelijkheid over de processen die
zich tijdens dit proces afspeelden en de verbindingen die werden gevormd.
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In hoofdstuk twaalf worden de belangrijkste conclusies uit de beide delen
samengevat en in internationaal perspectief geplaatst.
G.P.J. VERBONG

Eindnoten:
1. Dit vijfde deel in de serie Geschiedenis van de Techniek in Nederland is het eindverslag van
het onderzoek ‘Techniek en wetenschap in Nederland tot 1914, een vergelijkend onderzoek
naar de ontwikkeling van vier technische disciplines. Het onderzoek is uitgevoerd met steun van
de Stichting voor Historische Wetenschappen, onderdeel van NWO.
2. ‘De ingenieur in onze maatschappij’, De Ingenieur 2 (1887), 65-66.
3. H.R.H. Roelofs Heyrmans, Gedenkschrift Koninklijke Akademie en Polytechnische School
1842-1905 (Delft 1906), bijlage III, 11.
4. Het onderzoek naar professies en beroepen is kort samengevat door E. Homburg, Van beroep
‘Chemiker’. De opkomst van de industriële chemicus en het polytechnisch onderwijs in Duitsland
(1790-1850) (Delft 1993), 15-27. Onderzoek naar de professionalisering van ingenieurs in
Nederland is verricht door H.W. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een
streven naar erkenning en macht (Den Haag 1980) en C. Disco, Made in Delft, Professional
engineering in the Netherlands 1880-1940 (Amsterdam 1990). De hier genoemde criteria zijn
onder andere ontleend aan J. Child en J. Fulk, ‘Maintenance of Occupational Control, the case
of professions’, Work and Occupations 9 (1982), 155-192. Child en Fulk noemen als de
belangrijkste factoren voor de beroepsvorming: ‘the occupational knowledge base’, ‘the
employment context’, ‘power and authority in client-professional relations’, en ‘the relationship
between professions and agencies of the state’.
5. P. Kroes en M. Bakker (eds.), Technological development and science in the industrial age
(Dordrecht 1992).
6. In de meer recente literatuur valt een verandering in deze houding te bespeuren en vormt ook
de inhoud van de techniek een veld van onderzoek. Zie bijvoorbeeld W.E. Bijker, T.P. Hughes
en T. Pinch (eds.), The social construction of technological systems. New directions in the
sociology and history of technology (Cambridge (Ma) 1987).
7. De hier gehanteerde aanpak is verder uitgewerkt in: G.P.J. Verbong, ‘Techniek en Wetenschap:
een siamese tweeling’, JbGBT 7 (1990), 9-34.
8. P. Lundgreen, ‘Engineering education in Europe and the USA, 1750-1930: the rise to dominance
of school culture and the engineering professions’, Annals of Science 47 (1990), 33-75.
9. Zie voor deze begrippen M.A. Calvert, The mechanical engineer in America, 1813-1910.
Professional cultures in conflict (Baltimore 1967).
10. Daarnaast probeerde men op de genieschool ook door een selectieve toelating de
maatschappelijke status van het corps te verhogen. J.A.M.M. Janssen, Op weg naar Breda. De
opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de Koninklijke
Militaire Akademie in 1828 (Den Haag 1989), 65-67.
11. Kroes en Bakker, Technological development, Introduction, 1-15.
12. J.M. Staudenmaier, Technology's Storytellers (Cambridge(Ma) 1985), met name hoofdstuk 3
‘Science, Technology, and the Characteristics of Technological Knowledge’, 83-120.
13. O. Mayr concludeert daarom in een historiografisch artikel dat het beter is om de termen ‘techniek’
en ‘wetenschap’ volledig te vermijden. O. Mayr, ‘The science-technology relationship as a
historiographic problem’, Technology and Culture 17 (1976), 670.
14. Verbong, ‘Techniek en Wetenschap’, 12-19.
15. Een bijzonder goed voorbeeld is het werk van Vincenti. Dit is gebundeld in: W. Vincenti, What
engineers know and how they know it. Analytical studies from aeronautical history (Baltimore
1990).
16. Staudenmaier, Technology's Storytellers, 103-120. Door Kroes en anderen is gewezen op de
belangrijke rol, die heuristieken spelen, P.A. Kroes, ‘Steam engines and the concept of efficiency;
characteristics of technological knowledge’, Methodology and Science 24 (1991), 79-97.
17. Hoe dergelijke nieuwe heuristieken tot stand komen, wordt door Van den Belt en Rip uitvoerig
beschreven aan de hand van de ontwikkeling van de kleurstofchemie en de produktie van nieuwe
synthetische kleurstoffen.H. van den Belt en A. Rip, ‘The Nelson-Winter-Dosi Model and Synthetic
Dye Chemistry’ in: Bijker e.a. Social construction, 142; zie verder Kroes, ‘Steam engines’, 4.
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18. Staudenmaier wijst er op dat ook als het gebrek aan kennis als een beperkende factor wordt
geaccepteerd, er door het stellen van nieuwe vragen een bijdrage aan de technische kennis
wordt geleverd. Staudenmaier, Storytellers.
19. R. Hills and J. Pacey, ‘The measurement of power in early steam-driven textile mills’, Technology
and Culture 13 (1972), 25-43.
20. De indicateur heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het fysische
concept ‘mechanische arbeid’. Zie Kroes, ‘Steam engines’, 20.
21. Vincenti, What engineers know, hoofdstukken vier en vijf.
22. In de mechanica van vaste stoffen hebben ingenieurs bijvoorbeeld meer te maken met spanningen
in continue media dan met atomen en krachten tussen atomen. Juist door haar onderwerp is
ingenieurswetenschap minder abstract en geïdealiseerd en verschilt daarom van de
basiswetenschap zowel in stijl als inhoud. E. Layton, ‘Mirrorimage twins: The communities of
science and technology in 19th century America’, Technology and Culture 12 (1971), 562-580.
23. Layton noemt de beide gemeenschappen elkaars spiegelbeeld. Hiermee wil hij aangeven dat
hoewel de beide gemeenschappen veel waarden delen, zij met name aan theoretisch en praktisch
werk een verschillende waarde toekennen en daarom ook niet identiek zijn. Layton ‘Mirror-image
twins’, 562.
24. Kranakis poneert de stelling dat de kennisbasis en de hiermee samenhangende technische
tradities wel eens niet zo universeel zouden kunnen zijn dan we normaal veronderstellen, ja dat
zij zelfs grote verschillen kunnen vertonen tussen landen. E. Kranakis, ‘Social Determinants of
engineering practice: a comparative view of France and America in the nineteenth century’,
Social Studies of Science 19 (1989), 56.
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De nijverheid in de Gouden Eeuw was vooral gebaseerd op handel en zeevaart. De
toeleveringsbedrijven zoals de scheepsbouw profiteerden hier ook van. De
handelsmaatschappijen, met de VOC als veruit de belangrijkste, hadden hun eigen
werffaciliteiten. Maar daarnaast was er ook een omvangrijke particuliere scheepsbouw in
de grotere havenplaatsen, zoals hier te Rotterdam, waar ten tijde van de schildering (rond
1700) een aantal aparte ankersmederijen bestond. Drie hameraars staan rondom het
aambeeld, waarop het nog gloeiende ankerijzer rust. De eigenlijke smid, die het werkstuk
vasthoudt en manoevreert, heeft een korte hamer voor het uitdelen van de precisieklappen.
De leerjongen rechts achter het smidsvuur bedient de blaasbalg, nodig voor de luchttoevoer.
De boekhouder of bedrijfsleider zit in een apart hokje zijn schrijfarbeid te verrichten.
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Opleiding en beroep
De uitgangssituatie
Gescheiden paden 1813-1842
De spanning tussen aanbod en vraag: ingenieurs en
nijverheidstechnici 1842-1863
Ingenieurs en het technisch onderwijs 1863-1890
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Tijdens de tachtigjarige oorlog ontstond een grote behoefte aan bekwame vestingbouwers
of ingenieurs. In 1600 verzocht Prins Maurits de Leidse universiteit - waarvan hier het
hoofdgebouw aan het Rapenburg - daarom ingenieurs te gaan opleiden. Op deze
ingenieursschool die bekend werd als de ‘Duytsche Mathematicque’, kregen de studenten
in de volkstaal les in elementaire wiskunde, landmeten en vestingbouw. De Leidse school
was de allereerste technische school. Dit beroepsonderwijs in het Nederlands werd echter
door de geleerde gemeenschap, die tot in de negentiende eeuw alleen het Latijn als
wetenschappelijke taal erkende, nooit volledig geaccepteerd.

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

23

2
*
De uitgangs-situatie
De opleiding van staatstechnici 1600-1748: ingenieurs en landmeters
Genootschappen en waterstaat 1748-1768
De strijd tegen de economische teruggang 1768-1787
De Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en de Franse tijd
Na de verdrijving van de Fransen in 1813 brak een nieuwe periode aan in de
vaderlandse geschiedenis. De nieuwe staat ontplooide onder de leiding van Koning
Willem I een groot aantal initiatieven. De opbouw van een infrastructuur met kanalen
en van een industriële maatschappij stelde hoge eisen aan degenen die met de
leiding en uitvoering van deze projecten werden belast. De meest geschikte opleiding
voor deze technici en ingenieurs werd onderwerp van discussie. In de zeventiende
en achttiende eeuw had zich al een aantal veranderingen voorgedaan in de eisen
die aan bepaalde technische beroepen werden gesteld. Er waren ook enkele
technische scholen opgericht, waar technici (een deel van) hun opleiding konden
ontvangen. In dit hoofdstuk beschrijven we de hoofdlijnen van de ontwikkeling van
het technisch onderwijs in de periode vóór 1813, waarbij we tevens aandacht
besteden aan de gevolgen die dit had voor de betrokken beroepsgroepen.
Zonder twijfel de belangrijkste factor in de ontwikkeling van het technisch onderwijs
in deze periode was de behoefte van de overheid. De oprichting van een
ingenieursschool voor vestingbouwers en landmeters aan de Leidse universiteit in
1600, op initiatief van Prins Maurits, betekende - ook in internationaal opzicht - een
vroege start van het technisch onderwijs. Een volgende stap was het invoeren van
examens voor officieren bij het leger en de marine. Deze groepen technici die in
dienst waren van de overheid of waarvoor door de overheid voorwaarden aan
opleiding en bekwaamheid werden gesteld, zullen we staatstechnici noemen. Met
‘staat’ bedoelen we hier de federale, provinciale en stedelijk overheid. De
staatkundige centralisatie vond in Nederland immers pas in de Bataafse Republiek
plaats. Daartegenover staan de ambachtslieden en technici die in de nijverheid en
trafieken werkzaam waren en die we zullen aanduiden als nijverheidstechnici. De
opleiding van deze vaklieden rekende de overheid lange tijd niet tot haar taken,
waardoor de opleidingen van staatsechnici en nijverheidstechnici tot ver in de
negentiende eeuw grote verschillen zouden vertonen.
Een ander onderscheid dat in grote lijnen overeenkomt met de onderverdeling in
staats- en nijverheidstechnici is het verschil in kennisbasis. In de opleiding van de
staatstechnici stonden van begin af aan de wiskunde en haar toepassingen centraal.
De opleiding van technici voor de nijverheid berustte lange tijd voornamelijk op
kennis en ervaring die in de beroepspraktijk werden opgedaan. In de tweede helft
van de achttiende eeuw werden de eerste systematische pogingen ondernomen
om de nuttige ‘konsten’ zoals de ambachtelijke techniek in die tijd werd aangeduid,
van een wetenschappelijke grondslag te voorzien. Deze wetenschap van de
processen in ambachten en bedrijven werd naar Duits voorbeeld technologie
genoemd. De omstandigheid dat er al vroeg scholen waren voor staatstechnici,
waar het wiskunde-onderwijs een centrale plaats had, zou de ontwikkeling van het
nijverheidsonderwijs pas in de negentiende eeuw sterk beïnvloeden. Ondanks alle
staatkundige veranderingen was er op een aantal gebieden een veel grotere mate
van continuïteit dan op het eerste gezicht lijkt. Belangrijke elementen uit de
ontwikkeling van het technisch onderwijs in de negentiende eeuw blijken hun
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oorsprong in de zeventiende en vooral achttiende eeuw te hebben. Dit is de
belangrijkste reden waarom we tamelijk uitvoerig bij de periode voor 1815 stilstaan.
Het hoofdstuk is onderverdeeld in vier perioden. Tussen 1600 en 1748 ontstond
het onderwijs voor staatstechnici. Rond 1748 vond vrijwel gelijktijdig een aantal
ontwikkelingen plaats: in het ingenieurscorps van het leger werden reorganisaties
doorge-
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Een smetteloos uniform om gezag uit te stralen over de in zand, modder en keien wroetende
dijkwerkers. Het semi-militaire uniform voor waterstaatsingenieurs - zoals hier afgebeeld was een verworvenheid van de Franse tijd. Merk overigens op dat het begrip Waterstaat
ook door de Franse overheid als zo typisch Nederlands werd beschouwd, dat men het
onvertaald liet.
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voerd, het zeevaartonderwijs ging een nieuwe fase in en er werden pogingen
ondernomen om tot een centrale aanpak van de waterstaatsproblematiek te komen.
De introductie van de genootschappen mede onder invloed van het
Verlichtingsdenken, en de snelle groei van het aantal genootschappen kenmerken
deze eerste hervormingsperiode. Vanaf ongeveer 1768 deed een nieuw type
genootschap, het hervormingsgenootschap, zijn intrede in een poging om de
teruggang in nijverheid te keren. De verbetering van het onderwijs voor
ambachtslieden en fabrikanten vormde hiervan een belangrijk bestanddeel. Het
onderdrukken van de patriottische beweging in 1787 vormde de afsluiting van de
tweede hervormingsperiode. De laatste periode beslaat de turbulente ontwikkelingen
in de tijd van de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en de Franse tijd, die
ondanks de korte duur en de vele koerswisselingen zeer invloedrijk zouden blijken
te zijn.

De opleiding van staatstechnici 1600-1748: ingenieurs en landmeters

Ingenieurs
In het jaar 1600 verzocht Prins Maurits de Curatoren van de universiteit van Leiden
dat daar ‘soude worden gedoceert in goeder duytscher tale die telconste ende
landmeten principalyken tot bevordering van de geenen die hen souden willen
1.
begeven totter ingenieurscap’. Deze ingenieursopleiding, verbonden aan een
universiteit, zou bekend worden worden als de ‘Duytsche Mathematicque’. Het was
in internationaal opzicht een van de allereerste technische scholen.
De achtergrond van het verzoek van de prins was de voortdurende
onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spanjaarden, die als een vestingenoorlog getypeerd
kan worden. In de vestingbouw deden zich in die tijd enkele belangrijke wijzigingen
voor. De oude, traditionele vestingmuren werden vervangen door nieuwe
geometrische vormen, zoals de bolwerken met aarden verbindingswallen. Deze
nieuwe inzichten waren uit Italië afkomstig en dat land leverde ook de ingenieurs
voor het Spaanse leger. Simon Stevin zette in 1594 in zijn boek De sterctenbouwing
deze nieuwe wijze van vestingbouw uiteen. Door de oorlog ontstond ook aan
Nederlandse zijde een grote behoefte aan vestingbouwers, die met die nieuwe
inzichten bekend waren en die ook over de kennis en vaardigheden beschikten om
nieuwe vestingen te bouwen of oude te versterken. Enige kennis van het opmeten
van terreinen en de bepaling van afmetingen van de bouwwerken was hierbij een
vereiste. Deze vestingbouwers waren de ingenieurs waar de Prins op doelde.
Ingenieurs maakten geen deel uit van het leger en waren dus geen militairen maar
meestal gewone ambachtslieden zoals timmerlieden en steenhouwers die zich op
2.
de vestingbouw hadden toegelegd.
Stevin werd aangewezen om het lesprogramma te ontwerpen en hij kreeg de
volgende instructie. Het lesprogramma van de ‘Duytsche Mathematicque’ diende
te omvatten ‘arithmetique ofte tellen ende het landmeten maer alleenlyck van elck
3.
soe veel als totte dadelyck gemeene ingenieurscap nodich is’. De verworven kennis
moest de student op een proefveld leren gebruiken door het in kaart brengen van
percelen en het opmeten van wallen en dijken. Vervolgens diende de student de
beginselen van de vestingbouw aan de hand van modellen van bestaande vestingen
te leren. Hij moest de namen en betekenis van de verschillende onderdelen van
een vesting kennen, het grondplan van een vesting kunnen opsporen en in kaart
brengen en, omgekeerd, een ontwerp in het veld kunnen uitzetten. Praktijkervaring
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op dit onderdeel kon de student 's zomers in het leger opdoen. Uit de instructie en
de opbouw van het programma blijkt duidelijk dat de opleiding uitsluitend op de
verwerving van praktisch bruikbare kennis was gericht en als zodanig een echte
4.
beroepsopleiding was.
Na het einde van de oorlog verminderde de belangstelling voor de opleiding van
ingenieurs en waren het vooral toekomstige landmeters die de lessen volgden. De
‘Duytsche Mathematicque’ bleef desondanks in de zeventiende en achttiende eeuw
aan de universiteit verbonden. Ook op andere hogescholen in het land werden
opleidingen voor ingenieurs en landmeters in het leven geroepen. In de volgende
paragraaf komen we hierop terug. Deze opleidingen waren volledig gescheiden van
de academische studies. De belangrijkste reden hiervoor was dat het onderwijs in
de landstaal werd gegeven, terwijl in de universitaire wereld het latijn de voertaal
was. De hoogleraar Frans van Schooten en zijn twee zonen die tussen 1615 en
1680 in Leiden het onderwijs voor hun rekening namen, werden hierdoor in de
wetenschappelijke gemeenschap nooit voor vol aangezien. Na het overlijden van
de laatste Van Schooten werd in 1681 de opleiding zelfs opgeheven, totdat een
nieuwe oorlog de aanleiding was om rond de eeuwwisseling opnieuw te beginnen.
Voor het onderwijs in het Nederlands werd nu echter slechts een lector in plaats
van een hoogleraar benoemd. Ook waakten de universitaire autoriteiten ervoor dat
niet te veel mensen gebruik maakten van de voorrechten die aan de universiteit
ingeschreven studenten genoten, zoals de vrijheid van bieraccijns. In de achttiende
eeuw mochten ambachtslieden, zoals metselaars en timmerlieden die de lessen
5.
volgden, zich niet meer als student inschrijven.
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Het titelblad van de Versterckte Vesting uit 1654 geeft een goede indruk van de
werkzaamheden in de vestingbouw: het tekenen, het opmeten en uitzetten van het plan en
tenslotte het aanleggen van de militaire vesting. Ervaringen in binnen- en buitenland dienden
als voorbeeld.

Inmiddels had zich een militarisering van het ingenieursberoep voltrokken. Op
het einde van de zeventiende eeuw werden de ingenieurs opgenomen in het leger.
Naast de bestaande corpsen voor de artillerie, infanterie en cavallerie werd in 1695
een corps Ingenieurs opgericht. De belangrijkste taak van dit corps, onder leiding
van een directeur-generaal van Fortificatiën, bestond uit het inspecteren, ontwerpen,
bouwen en onderhouden van de vestingwerken en verder in tijden van oorlog alle
belegeringswerkzaamheden, waaronder de constructie van belegeringswerktuigen.
Door de oprichting van het corps werden deze technici in de militaire hiërarchie
opgenomen, waarbij ze een officiersrang kregen. Het corps Ingenieurs was het
enige legeronderdeel dat volledig uit officieren bestond. Een van de gevolgen van
de militarisering van het ingenieurscorps in de achttiende eeuw was dat de
aanduiding ‘ingenieur’ later vooral met militaire technici zou worden geassocieerd,
waardoor niet-militaire ingenieurs zich later ter onderscheiding civiel ingenieur gingen
noemen.
Het ingenieurscorps was wat de recrutering betreft afhankelijk van de andere
legeronderdelen. Veel officieren van het corps vervulden vaak ook nog een andere
militaire functie. Geleidelijk werden de voorwaarden om tot het corps toe te kunnen
treden geformaliseerd. In 1729 werd een examen voor aspirant-ingenieurs verplicht
gesteld. Enkele jaren later werd het examen gestandaardiseerd; het omvatte een
twintigtal wiskundevragen en een dertigtal vragen over de vestingbouw. Degenen
die belangstelling hadden voor een positie in het corps, waren zelf verantwoordelijk
6.
voor de voorbereiding op het examen. Buiten de eigenlijke vestingbouw betrof dit
vooral onderwijs in elementaire rekenkunde en meetkunde, noodzakelijk voor het
landmeten. Naast de universitaire opleidingen boden andere onderwijsinstellingen,
zoals de Illustre Scholen, de franse en ‘konstscholen’ en privé-docenten het
noodzakelijke onderwijs. Het verschil tussen de Latijnse school aan de ene kant en
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de franse en ‘konstschool’ aan de andere kant was dat het eerste schooltype vooral
jongens uit de hoogste standen voorbereidde op een universitaire studie terwijl de
laatste twee aanvullend onderwijs verzorgden voor de zonen van de gezeten
burgerstand, waartoe kooplieden, fabrikanten, ambtenaren en beoefenaren van de
vrije beroepen hoorden. Vooral op de ‘konstscholen’ werden, zoals de naam al
aangeeft, vaak naast algemeen vormend onderwijs ook technische vakken
onderwezen. Welke vakken deze scholen aanboden was sterk afhankelijk van de
bekwaamheid en opleiding van de docent alsook van de lokale behoefte. Voor de
vestiging van particuliere scholen was meestal toestemming van de stedelijke
overheid vereist. Het grootste probleem was echter om voldoende leerlingen te
krijgen. Het aanbieden van een breed vakkenpakket verhoogde de mogelijkheden.
Behalve op ingenieurs was dit onderwijs ook gericht op landmeters en andere
beroepen zoals stuurlieden, boekhouders en wijnroeiers waaraan al vroeg door de
overheid eisen van bekwaamheid werden gesteld.

Landmeters
Een nauwkeurige bepaling van de afmetingen van stukken grond was in een aantal
gevallen een zaak van groot gewicht. In de Republiek der Verenigde Provinciën
7.
werd belasting op grondbezit geheven. Het opmeten of hermeten van percelen om
de juiste hoogte van de verschuldigde belastingen te bepalen, was daarom
waarschijnlijk de belangrijkste taak
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van de landmeter. Bij deze zogenaamde ‘generale metingen’ werd hij meestal
geassisteerd door twee hoogwaardigheidsbekleders die er op toezagen dat de
landmeter bij zijn werk niets in de weg werd gelegd. Ook bij processen en geschillen
over het eigendom van grond, bij grenskwesties en bij de verdeling van
grondeigendommen onder erfgenamen werd een beroep gedaan op de landmeter.
Bovendien waren - behalve bij de vestingbouw - ook bij alle technische werken van
enige omvang zoals bij de aanleg van nieuwe landwegen, rivierverbeteringen,
ontginningen en het bouwen van kunstwerken zoals bruggen of dijken, nauwkeurige
situatiemetingen noodzakelijk.
Door de grote belangen werd de uitoefening van het beroep van landmeter niet
geregeld door lokale gilden maar stond het al in het begin van de zeventiende eeuw
onder toezicht van de provinciale overheid. De toelating tot het landmetersberoep
vergde een uitgebreide procedure. De eerste stap was het afleggen van een examen
waarbij de kennis en de vaardigheden van de kandidaat werden getest. De
verantwoordelijkheid voor de examens lag bij het hoogste bestuurs- en rechtscollege
in de provincie, het Hof. De meeste provincies hadden een vaste examinator of
commissie van examinatoren die de kandidaten danig aan de tand voelde. Bij een
positieve uitkomst legde de kandidaat een eed af, waarin hij beloofde zijn werk naar
eer en geweten te zullen uitvoeren. Om officieel erkend te worden diende de
landmeter tenslotte ook nog een verzoek tot toelating als landmeter aan het Hof te
richten. Bij een gunstig antwoord kon hij als gezworen en geadmitteerd landmeter
8.
aan de slag. De toelating gold alleen voor de provincie of het gebied waar toelating
werd aangevraagd. Wilde de landmeter elders gaan werken dan diende opnieuw
een verzoek tot admissie te worden ingediend en eventueel zelfs een nieuw examen
9.
te worden afgelegd.
Wat moest een landmeter nu precies weten? Op de eerste plaats diende hij over
enige kennis van de wiskunde te beschikken, met name van de rekenkunde voor
het uitvoeren van eenvoudige berekeningen en vooral van de vlakke meetkunde.
In de vlakke meetkunde die al door Euclides was ontwikkeld, worden de
eigenschappen van hoeken, driehoeken, veelhoeken en cirkels gegeven, bijvoorbeeld
wanneer twee driehoeken gelijkvormig of congruent zijn. Voor het rekenen met
hoeken diende men de hoofdzaken van de goniometrie te beheersen. Daarnaast
moest de landmeter de instrumenten kunnen bedienen om de metingen in het veld
uit te voeren. Meestal voerde men driehoeksmetingen of triangulaties uit waarbij
men twee zijden van een driehoek opmat en de door deze twee lijnen ingesloten
hoek. Dit leverde voldoende gegevens op om de lengte van de derde zijde en de
twee andere hoeken te berekenen. Het meten van gekromde oppervlakken werd
zoveel mogelijk vermeden door deze oppervlakken te verdelen in vierkanten en
driehoeken. Tenslotte moesten de resultaten van de metingen en berekeningen
10.
door de landmeter ook in kaart worden gebracht. De landmeetkundige praktijk
leerde een aspirant-landmeter onder leiding van een ervaren landmeter. Voor de
wiskundige scholing was hij evenals de ingenieur zelf verantwoordelijk. Dat voor
het onderwijs in de landmeetkunde een grote belangstelling bestond, blijkt uit het
succes van de boeken op dit terrein. Al vroeg in de zeventiende eeuw verscheen
het eerste in de volkstaal geschreven boek over dit onderwerp. In 1600 werd door
Johan Sems en Jan Pietersz. Dou de Practijk des landmetens gepubliceerd; een
tweede druk verscheen enkele jaren later. Dou, die behalve landmeter van Rijnland
ook notaris en wijnroeier in Leiden was, vertaalde ook een aantal boeken van
Euclides in het Nederlands. Van de Beknopte lantmeetkonst van Math. van Nispen
uit 1662 verschenen tot in het midden van de achttiende eeuw nog vijf herdrukken.
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De Werkdadige Meetkonst van Joh. Morgenster uit 1707 beleefde in 1820 een vijfde
11.
druk.
De oprichting van de ingenieursschool in Leiden bood landmeters een mogelijkheid
om de benodigde kennis te verwerven. Het diploma van de ‘Duytsche Mathematicque’
was in de eerste decennia van de zeventiende eeuw voldoende om in Holland als
landmeter te worden toegelaten, maar een machtstrijd tussen de universiteit en het
Hof van Holland leidde ertoe dat de bevoegdheid om landmeters toe te laten weer
bij het Hof kwam te berusten. Vanaf 1645 dienden landmeters ondanks hun opleiding
12.
aan de universiteit weer het landmeterexamen af te leggen. Ook op de Illustre
Scholen in Deventer en Breda, het Atheneum Illustre in Amsterdam en de
Hogeschool van Utrecht werden in de loop van de zeventiende eeuw cursussen
voor landmeters opgezet. Het volgen van deze cursussen gaf echter geen speciale
voorrechten bij de aanvraag tot toelating. Anders was dit bij de opleiding voor
landmeters (en vestingbouwers) die aan de Hogeschool in Franeker ontstond. In
1641 vond daar een promotie tot landmeter plaats, waarbij de kandidaat een echte
doctorsbul - zij het in de Nederlandse taal - overhandigd kreeg. Hoewel het hierbij
niet om een volledige promotie ging maar om een zogenaamde ‘kleine’ promotie,
was deze bul een voldoende bewijs om in Friesland zonder verder examen als
landmeter te worden toegelaten. De hogeschool van Franeker slaagde er zodoende
in om met steun van de Friese Staten om de toekenning van de bevoegdheid in
eigen hand te houden. Dit betekende niet dat landmeters in Friesland alleen aan
de universiteit werden opgeleid. Tussen 1641 en het einde van de
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Hogeschool in 1811 werden in Friesland 160 landmeters toegelaten, waarvan er
80 de universitaire bul konden overleggen. Daarnaast was er een vijftigtal
gepromoveerden dat geen verzoek tot toelating deed, meestal omdat ze uit Friesland
vertrokken. Onder deze groep vallen waarschijnlijk ook de in Franeker opgeleide
ingenieurs. In de tweede helft van de achttiende eeuw daalde het aantal
13.
landmeterpromoties overigens aanzienlijk.
Ook in Groningen werden in de achttiende eeuw bullen aan landmeters uitgereikt.
De situatie verschilde echter enigszins van die in Friesland. In Groningen bestond
een precair machtsevenwicht tussen de Stad Groningen en de Ommelanden; er
was geen centraal Hof dat verantwoordelijk was voor de examens en toelating. Al
in het midden van de zeventiende eeuw waren Stad en Ommelanden
overeengekomen om de landmeters door een hoogleraar van de Groningse
Academie en door een gekwalificeerd ingenieur te laten examineren. Omstreeks
1730 begon de universiteit ook zelf examens af te nemen, bekroond met een
promotie die recht gaf op toelating als landmeter. Hoewel de gepromoveerde
landmeters niet als student waren ingeschreven, werden zij wel in het ‘Album
Doctorum’ opgenomen zonder evenwel de doctorstitel te krijgen. In totaal verwierven
tussen 1727 en 1808 38 landmeters de ‘kleine’ promotie. Daarnaast volgden in de
laatste decennia van de achttiende eeuw enkele studenten colleges in de
landmeetkunde en vestingbouw. Deze studenten hadden meestal de Latijnse School
14.
doorlopen en konden dan ook in het latijn geëxamineerd worden.
In de Franse tijd kwam geleidelijk een einde aan de bemoeienis van de
15.
universiteiten met de opleidingen van landmeters. Van de zeker 2600 landmeters
die in de zeventiende en achttiende eeuw in Nederland officieel werkzaam zijn
16.
geweest, zijn er zo'n 300 aan de universiteiten opgeleid. Daarnaast heeft
waarschijnlijk nog een aanzienlijk aantal landmeters wiskundelessen op de Illustre
Scholen en andere onderwijsinstellingen genoten. Dit neemt niet weg dat de opleiding
in de praktijk onder begeleiding van een ervaren landmeester de meest gangbare
opleidingsvorm bleef. De opleiding aan de universiteit bood in de meeste gevallen
geen duidelijke voordelen voor de latere beroepspraktijk. Hoewel de landmeter een
gerespecteerd burger was, maakte hij geen deel uit van de geleerde stand. Een
universitaire bul veranderde hier niets aan.
De meeste landmeters vestigden zich als zelfstandig landmeter en combineerden
de landmeterpraktijk met een ander beroep, zoals dat van timmerman, notaris of
schoolmeester. De meeste zekerheid voor een landmeter gaf een positie bij de
waterschappen of bij de stedelijke overheid. Stedelijke landmeters waren vaak
behalve landmeter ook werkzaam als ‘fabryk’, de inspecteur belast met het toezicht
op de publieke werken, of wijnroeier of ‘pegelaar’ (peiler). Het bepalen van de inhoud
van wijn- of biervaten was van belang voor de accijnsheffing, een stedelijk recht.
Aangezien elke stad zijn eigen maten kende, moest ook ter plaatse de inhoud en
daarmee de verschuldigde accijns worden bepaald. De standaardisering van de
maten in de Franse tijd zou deze functies overbodig maken, waarmee het beroep
van stedelijk wijnroeier zou verdwijnen. Het ijken van maten en het vaststellen van
17.
accijnsen werd in de negentiende eeuw een taak van de nationale overheid.
Een andere groep technici waarvan de bekwaamheid door middel van examens al
vroeg werd getest waren de stuurlieden. Vooral de in 1602 opgerichte Verenigde
Oostindische Compagnie speelde hierbij een vooraanstaande rol. De VOC was geen
overheidsinstelling maar de technici die bij de compagnie werkten, passen in het
patroon van de staatstechnici. In 1619 werd Cornelis Jansz. Lastman door de
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Amsterdamse Kamer van de VOC als vast ‘examinateur der stuurlieden’ aangesteld.
De andere kamers van de VOC volgden later zodat al vòòr 1730 alle stuurlieden van
de VOC werden geëxamineerd. Ook bij de West-Indische Compagnieën en bij enkele
admiraliteiten werden in de tweede helft van de zeventiende eeuw examinatoren
aangesteld. De meeste examinatoren waren particuliere docenten in de
zeevaartkunde, kaartenmaker of landmeter. In Amsterdam werd ook regelmatig een
beroep gedaan op de lector in wis-, sterren- en zeevaartkunde die aan het Atheneum
Illustre was verbonden. Daarnaast waren er overal in het land particuliere docenten
en scholen waar de stuurlieden zich op het examen konden voorbereiden. De
belangrijkste examenonderwerpen waren de bepaling van de koers met behulp van
een kompas en het compenseren van de kompasafwijking, het berekenen van de
afgelegde afstand, de plaatsbepaling op zee en de rekenkunde en meetkunde die
voor deze berekeningen noodzakelijk waren. Als hulpmiddelen hadden de stuurlieden
verschillende instrumenten tot hun beschikking, zoals het quadrant, de graadstok
en het astrolabium. Hiermee kon de breedte waarop men zich bevond redelijk
nauwkeurig bepaald worden, maar de lengtebepaling was een van de grote
18.
problemen van de zeevaartkunde in die tijd.
Vanaf 1730 trad er een verschuiving op. De VOC raakte, zij het geleidelijk, steeds
meer op de achtergrond. Bij de marine waren de vaste examinatoren enkele decennia
tevoren weer verdwenen maar met name door de ontwikkelingen in het buitenland
nam de belangstelling voor de scholing van marineofficieren weer toe. In Frankrijk
werden op het einde van de zeventiende eeuw in alle havensteden
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Het oude laboratorium van de Utrechtse Hogeschool omstreeks 1700. In die tijd werden in
de chemie veel ovens gebruikt. Voor elke bewerking was een afzonderlijk type. De werking
van deze ovens, die langs de muren van het laboratorium waren opgesteld, werd door de
hoogleraar aan medische studenten uitgelegd. Het laboratorium in Utrecht was opgericht
door de Duitser J.C. Barchusen (1666-1723).
Barchusen, die eerst privaat-docent was en in 1703 buitengewoon hoogleraar werd, was
een bijzondere figuur. Hij was geen medicus, die ook belangstelling voor de chemie had,
maar een apotheker die uitsluitend de chemie beoefende. Hij zag de chemie dan ook als
een zelfstandige discipline en niet als een hulpwetenschap voor de geneeskunde.

door de staat betaalde leraren zeevaartkunde benoemd. In 1701 werden in Rusland
en Denemarken marine-academies geopend. In Engeland werden wel particuliere
zeevaartscholen geopend, maar de Royal Navy probeerde eerst met behulp van
schoolmasters aan boord in de behoefte aan onderwijs voor adelborsten te voorzien.
Rond 1730 kwam toch een Naval Academy in Portsmouth tot stand. Hier kregen de
toekomstige officieren twee tot drie jaar les in wiskunde, zeevaartkunde, geografie,
scheepsbouw, tekenen en de militaire aspecten van de oorlogvoering ter zee. Het
praktische deel van de opleiding werd vervolgens aan boord nog enkele jaren
19.
voortgezet. Hoewel deze ontwikkelingen in de Republiek nauwlettend werden
gevolgd en dezelfde discussies werden gevoerd als in Engeland liet een nieuwe
20.
regeling voor marine-officieren tot 1748 op zich wachten.
In 1748 bestonden dus voor een aantal technische beroepen examens die de
toelating tot het beroep regelden. De exameneisen werden vastgesteld door de
overheid en in het geval van de stuurlieden ook door de VOC. Voor het afnemen van
de examens werd een beroep gedaan op deskundigen, die veelal ook het onderwijs
verzorgden. Hoewel het toepassingsgebied verschilde, bestond er een grote
overeenkomst in de examens voor ingenieurs, landmeters en stuurlieden. De basis
werd gevormd door de wiskunde, omvattende de elementaire rekenkundige
bewerkingen en vooral de meetkunde. Voor het onderwijs zelf bestond geen uniforme
regeling en de voorbereiding op het examen werd aan de kandidaten overgelaten.
De oprichting van ingenieursen landmetersopleidingen aan de universiteiten bood
de mogelijkheid zonder dat zij het exclusieve recht van opleiding kregen.

Genootschappen en waterstaat 1748-1768
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Het einde van de Oostenrijkse successie-oorlog, bezegeld met de vrede van Aken
in 1748 en het aan de macht komen van stadhouder Willem IV, markeerden de
overgang naar een nieuwe periode. Er vonden reorganisaties plaats in het leger en
bij de marine, die gevolgen hadden voor de opleiding van de staatstechnici. De twee
meest in het oog springende vernieuwingen in deze periode waren de opkomst van
de genootschappen en de sterk toegenomen aandacht voor de waterstaat. Een
opmerkelijk verschijnsel was verder de stichting van de Fundaties van Renswoude
in 1754. Deze instituten gaven weesjongens een zeer grondige technische opleiding.
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Al deze vernieuwingen stonden sterk onder invloed van de Verlichting. Het
Verlichtingsdenken kende twee wezenlijke aspecten, namelijk een veranderde
opvatting over de natuur en nieuwe idealen over opvoeding en onderwijs. De grote
vooruitgang die in de nieuwe, op proefondervindelijke waarnemingen gebaseerde
natuurwetenschap was geboekt, had al sinds het begin van de achttiende eeuw de
aandacht getrokken. Populariserende voordrachten en publikaties van de Fransman
J.Th. Desaguliers en anderen droegen bij tot de belangstelling voor de
natuurwetenschappen onder leken. Een belangrijke factor hierbij was de opkomst
van de fysico- of natuurtheologie, die het bewijs voor het bestaan van God in de
natuur zocht en daarmee de kloof tussen geloof en rede overbrugde. Dit opende
de weg voor religieus geïnspireerd natuuronderzoek. Deze zogenaamde christelijke
verlichting was met name in Nederland sterk vertegenwoordigd. Onder de
verspreiders van het nieuwe natuurwetenschappelijke denken was dan ook een
groot aantal predikanten en theologen. De verlichte wetenschappers richtten zich
bovendien, vanuit het door het utilitarisme gevoede idee dat wetenschap nuttig voor
de samenleving diende te zijn, vooral op het toepassen van wetenschap op
21.
praktische, technische problemen.
Aan de nieuwe opvoedingsidealen lag, in navolging van de Engelse filosoof J.
Locke, het idee van de vervolmaakbaarheid van de mens en zijn gedrag ten
grondslag. Aangezien de mens als een ‘tabula rasa’ werd geboren, bepaalde de
opvoeding wat van hem zou worden. Het voornaamste kenmerk van een beschaafd
mens was zijn deugdzaam leven en het bijbrengen van kennis was het belangrijkste
22.
middel om de mens tot de deugd te brengen. Het verbeteren van het onderwijs
speelde daarom een cruciale rol in het beschavingsoffensief van de verlichte burgerij
dat zich ook in de negentiende eeuw zou voortzetten.

Leger en vloot
In 1748 werd in Frankrijk de Ecole Royale du Génie te Mezières opgericht. Evenals
op de het jaar daarvoor opgerichte Ecole des Ponts et Chaussées in Parijs trachtte
men in Mezières door een streng toelatingsexamen en een intensieve scholing in
de ingenieurswetenschappen het kennisniveau van de ingenieurs aanzienlijk te
verhogen. Daarnaast probeerde men ook door een selectieve toelating de
maatschappelijke status van het corps te verhogen. Eenzelfde combinatie van
doelstellingen - verhoging van het niveau en het binden van de adel - vormde ook
de achtergrond van de stichting van de Theresianische Militärakademie in Wenen
23.
door keizerin Maria Theresia van Oostenrijk in 1752.
Deze plannen en de recente nederlagen in de Oostenrijkse successie-oorlog,
waarbij verschillende zuidelijke vestingen door de Fransen werden ingenomen,
waren ook in Nederland de aanleiding om een discussie over de oprichting van
officiersscholen te starten, maar die leidde niet tot concrete resultaten. Wel werd in
1748 in Den Haag de particuliere ‘Wiskundig en Militair Queekschool’ opgericht die
zich speciaal richtte op officieren van de technische wapens, de artillerie, de genie,
de mineurs, sappeurs en pontonniers. Deze school was echter geen lang leven
beschoren en verdween bij gebrek aan belangstelling al weer na een jaar. Pogingen
om dit onderwijs in Breda voort te zetten, bleven zonder succes. De opleiding voor
de technische wapens bleef bij de corpsen plaatsvinden, waarbij voor het theoretische
onderwijs een beroep kon worden gedaan op de universiteiten, de particuliere
scholen of privé-docenten.
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In dezelfde tijd werd een reorganisatie van het ingenieurscorps doorgevoerd. De
militaire verliezen werden onder andere toegeschreven aan het lage niveau van de
Nederlandse ingenieurs. Naar aanleiding van deze kritiek werd het voorschrift
uitgevaardigd dat de ingenieurs zich voortaan alleen nog maar op ingenieurstaken
dienden te richten. Met ingang van 1748 werd de ingenieurs daarom het vervullen
van dubbelfuncties verboden. De slechte beloning en carrière-perspectieven in het
ingenieurscorps leidden er echter toe dat het steeds moeilijker werd om kandidaten
te vinden. Hoewel de examens formeel gehandhaafd bleven, was in de praktijk het
overleggen van een getuigschrift van een docent of het tonen van tekeningen van
24.
vestingwerken voldoende om tot het corps toegelaten te worden.
Bleef bij het leger de totstandkoming van scholen uit, vergelijkbare initiatieven
voor de vloot waren succesvoller. Ook in 1748 richtte de Admiraliteit in Amsterdam
in samenwerking met de Amsterdamse kamer van de VOC het Algemeen
Zeevaartcollege op. Het onderwijs aan het College werd na ongeveer een jaar
afgesloten met een examen. Hoewel de gratis lessen vooral voor officieren en
stuurlieden waren bedoeld, mochten 's avonds ook weesjongens en jongens van
arme ouders de lessen volgen. Cornelis Douwes werd aangetrokken om de lessen
in de wis- en zeevaartkunde te geven. Een jaar later werd hij ook tot examinator
voor de marine benoemd. Douwes was een zeer invloedrijk zeevaartkundige. Hij
ontwikkelde onder andere rond 1745 een verbeterde methode om de breedte op
zee te bepalen, waardoor de stuurman de metingen ook kon verrichten als de zon
niet op haar hoogste punt stond. Ook andere verbeteringen in de navigatietechniek
werden door Douwes nauwgezet gevolgd en doorgegeven aan de stuurlieden. Voor
1748 deed hij dit op zijn privé-school, maar na zijn aanstelling bij het Zeevaartcollege
kreeg dit onderwijs een officieel ka-
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rakter. De Admiraliteit van de Maze probeerde in Rotterdam eenzelfde instituut
op te richten maar pas toen in 1767 het stadsbestuur de plannen ging steunen,
26.
kwam de school tot ontwikkeling.

De genootschappen
Al sinds de zeventiende eeuw bestonden in Engeland en Frankrijk geleerde
genootschappen, waarvan de Royal Society (1660) en de Académie Royale des
Sciences (1666) de beroemdste waren. De vorsten van Pruisen en Rusland volgden
in het begin van de achttiende eeuw met de oprichting van vergelijkbare instituten.
Door het ontbreken van een nationale cultuurpolitiek in de federale Republiek
kwamen dergelijke geleerde genootschappen hier toen niet van de grond. In de
achttiende eeuw kwam een nieuw type genootschap op, het meestal lokaal
opererende dilettantengenootschap. Dit omvatte zowel studieverenigingen als
leesclubs en loges van de Vrijmetselarij. Geleerde genootschappen waren een
forum voor geleerden en hun onderzoek, terwijl in de dilettantengenootschappen
uit algemene, culturele belangstelling kennis werd genomen van de ontwikkelingen
in de natuurwetenschappen, de literatuur of de theologie. De grens tussen beide
typen is overigens lang niet altijd duidelijk te trekken, al was het maar omdat de
genootschappen hun leden uit dezelfde groepen in de maatschappij recruteerden
en men van meerdere genootschappen lid kon zijn.
In de Republiek werden deze beide typen genootschappen vrijwel gelijktijdig
geïntroduceerd. In 1748 werd in Amsterdam het dilettantengenootschap Concordia
et Libertate opgericht, terwijl vier jaar later in Haarlem de oprichting plaatsvond van
de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, het eerste nationale geleerde
genootschap in de Republiek. Hoewel Nederland hiermee laat was, werd de
achterstand snel ingehaald. In de volgende decennia volgden zoveel genootschappen
dat op het einde van de jaren zeventig intellectuelen zich bezorgd afvroegen of er
niet te veel genootschappen waren. Een belangrijke factor bij de verspreiding van
27.
de genootschappen vormde de toename van het geïnteresseerde publiek. We
zullen hier alleen aandacht schenken aan de nationale genootschappen. De leden
van de stedelijke regering in Haarlem die in 1752 de Hollandsche Maatschappij van
Wetenschappen oprichtten, stelden zich ten doel om de achterstand van het land
weg te werken om zodoende ‘den schimp der buitenlanders van zich af te weren’.
De Maatschappij kende een tweeledige organisatiestructuur. Ze werd geleid door
een college van directeuren, veelal afkomstig uit kringen van de regenten die het
functioneren van de Maatschappij zowel financieel als organisatorisch mogelijk
maakten.
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De latere ingenieur Maurits Anne Verhuell (1761-1799) maakte bij zijn opleiding omstreeks
1775 aantekeningen van zijn landmeetlessen. De figuur laat zien hoe het oppervlak van een
willekeurig stuk land werd bepaald. Toen Verhuell 17 was, vertrok hij naar Rusland, waar
hij een indrukwekkende loopbaan als vestingbouwer en waterbouwkundige doormaakte. Hij
stierf daar in de rang van luitenant-generaal.

Daarnaast waren er leden uit de geleerde kringen, zoals de professoren van de
universiteiten, en verder iedereen die door een wetenschappelijke bijdrage had
28.
aangetoond het lidmaatschap waardig te zijn.
Omdat het geld voor het zelf (laten) verrichten van onderzoek ontbrak, was de
belangrijkste activiteit van het nieuwe genootschap het uitgeven van
wetenschappelijke verhandelingen en het uitschrijven van prijsvragen. De
binnengekomen geschriften en de antwoorden op de prijsvragen werden binnen de
Maatschappij besproken en bij een gunstige beoordeling gepubliceerd en bekroond.
Omdat men zich expliciet op alle wetenschappen richtte, bestreken de onderwerpen
een zeer breed gebied. Dit bleek ook uit de titel, die men oorspronkelijk aan de
verhandelingen wilde geven: ‘Verhandelingen van het Haarlemsch Genoodschap
ter aanmoediging van
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De landmeter en zijn assistenten aan het werk. Bij de zogenaamde driehoeksmeting werd
het op te meten perceel in rechthoeken verdeeld. Het oppervlak van elk van deze rechthoeken
werd bepaald door één van de zijden, de diagonaal en de hierdoor ingesloten hoek op te
meten. Uit deze gegevens kon eenvoudig het oppervlak worden berekend. De landmeter
zette vervolgens de resultaten van de metingen met lineaal en passer op een kaart uit.

zaaken, nuttig voor het Vaderland en den Godsdienst, opgericht te Haarlem 1752’.
Ook voor het genootschap zelf had men een dergelijke naam in gedachten, maar
op advies van de Leidse hoogleraar Johan Lulofs, koos men voor de kortere en
29.
duidelijker naam en werden de publikaties gewoon met Verhandelingen aangeduid.
De eerste leden van de Maatschappij waren Jan Engelman, doctor in de medicijnen
en praktiserend geneesheer te Haarlem, Pieter Sannié, chirgurgijn,
stadsvroedmeester en lector in de Vroedkunde eveneens te Haarlem en Jan Noppen,
werkzaam als ‘toeziener’ (opzichter) bij het waterschap Rijnland. De al genoemde
professor Lulofs, die wis- en sterrenkunde doceerde aan de Leidse universiteit, werd
nog in het eerste jaar lid van de Maatschappij, tegelijk met zes andere professoren
uit Leiden, onder wie de bekende natuurkundige Petrus van Musschenbroek.
Lulofs stond ook aan de basis van de pogingen van de Maatschappij om een
octrooi, een erkenning door de hoogste autoriteit in het land te zoeken. Pogingen
om een monopolie als wetenschappelijk genootschap te verkrijgen, mislukten echter
jammerlijk en ook bij minder vérgaande aanvragen ontstond er verzet van de kant
van andere steden, met name Amsterdam en Leiden. De universiteit van Leiden
sprak de vrees uit dat een dergelijke erkenning haar eigen reputatie niet ten goede
zou komen, bovendien vreesde men concurrentie. Indien het genootschap geen
wetenschappelijk onderwijs zou geven of in het latijn zou publiceren - het exclusieve
domein van de universiteiten - kon men echter wel instemmen met het verzoek van
de Maatschappij. Onder deze voorwaarden verleende de Staten van Holland en
30.
West-Friesland in 1761 een octrooi aan de Hollandsche Maatschappij.
De Maatschappij verzette zich dan ook niet toen in 1769 in Vlissingen het
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen werd opgericht. Dit genootschap kwam
voort uit een al langer bestaande lokale Maatschappij van Konsten en
Wetenschappen. Anders was dit toen in 1769 in Rotterdam het Bataafsch
31.
Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte werd opgericht. Verzet vanuit
Haarlem tegen deze Rotterdamse tegenhanger die zonder ook nog maar iets
32.
gepresteerd te hebben dezelfde rechten vroeg, was echter tevergeefs.
Hoewel de onenigheid over taken en bevoegdheden van de genootschappen,
zoals in het geval van de Hollandsche Maatschappij, de indruk wekt dat de
genootschappen op gespannen voet met de universiteiten verkeerden, was veeleer
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het tegendeel het geval. Waar de universiteiten zich vooral toelegden op het
verzorgen van onderwijs, richtten de genootschappen zich op het stimuleren van
onderzoek en het zoeken van oplossingen voor actuele maatschappelijke problemen
en verder op de verspreiding van de verworven kennis in ruime kring. De
genootschappen speelden op deze wijze een belangrijke rol in de bevordering van
de natuurwetenschappen.

De waterstaat
In hoeverre de activiteiten van de genootschappen ook bijdroegen aan de
ontwikkeling van de techniek, is niet eenvoudig te beoordelen. Een indruk kunnen
we niettemin krijgen uit de discussies over een onderwerp dat vanaf omstreeks
1750 in het brandpunt van de belangstelling kwam te staan, namelijk de
rivierenproblematiek. Dijkdoorbraken en overstromingen van de rivieren in 1726,
1740 en 1751 leidden tot grote watersnoodrampen. Als gevolg hiervan werd de
rivierenproblematiek een onderwerp van onderzoek en maatschappelijk debat.
Vooral Holland, waar de rivieren in zee uitmondden, had te lijden onder de
overstromingen. Holland was echter niet in staat om de problemen zelf op te lossen
aangezien een groot deel van de problemen veel verder stroomopwaarts, in
Gelderland of zelfs in Pruisen werd veroorzaakt door de slechte verdeling van de
waterafvoer over de verschillende rivieren, de slechte staat van de rivierbeddingen
en
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het gebrek aan riviermonden. De aanpak van deze problemen vereiste daarom
een samenwerking tussen de provincies en de instellingen die belast waren met
het beheer over de verschillende onderdelen van de waterstaat. Nederland was (en
is) verdeeld in waterschappen, heemraadschappen en polderbesturen, waarbij elk
gebied een eigen bestuurslichaam kende, zoals een waterschaps-, dijk- of
polderbestuur. Deze instellingen waren verantwoordelijk voor het toezicht op het
waterbeheer en de waterbouwkundige werken in hun gebied. Ze bezaten - evenals
de provincies binnen de Unie - een grote mate van autonomie.
Vanuit de drie grote hoogheemraadschappen in Holland, die van Rijnland, Delfland
en Schieland, begon men vanaf het midden van de achttiende eeuw bij de Staten
34.
van Holland aan te dringen op een meer centrale aanpak van de waterstaatszorg.
Omdat overleg met de andere provincies geen resultaten opleverde, besloten de
Staten van Holland in 1754 zelf een Inspecteur Generaal van 's Lands Rivieren en
Waterwerken aan te stellen. Op voorstel van de Hollandse Raadpensionaris Pieter
Steyn, zelf hoogheemraad van Rijnland, werd de Leidse professor Lulofs in deze
functie benoemd. Het ging hierbij slechts om een deeltijdfunctie, waarbij hij Melchior
Bolstra, de landmeter van Rijnland als assistent kreeg toegewezen; deze bleef
daarnaast gewoon in dienst van het hoogheemraadschap.
Bolstra was de inzender van de eerste beide bekroonde antwoorden op een
prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. In de eerste
prijsvraag van de Maatschappij, uitgeschreven in 1753, werd gevraagd wat de
oorzaken waren van de verzanding van onze rivieren en wat hiertegen te doen was.
In de tweede prijsvraag werd hetzelfde gevraagd omtrent de afkalving van het strand
bij Petten. Het ontwerp van de beide prijsvragen was afkomstig van Lulofs. Ook in
de volgende jaren werden regelmatig prijsvragen uitgeschreven over problemen
met de bevaarbaarheid van de rivieren, de afvoer van rivierwater en het voorkomen
van dijkdoorbraken. Daarnaast werden door de Maatschappij vragen gesteld die
een zeer breed terrein besloegen, onder andere over de zielkunde, de opvoeding
van kinderen, de oorzaken van ziekten en over de natuurlijke historie van
35.
Nederland.
Een kleine twintig jaar later was de belangstelling voor de rivierproblematiek nog
niet weggeëbd. Ook de eerste prijsvragen van het Bataafsch Genootschap hadden
betrekking op de loop van de rivieren, het voorkomen van dijkdoorbraken en de
bemaling van laaggelegen gronden. Over het eerste onderwerp publiceerde het
genootschap nog voor men officieel de eerste prijsvraag uitschreef in 1771 een
aantal ‘Rivierkundige Stellingen’. Het was de bedoeling om reacties uit te lokken
die tot verbeteringen van de stellingen aanleiding zouden geven.
Het resultaat hiervan was dat het jaar daarop als eerste Verhandeling van het
genootschap de ‘Rivierkundige Grondwaarheden bijzonderlijk toegepast op de
Rivieren onzes Lands tot herstelling derzelven; eerst opgesteld en daarna, volgens
ingekomene Aanmerkingen en eigene Overweegingen, verbeterd’ verschenen. De
eerste drie prijsvragen hadden vervolgens als onderwerp de problemen met de
afvoer van rivierwater, het leegpompen van overstroomd land en het gevaar van
dijkdoorbraken. Onder de bekroonde inzenders waren landmeters maar ook een
36.
meester-timmerman en molenmaker.
Het openbare karakter van het debat over de rivierproblematiek bleek, behalve
uit de prijsvragen van de genootschappen, uit de talrijke publikaties die over dit
onderwerp verschenen. Toch zou het nog ruim een eeuw duren voordat men er in
37.
zou slagen deze problemen op een bevredigende wijze op te lossen. Lulofs besefte
dat de problemen vooral lagen binnen het stroomgebied van de Rijn en zijn
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vertakkingen en dat hiervoor een verbeteringsplan voor het gehele gebied
noodzakelijk was. Hij wist echter, ondanks het gezag en aanzien dat hij als geleerde
genoot, weinig te bereiken. Zijn opvolger had al meer succes. Kort voor zijn dood
in 1768 had Lulofs, Christiaan Brunings (1736-1805) als zijn opvolger voorgedragen.
Brunings was in Mannheim-Neckarau geboren. Na korte tijd theologie in Heidelberg
gestudeerd te hebben, vestigde Brunings zich in 1756 in Amsterdam, waar zijn
vader gereformeerd predikant was. Door familierelaties kwam hij in contact met Jan
Noppen, de opzichter van Rijnland. Noppen introduceerde hem bij leden van de
Hollandsche Maatschappij, die Brunings persoonlijk onderricht gaven op verschillende
gebieden, waarbij Noppen zelf de waterbouwkunde voor zijn rekening nam. Dankzij
deze connecties werd Brunings in 1765 aangesteld als toe- of opziener te Spaarndam
in dienst van het hoogheemraadschap Rijnland, een functie die hij tot zijn dood zou
blijven vervullen. Binnen enkele jaren wist hij zoveel naam te maken als
waterbouwkundige dat hij in 1769 Lulofs opvolgde en werd aangesteld als
Inspecteur-Generaal van 's Lands Rivieren. Brunings slaagde er in om een
overeenkomst tussen Holland, Gelderland en Kleef af te sluiten. Hierin werd
afgesproken enkele verbeteringen in de bovenrivieren aan te brengen; Brunings
38.
werd met de uitvoering van deze werken belast.
Een ander gevolg van het debat was dat men geleidelijk begon te beseffen dat
het niet om een geïsoleerde problematiek ging, maar dat de verschillende onderdelen
van de waterhuishouding van ons land, te weten het rivierbeheer, de zeegaten, de
zeeweringen en de afvoer van het water, nauw met elkaar samenhingen. Voor dit
samenhangende complex
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raakte in de achttiende eeuw de term ‘waterstaat’ in zwang. Dit onvertaalbare
Nederlandse woord dat letterlijk de gesteldheid van de grond ten opzichte van het
water betekent, ging men toepassen op alles wat te maken had met de
waterhuishouding, dus ook op de organisatie van de waterzorg zoals de
waterschappen en de polderbesturen.
Deze waterschappen en andere instellingen in de waterstaat hadden een groot
aantal technische werken onder hun beheer, zoals afvoersluizen, het
bemalingssysteem en de dijken en zij zorgden ook voor aanleg, onderhoud en
reparaties hiervan. Het droogmalen van een polder vereiste bijvoorbeeld de installatie
van pompwerktuigen, meestal windmolens, de aanleg van dijken en een
afwateringsstelsel inclusief sluizen voor de waterafvoer. Ook na het droogleggen
diende dit hele bemalingssysteem in stand gehouden te worden, wat een goed
toezicht en regelmatig onderhoud vereiste. Het polderbeheer hing bovendien nauw
samen met de infrastructuur, omdat wegen op dijken werden aangelegd en de
verschillende waterwegen overbrugd dienden te worden. Dit hele technische domein
duidde men aan als de waterbouwkunde. Voor de uitvoer van al dit werk hadden
de waterstaatsorganen een grote verscheidenheid aan technisch personeel in dienst:
opzichters, landmeters, sluis- en brugwachters, molenmakers en timmerlieden. De
kennis en vaardigheden die men in de waterstaat nodig had, leerde men in de
praktijk, vaak van vader op zoon. Daarnaast vervulde de waterstaat een belangrijke
rol in de verdediging van de Republiek. Bij de aanleg van fortificaties, kanalen en
39.
havens waren dan ook vaak militaire ingenieurs betrokken.
De benoeming van Lulofs en later van Brunings betekende dat mannen met een
geheel andere opleiding en achtergrond zich met de waterstaat gingen bemoeien.
Van de in de waterstaat werkzame technici hadden alleen de landmeters enige
theoretische scholing genoten en in elk geval het officiele examen afgelegd. In dit
opzicht speelden de genootschappen een belangrijke rol. Zij vormden het forum
waar opzichters en landmeters van de heemraadschappen in contact kwamen met
de universitaire wereld. Verschillende professoren gingen zich actief met
waterstaatsproblemen bezighouden. In Franeker werd N. Ypey, hoogleraar in
wiskunde en de vestingbouw, een expert op het gebied van de zeedijken; de
belangstelling hiervoor droeg hij bovendien over op zijn zoon Adolf. Ook werd voor
adviezen inzake de waterbouwkunde regelmatig een beroep gedaan op P. Steenstra,
40.
tussen 1763 en 1788 lector in Amsterdam in de wis-, sterre- en zeevaartkunde.
Op deze wijze kwamen de waterbouwkundige problemen onder de aandacht van
een grotere groep belangstellenden. Zij stimuleerden op deze wijze de ontwikkeling
van de waterbouwkunde in de Republiek. Tot de oprichting van een school voor de
waterbouwkundigen zoals de Ecole des Ponts et Chaussées in Frankrijk kwam het
nog niet. Het ontbreken van een krachtige nationale organisatie als het Corps des
Ponts et Chaussées was hier ongetwijfeld debet aan. In deze situatie zou tijdens
de Bataafsche Republiek verandering komen.

De Fundaties van Renswoude
In 1754 stierf op 92-jarige leeftijd Maria Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe van
Renswoude. De Vrijvrouwe had in haar testament drie weeshuizen, het
burgerweeshuis in 's Gravenhage, het Weeshuis der Gereformeerden in Delft en
het Stads Ambachtkinderhuis in Utrecht, als erfgenaam van haar enorme vermogen
aangewezen. Elk weeshuis kreeg een bedrag van ruim een half miljoen gulden met
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het verzoek dit geld in een afzonderlijke stichting onder te brengen. Het doel van
deze drie stichtingen, die bekend zouden worden als de Fundaties van Renswoude,
was om ‘verstandige, schrandere en bekwame’ jongens van ongeveer 15 jaar af te
zonderen van de overige wezen en deze jongens een opleiding te geven in de vrije
kunsten ‘hetzij in de Mathesis, teekenen of schilderkonst, Beeldhouwen of
Beeldsnijden, oeffeningen in sware Dijkagien tot behoudinge van ons Landt tegen
sware overstromingen van 't water’. Over de motieven van de Vrijvrouwe van
Renswoude tasten we volledig in het duister. Het lijkt erop dat behalve de
gebruikelijke liefdadigheid ook de nieuwe ideeën over de mogelijkheden om
kansarme kinderen tot deugdzame burgers op te voeden een rol hebben gespeeld.
De technische beroepen waar de Fundaties zich vooral op richtten, leverden
bovendien een nuttige bijdrage aan de samenleving en boden de uitverkoren wezen
41.
de meeste kansen op een geslaagde loopbaan.
De eerste twee jaar van de opleiding vonden geheel binnen het Fundatiehuis
plaats. In deze twee jaar kregen de jongens voornamelijk onderwijs in de ‘mathesis’
- hieronder viel niet alleen de wiskunde, maar ook de mechanica, de natuurkunde,
de sterrekunde en zeevaartkunde - en verder tekenen, vreemde talen, meestal
Frans, en godsdienst. De mathesis-leraren die aan de Fundatiehuizen waren
verbonden, namen een centrale plaats in. Zij selecteerden de leerlingen, voornamelijk
op hun bekwaamheid in de wiskunde, zij vulden het lesprogramma in, zij
beoordeelden en begeleidden de leerlingen, adviseerden over hun toekomst en
fungeerden in feite als een soort directeur van de Fundatieschool.
Deze mathesisleraren illustreren tevens de persoonlijke verwevenheid van de
verschillende technische opleidingen. In Den Haag werd hiervoor Jacob

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

35

De ‘militaire school’ van Erskine en Chardon was van 1748 tot 1750 ondergebracht op het
Binnenhof in Den Haag. Kaartlezen, kaarten maken en vestingen tekenen werd ook aan
zeer jonge kadetten onderwezen, in een omgeving vol krijgskundige symbolen. Naast de
zorg voor de uitwendige warmte werd ook de inwendige mens niet vergeten.

Baart de la Faille aangetrokken die zich tijdens zijn studie aan de universiteit vooral
op de wiskunde had toegelegd. Baart de la Faille was tevens de mathematicus van
de Sociëteit van 's-Gravenhage, die al in 1587 was opgericht. Deze Sociëteit was
een samenwerkingsverband van de Magistraat van Den Haag, het Hof van Holland,
de Rekenkamer en de Hoge Raad van Holland en Zeeland ter bepaling van ieders
rechten op het grondgebied van Den Haag. De hiervoor benodigde ambtenaren
werden door de Sociëteit zelf opgeleid. Zijn zoon Jacob Baart de la Faille jr. volgde
zijn vader na diens overlijden in 1778 op bij de Sociëteit als docent, maar hij werd
42.
nog te jong geacht voor de positie van Fundatieleraar. De Delftse mathesis-leraar,
Johannes van der Wall had in Leiden onder andere bij Petrus van Musschenbroek
en Willem La Bordus, lector voor de ‘Duytsche Mathematicque’, gestudeerd en was
gepromoveerd op de ‘ars navigandi’, de stuurmanskunst. De jeugdige Van der Wal
werd daarnaast in 1756 - hij was pas 22 jaar - behalve Fundatieleraar ook lector
van de stad Delft in de wiskunde en de astronomie. Vanaf 1764 examineerde hij
schippers en stuurlieden voor de Delftse kamer van de VOC. Enkele jaren later werd
hij bovendien inspecteur van de stadsfabricage. Na ruim dertig jaar werd hij
43.
opgevolgd door de Fundatieleerling Abraham van Bemmelen. In Utrecht tenslotte
werd in 1761 Laurens Praalder aangesteld tot ‘instructor matheseos’. Praalder was
van 1751 tot zijn benoeming aan de Fundatie leraar in de wiskunde en examinator
van de zeeofficieren in Rotterdam geweest. Hij bleef tot 1792, toen hij al de tachtig
44.
gepasseerd was, aan de Fundatie werkzaam. Na de twee jaar basisopleiding
moesten de Fundatie-leerlingen een beroep kiezen. Hoewel de beroepskeuze in
principe vrij was, bemoeiden de docenten en de regenten zich nadrukkelijk met de
keuze, waarbij de mogelijkheden om de leerlingen geplaatst te krijgen en een goede
opleiding te bieden en zeker ook de verdere loopbaanperspectieven een grote rol
speelden. De normale gang van zaken was dat de leerling bij een ambachtsmeester
in de stad in de leer ging. Het enige beroep waarvan zowel de theorie als de
praktijkoefeningen volledig binnen de Fundaties werden onderwezen, was dat van
landmeter. Volgens Van der Wall was landmeten echter ‘eene zeer onzeekere
kostwinning’, behalve als een pupil een aanstelling bij een hoogheemraadschap of
bij de stedelijke overheid als ‘fabryk’ of wijnroeier kon krijgen. De kans op zo'n
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aanstelling was groter als hij meer vakken beheerste en zoals de meeste landmeters
45.
combineerden zij het landmeten met een ander beroep.
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Gebruikelijk was dat gewone weeshuizen contracten met ambachtsbazen afsloten
waarbij de jongens na korte tijd al geld gingen verdienen. Ze kregen echter nauwelijks
een opleiding en werden vooral als ongeschoolde krachten ingezet. Voor het
onderwijs aan de Fundatieleerlingen werd daarentegen een contract afgesloten,
waarin duidelijk was overeengekomen wat de jongens moesten leren. Voor dit
onderwijs betaalde de Fundatie ook jaarlijks een behoorlijke vergoeding. Daarnaast
bleven de leerlingen ook nog 's avonds en in de weekeinden lessen in het
Fundatiehuis volgen. Door het geringe aantal leerlingen - er waren altijd maar enkele
leerlingen in het huis - en de spreiding over een groot aantal verschillende beroepen
kregen de jongens vrijwel privé-onderwijs, gericht op hun specifieke beroep. Jongens
die belangstelling hadden voor de waterbouwkunde werden bijvoorbeeld bij een
timmerman-molenmaker geplaatst. Op de Fundatie bestudeerden ze de Nederlandse
molenboeken, maar ook werken van Franse ingenieurs die voor het onderwijs aan
de militaire academies waren geschreven. In de natuurkundelessen werd vooral
aandacht besteed aan hydraulische problemen, zoals de aard van vloeistoffen en
46.
de druk tegen bodem en wanden. De beroemdste leerling van de Fundaties, de
latere Inspecteur van de Waterstaat Frederik Willem Conrad volgde overigens een
47.
andere opleiding, namelijk die voor ‘konstschoolhouder’. Een leerperiode bij een
meester duurde ongeveer drie jaar, waarna een andere meester werd gezocht,
soms zelfs in het buitenland. De hele opleiding duurde ongeveer tien jaar zodat de
leerlingen pas rond hun vijfentwintigste de Fundatie verlieten. Na een geslaagde
opleiding werden de jongemannen eervol ontslagen en voorzien van een uitzet en
48.
startkapitaal.
In totaal studeerden er op de drie Fundatiesscholen tussen 1754 en 1800 circa
150 leerlingen. Zij werden behalve tot landmeter of waterbouwkundige opgeleid tot
instrumentmaker, graveur, chirurgijn, bouwkundige, scheepstimmerman,
kunstschilder, beeldhouwer, een positie bij de genie of de artillerie. Er werden hoge
eisen gesteld aan de leerlingen. Hun maatschappelijk succes zou immers het aanzien
van de Fundaties zeer ten goede komen. Niet alle leerlingen waren hiertoe in staat;
een enkeling werd, als er niet meer inzat, loodgieter of metselaar, of werd voor het
49.
einde van de opleiding op de vaart naar Indië gezet. Hoewel de leerlingen op een
goede maatschappelijke positie werden voorbereid, gaapte er toch een grote kloof
tussen de regenten en hun leerlingen, die te allen tijde strikte onderdanigheid en
gehoorzaamheid moesten betrachten.
De Fundatiehuizen waren unieke opleidingsinstituten. De opleiding sloot aan bij
de gebruikelijke opleiding in gildenverband, maar in andere opzichten werd met dit
model gebroken. De theoretische voorbereiding van de leerlingen, het uitstippelen
van een opleidingsroute in overeenstemming met mogelijkheden en wensen van
de leerlingen en de duur van de opleiding waren geheel nieuw. De nadruk op het
onderwijs in de wiskunde sloot aan bij de ontwikkelingen in de opleiding van
staatstechnici. De wiskundedocenten, zoals de Fundatieleraren maar ook de
hoogleraren in de wis- en natuurkunde aan de universiteiten en Illustre Scholen
namen een centrale plaats in. Zij verzorgden niet alleen het onderwijs, maar namen
ook de examens af, combineerden vaak verschillende functies en waren de
deskundigen en adviseurs in de genootschappen. Stond in deze periode de
bevordering en verspreiding van wetenschappelijke kennis in de ruimste betekenis
bovenaan de agenda van de genootschappen, vanaf het einde van de jaren zestig
kwam een nieuw type genootschap op.
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De strijd tegen de economische teruggang 1768-1787
In tegenstelling tot het begin van de eerste hervormingsperiode, waarbij in zeer
korte tijd op verschillende gebieden initiatieven werden genomen, is het begin van
deze periode veel minder duidelijk af te bakenen. Na het einde van de Zevenjarige
Oorlog (1756-1763) en in de tijd waarin stadhouder Willem v volwassen werd,
verschoof de aandacht naar de economische positie van de Republiek.
Protectionistische maatregelen in Frankrijk, Engeland en Duitsland zorgden er voor
dat de Nederlandse export werd belemmerd, waardoor de Nederlandse positie als
handelscentrum sterk onder druk kwam te staan. Op het gebied van de nijverheid
was in de omringende landen vaak met hulp en kennis uit de Republiek grote
vooruitgang geboekt. Deze ontwikkelingen hadden hun weerslag op de talrijke
manufacturen en trafieken die vaak hard achteruitgingen. Dit resulteerde in een
stagnatie van de economische ontwikkeling en een toenemende verpaupering van
de bevolking met name in de steden. Deze ontwikkeling was namelijk al eerder aan
de orde gesteld, maar maatregelen en initiatieven waren toen achterwege gebleven.
Hoewel de achteruitgang voor iedereen duidelijk was en er een brede consensus
bestond dat er iets moest gebeuren, liepen de meningen over de maatregelen die
moesten worden genomen ver uiteen. In grote lijnen en enigszins vereenvoudigd
voorgesteld waren de middengroepen, die de gevolgen van de teruggang ook zelf
ondervonden, voorstanders van een bevordering van de nijverheid. Middelen hiervoor
waren het nemen van protectionistische maatregelen, het stimuleren van de
nijverheid en het verhogen van de kwaliteit van de produkten door de opleiding van
de ambachtslieden te verbe-
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teren. Deze zogenaamde patriotten organiseerden zich in genootschappen die
sociale en economische hervormingen nastreefden. Hier tegenover stond een deel
van de heersende regentenklasse voor wie de handel - de bron van Hollands welvaart
- op de eerste plaats kwam en die vooral de handhaving van de status quo beoogde.
Volgens haar zouden beschermende maatregelen de situatie alleen maar verder
doen verslechteren. De strijd tussen de patriotten en de regenten, die zich
groepeerden rond de Prins van Oranje, bereikte haar hoogtepunt in de jaren tachtig
totdat met Pruisische steun de patriottische beweging in 1787 werd onderdrukt.

De patriottische genootschappen
De oprichting van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
in 1769 was een eerste aanwijzing voor de veranderingen die zich aandienden.
Volgens de oprichters zou het nieuwe genootschap zich vooral ‘bepalen tot de
Ondervindelijke Konsten en Fabryken, en wel byzonder in zoo verre de verbetering
en uitbreiding derzelven nuttig kunnen zyn voor ons Vaderland en strekken ten
voordeele van den Landbouw en Zeevaart; ter instandhouding en verbeteringe van
Rivieren, Dyken, Wegen en Landeryen; of ten nutte van eenige andere voorname
takken der Nationaale Huishoudinge’. De bevordering van de nationale welvaart
door het stimuleren van de nijverheid, landbouw en zeevaart werd hier veel explicieter
dan voorheen als doelstelling genoemd. Het aandachtsveld van het Bataafsch
Genootschap was echter veel ruimer en omvatte naast de praktische onderwerpen
ook de natuurwetenschappen, de geneeskunde en de botanie. Het Genootschap
50.
valt dan ook te vergelijken met de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
Maar ook binnen dit inmiddels gerespecteerde geleerde genootschap werden
nieuwe geluiden hoorbaar. In 1771 werd op voorstel van de Amsterdamse koopman
Ploos van Amstel door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen een
prijsvraag uitgeschreven naar de oorzaken van het verval van handel en nijverheid
51.
en de middelen om hier verbetering in aan te brengen. Het onderwerp trok sterk
de belangstelling en er kwamen verschillende antwoorden binnen. Het antwoord
van H.H. van den Heuvel, griffier van het Hof van Justitie van Utrecht, werd met de
gouden medaille bekroond en samen met twee andere opstellen in de
Verhandelingen gepubliceerd. De kern van het voorstel van Van den Heuvel was
het wegnemen van handelsbelemmeringen, een bescherming van de nijverheid en
het aanwakkeren van de ‘patriottischen ijver van groot en klein’ wat vooral tot uiting
kwam in voorstellen om inlands fabrikaat te verkiezen boven buitenlandse waar.
Daarnaast zouden de landbouw, nijverheid en handel gestimuleerd moeten worden
om verbeteringen aan te brengen. Hij had voor dit doel een Nederlandse tegenhanger
van de Engelse Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce
op het oog - die geheel in de lijn van die tijd - prijsvragen uitschreef en uitvindingen
52.
beloonde. Het voorstel van Van den Heuvel resulteerde in 1777 in de oprichting
van de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen.
De grote belangstelling bleek uit het grote aantal departementen of afdelingen die
in hetzelfde jaar nog werden opgericht, namelijk 57 met bijna 3000 leden. Elk
departement kende vijf commissies: voor landbouw, voor koophandel en koloniën,
handwerken en fabrieken, werktuigkunde en scheikunde, zeevaart en visserij. Het
programma van de Oeconomische Tak omvatte de verspreiding van praktische
kennis, het uitschrijven van prijsvragen, het voeren van propaganda voor het kopen
en gebruiken van inlandse produkten, het aanmoedigen van ontdekkingen en
uitvindingen en de vertaling van buitenlandse werken op technisch gebied. Vooral
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in de eerste jaren was de Oeconomische Tak zeer actief en werd er een zeer groot
aantal prijsvragen uitgeschreven: in de eerste twintig jaar ruim 750, waarvan de
53.
helft in de eerste zes jaar.
De doelstellingen van de Oeconomische Tak waren zo algemeen dat ze in het
begin in brede kring steun ondervonden, maar al spoedig verlamden interne
meningsverschillen het functioneren van het genootschap en daalde de belangstelling
sterk. Bovendien werd de Oeconomische Tak door de overheid gewantrouwd,
hoewel politieke bedoelingen bij de oprichting expliciet waren uitgesloten. De
activiteiten en het aantal leden liepen daarom sterk terug; in 1795 waren er nog
54.
maar elf departementen met 274 leden overgebleven.
Het Utrechtse genootschap ‘Besteedt den tyd met Konst en Vlyt’, dat in 1773
werd opgericht door de Fundatieleraar Praalder en Johannes van Haeften, beiden
uit de middengroepen afkomstig, was een ander hervormingsgenootschap. Het doel
van dit genootschap was de bevordering van alles wat het vaderland tot nut kon
zijn, en iedereen die hieraan een bijdrage kon leveren was welkom. De stedelijke
regenten hadden in eerste instantie geen belangstelling voor het lidmaatschap,
maar enkele jaren later werd het genootschap door aristocraten overgenomen. De
officiële erkenning in 1778 als het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten
en Weetenschappen betekende de definitieve transformatie in een geleerd
genootschap. Discussies binnen het genootschap over de onderwerpen voor de
prijsvragen tussen Praalder en Van Haeften aan de ene kant en de regenten aan
55.
de andere kant, leidden tot het vertrek van de eerste twee.
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De tuigage van een schip doet vreemd aan tussen de huizen. Het gebouw met de poort is
echter de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam. Op het oefenschip leerden de
jongens het lopend tuig en de zeilen kennen. Voor het onderwijs in astronomische
waarneming diende het platform met hek bovenop het dak van de school.

Praalder en Van Haeften sloten zich aan bij een nieuwe beweging die in de jaren
tachtig van de grond kwam. In 1786 richtten zij de Utrechtse afdeling van de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen, of 't Nut, op. De oprichting van deze
hervormingsgezinde organisatie twee jaar eerder was een van de eerste pogingen
van de middengroepen om een maatschappelijk probleem aan te pakken, namelijk
het volksonderwijs, een terrein waarop de door de regenten beheerste overheid
volgens hen schromelijk te kort schoot. Vanuit het typische Verlichtingsideaal dat
beter onderwijs voor de lagere standen deze lagen van de bevolking tot nuttige en
deugdzame burgers zou maken, zette 't Nut zich in voor de verbetering van het
volksonderwijs. 't Nut maakte een snelle groei door: tussen 1784 en 1790 werden
er 17 departementen opgericht, die in totaal meer dan 1000 leden telden. Het
draagvlak was blijkbaar zo groot dat de groei van het genootschap zich in de
volgende decennia voortzette. Dankzij 't Nut werden verschillende scholen voor
lager onderwijs opgericht of bestaande verbeterd. 't Nut was zeker geen politiek
gezelschap. Men had geen behoefte om de bestaande standenstructuur te
doorbreken, maar wilde juist de laagste stand, aangeduid als het ‘gemeen’ of het
volk, en delen van de daarboven komende eenvoudige burgerstand, de
ambachtslieden en kleine middenstanders, die verstoken bleven van beschaving,
‘verheffen’ door het bijbrengen van kennis en zedelijkheid. Het door de overheid
geregelde onderwijs was alleen toegankelijk voor kinderen uit de hogere standen,
zoals de geleerde stand en de gezeten burgerij, of het was dermate slecht dat in
de ogen van het Nut dringend verbeteringen noodzakelijk waren. 't Nut maar ook
andere hervormingsgenootschappen als de Maatschappij tot Redding van
Drenkelingen (1767) en de Maatschappij tot Bevordering van den Landbouw (1776)
richtten zich op algemene publieke onderwerpen en hadden in tegenstelling tot de
56.
Oeconomische Tak relatief weinig last van de politieke strubbelingen van die tijd.

Nuttige kennis voor de nijverheid
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Een onderdeel van de initiatieven om het verval van de nijverheid in de Republiek
te keren, was de verspreiding van nuttige kennis onder fabrikanten en
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ambachtslieden. Een van de middelen hierbij was de vertaling van buitenlandse
boeken en overzichtswerken. De bekendste hiervan waren de voor een algemeen
publiek geschreven Encyclopédie van Diderot en d'Alembert en de Descriptions des
Arts et Métiers, die sinds het midden van de eeuw door de Franse Akademie van
Wetenschappen werd uitgegeven. Het doel van de Descriptions, die zich op de
technici richtte, was om de beste produktieprocessen te verzamelen en te beschrijven
om zodoende de nijverheid te rationaliseren en verbeteren. Ook in Duitsland
verschenen dergelijke, deels uit het Frans vertaalde, maar ook gedeeltelijk originele
werken. Een voorbeeld hiervan was de Vollständige Abhandlung von den
Manufakturen und Fabriken van Johann Heinrich Gottlob von Justi. Van de tweede
druk van dit werk, bewerkt en aangevuld door Johann Beckmann, verscheen in
1782 ook een Nederlandse vertaling. De Amsterdamse apotheker Petrus Johannes
Kasteleyn (1746-1794) was de grote initiatiefnemer achter de vertaling van de
Descriptions, die vanaf het einde van de jaren tachtig verschenen. Van de 23
57.
vertaalde delen nam hij er acht zelf voor zijn rekening.
Inmiddels had Beckmann in 1777 zijn Anleitung zur Technologie gepubliceerd.
Hierin zette hij uiteen wat volgens hem een wetenschap der techniek, door hem
technologie genoemd, diende te zijn. Het belangrijkste doel van de nieuwe
wetenschap was het verzamelen en systematiseren van de kennis die in ambachten
en manufacturen werd toegepast. Het resultaat, een samenhangende behandeling
van ambachten en nijverheid, werd door Beckmann als een essentieel onderdeel
van de opleiding van ambtenaren aan de universiteiten gepresenteerd. De
technologie van Beckmann was een puur descriptief vak, maar anderen trachtten
de technologie een andere inhoud te geven door haar te herleiden tot
wetenschappelijke beginselen. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen
chemische en mechanische ambachten en fabrieken. In de eerste groep bedrijven
berustten de processen voornamelijk op chemische principes, terwijl aan de
produktieprocessen in de tweede groep werktuigkundige of mechanische principes
ten grondslag lagen. De technologie steunde dus op twee wetenschappen, namelijk
de chemie en de mechanica. In de negentiende eeuw zouden deze beide onderdelen
van de technologie steeds meer uit elkaar groeien en zelfstandige disciplines
58.
worden.
Wanneer en op welke wijze de ideeën ook in Republiek bekend raakten, valt niet
meer te achterhalen. Het werk van Beckmann was zeker bekend, maar zijn Anleitung
werd niet vertaald. De praktische scheikunde en werktuigkunde vormden wel een
aandachtsveld voor de Oeconomische Tak. Op het gebied van de werktuigkunde
had Nederland een traditie van molenboeken en andere werken met voornamelijk
waterbouwkundige constructies, die vaak onder de naam ‘theatrum machinarum’
verschenen. Ondanks aanzetten van enkele in de techniek geïnteresseerde
hoogleraren en docenten, bleef een systematische werktuigkundige fundering van
59.
deze werktuigen en bouwwerken nog achterwege.
Anders lag de situatie op het gebied van de chemie, zoals beschreven is in deel
IV van deze serie. In 1784 werd door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap een
prijsvraag uitgeschreven om te achterhalen ‘Welke de eigenlijke oorzaken zijn,
waarom de scheikunde bij onze Nabuuren, en vooral bij de Duitschers, in meer
aanzien en algemeener oefening is, dan in ons Vaderland’ De prijsvraag was
ontworpen door de Amsterdamse patriot en apotheker Willem van Barneveld. In
hetzelfde jaar werd door een aantal Amsterdamse kooplieden een verzoek gericht
aan het stadsbestuur om een stedelijke lector in de chemie aan te stellen. Behalve
voor apothekers zou dit ook voor de koophandel en de zeevaart zeer nuttig zijn. Er
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ontstond een wisselwerking tussen de beide initiatieven. Na een eerste afwijzing
stelden de kooplieden zelf het geld voor de lector ter beschikking, terwijl ze voor
het belang van zo'n docent verwezen naar de Utrechtse prijsvraag. De inzenders
van antwoorden op de prijsvraag verwezen daarentegen weer naar het Amsterdamse
voorbeeld als een stap in de goede richting, die op liefst zo veel mogelijk plaatsen
navolging verdiende. De Amsterdamse apothekers Kasteleyn en Theodorus Petrus
Schonck (1736-1812), winnaars van de zilveren medaille pleitten er verder voor om
deze stedelijke lectoren ook van openbare chemische laboratoria te voorzien. Het
vertrek van vele patriotten in 1787 maakte tijdelijk een eind aan al deze
60.
vernieuwingspogingen.

Andere initiatieven
De hervormingsbeweging werd in het begin zeker niet alleen door de middengroepen
gedragen. In een ‘Provisioneel Plan’ uit 1779, dat werd ondertekend door de
stadhouder en vele rijke patriciërs, werd opgeroepen ‘de tekenkonst, als het
fundament van alle konstarbeid, te beschermen en haar beoefenaars aan te
moedigen’. Ook de lagere standen die geen voortgezet onderwijs konden betalen,
moesten in de gelegenheid worden gesteld om zich te ontwikkelen, ook om de
‘vervallen Fabricquen en Manufacturen’ weer tot bloei te brengen. Tekenonderwijs
werd noodzakelijk geacht voor elk beroep in de nijverheid. In de jaren zeventig en
tachtig werden daarom de tekenacademies gratis opengesteld voor de eenvoudige
61.
burgers en het gewone volk. Al in de zeventiende eeuw was het idee gangbaar
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geworden dat voor veel technische beroepen, zoals dat van tekenaars, etsers,
schilders, graveurs, glazeniers en schrijnwerkers tekenonderwijs een onderdeel van
de opleiding diende te vormen in aanvulling op de praktijk. Dit werd vooral
gepropageerd door de meesters in de beeldende kunsten, die zich ook begonnen
af te zetten tegen de ‘gemeene’ ambachten en zich in afzonderlijke genootschappen
gingen organiseren. Daarnaast raakte het tekenen in de mode, wat er toe leidde
dat in vrijwel elke stad van enige betekenis een tekenacademie werd opgericht,
waar ook welgestelde amateur-kunstenaars zich in de tekenkunst konden scholen.
Naast de oefeningen in het (na)tekenen van voorbeelden en modellen werd op deze
scholen 's avonds ook aandacht besteed aan de verschillende bouwstijlen en de
perspectiefleer, zodat de cursussen vooral voor architecten en ambachtslieden in
62.
de bouw nuttig waren.
Een enkele avondschool gaf meer uitgebreid onderwijs. De academie in Middelburg
gaf sinds 1778 les aan weesjongens, die overdag in een bedrijf werkten. In Leiden
begon in 1785 het Genootschap der Beschouwende en Werkdadige Wiskunde met
onderwijs aan wezen en andere kansarme jongens.
Onder invloed van de precaire militaire situatie van de Republiek na de Vierde
Engelse oorlog (1780-1784) richtte dit genootschap in 1785 het ‘Mathesis Scientiarum
Genitrix’ (MSG) - Wiskunde is de moeder der wetenschappen - op voor het opleiden
van jongens voor de land- en zeemacht. Wezen die zich verplichtten ‘het Vaderland
te Land of ter Zee te dienen, of in de Koopvaardij dezer Landen hunnen welvaart
te zoeken’ kregen gratis les. Een andere voorwaarde voor het volgen van het
onderwijs was dat zij overdag werk hadden bij een meester-ambachtsman,
bijvoorbeeld een timmerman of instrumentmaker. De toegelaten leerlingen bezochten
drie à vier avonden in de week tussen half zeven en negen uur de rekenschool of
63.
de bouwkundeschool.
De stuwende kracht achter het genootschap was de landmeter Pieter van Campen
(1750-1820). Van Campen die, zoals uit de spreuk van het genootschap al bleek,
zeer veel waarde aan de wiskunde hechtte, betreurde het gebrek aan ‘welgeoefende
wiskunstenaars’ in de Republiek. Hij schreef daarom zelf verschillende boeken die
bij het onderwijs werden gebruikt, onder andere een Cijferboekje voor beginnende
leerlingen, Grondbeginselen der bouwkundige rekenkunde en - in 1803 - Gronden
64.
der werktuigkunde. In 1791 hield Van Campen op de algemene jaarvergadering
een voordracht, waarin hij er voor pleitte om ‘dit genootschap behalven voor de
zeeen krygsdienst ook ter herstelling der vervallen fabryken dezer stad nuttig te
maken’. Op deze opleiding voor het ‘fabrykwezen’ kwam nogal wat kritiek van de
andere leden, wat samen met het moeilijke karakter van Van Campen, tot een
scheuring leidde. Na het bijleggen van het geschil beperkte het MSG zich tot het
onderwijs in de grondslagen van het tekenen en verder tot de algemene vorming
65.
van de aanstaande ambachtsman.
In hetzelfde jaar waarin het MSG werd opgericht kwam in Amsterdam ook de
Kweekschool voor de Zeevaart tot stand. Er waren al eerder verschillende voorstellen
gedaan, onder andere door de Oeconomische Tak, voor een dergelijke school om
in het steeds grotere tekort aan bekwame zeelieden te voorzien. Na de Vierde
Engelse Oorlog slaagde Guillelmus Titsingh, boekhouder van de Amsterdamse
Kamer van de VOC en belangrijkste initiatiefnemer, er in om met geld van het
Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zeedienst zijn ideeën tot
uitvoering te brengen. Op de Kweekschool kregen jongens uit de lagere standen
tussen de 10 en de 16 jaar gratis onderwijs in theoretische vakken als wiskunde,
zeevaartkunde en in praktische vaardigheden die voor de scheepvaart van belang
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waren, zoals zeilmaken, scheepstimmeren en exerceren met geweer en geschut.
De Kweekschool voor de Zeevaart leidde in het begintijd zeelieden op voor zowel
de marine als de koopvaart. In de eerste plannen sprak men nog over een
Marineschool, maar de uiteindelijk gekozen naam bleek beter het doel van de
opleiding te dekken. De marine erkende het nut van de nieuwe school, maar zij zag
66.
haar vooral als een opleiding van onderofficieren.
Na het einde van de Vierde Engelse oorlog was de strijd tussen patriotten en
prinsgezinden in 1786 en 1787 in een openlijke machtsstrijd geculmineerd.
De stadhouder Willem V slaagde er met Pruisische steun in om zijn gezag te
herstellen. In de periode die volgde was er geen ruimte voor hervormingen en
vernieuwingen in de economische sfeer. Juist in deze ‘stille’ periode na het herstel
van de macht van de Oranjes werden de eerste militaire scholen opgericht. Na het
mislukken van de particuliere scholen omstreeks 1750 had het ‘Militair Collège’ van
Guichenon de Chastillon meer succes gekend. Deze school was sinds 1773 in Den
Bosch gevestigd en zou tot 1789 blijven bestaan. Twee luitenants die op deze school
les gaven, zouden het tot generaal brengen, namelijk Ulrich Huguenin en Johan
Hendrik Voet (1758-1832). Wat opleiding betreft, vormden zij elkaars tegenpool.
Huguenin was op de gebruikelijke wijze als zoon van een artillerie-officier al op
elfjarige leeftijd in het leger gegaan en was volledig autodidact, terwijl Voet, de zoon
van een meestersmid, na de Latijnse School wiskunde had gestudeerd in zijn
67.
geboortestad Duisburg en vervolgens kadet in het Staatse leger was geworden.
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Een echt laat-achttiende eeuws tijdverdrijf voor de beschaafde burgerij was het massaal
bijwonen van wetenschappelijke experimenten. In diverse grotere steden werden in de
tweede helft van de achttiende eeuw genootschappen opgericht, waarin leden van de nijvere
burgerij zich actief en passief konden wijden aan kunsten en wetenschappen. Een daarvan
was de vereniging Felix Meritis, in 1777 opgericht te Amsterdam. Deze vereniging kon sinds
1788 over een eigen gebouw beschikken, waarin - naast onder andere een concertzaal ook een ruime plaats werd ingenomen voor de beoefening van de exacte wetenschappen.
Zo konden de leden beschikken over de halfronde zaal der ‘Physische vergaderingen’ (hier
afgebeeld, 13 bij 15 meter) en een ‘Physisch Kabinet’ (ingericht voor proeven). Verder was
er onder meer een ‘Kunstkabinet der natuurkunde’, een observatorium en een scheikundig
laboratorium. De experimenten werden vooral ter verstrooiing verricht en vonden nauwelijks
toepassing in de nijverheid.

De school van De Chastillon werd in 1789 in feite overbodig door de oprichting
van drie artilleriescholen, in Breda, Den Haag en Zutphen. Huguenin werd directeur
in Breda, terwijl de leiding van de school in Zutphen aan Voet werd toevertrouwd.
In tegenstelling tot de oorspronkelijk plannen, waarbij men van een tweejarige cursus
was uitgegaan, kozen de directeuren voor een driejarig curriculum dat in zes delen
van elk een half jaar uiteenviel: de rekenkunde en algebra, de theoretische
meetkunde, de praktische meetkunde, werktuigkunde en natuurkunde, de artillerie
en tenslotte de vestingbouw.
De artilleriescholen was een zeer kort leven beschoren. Door de militaire invallen
68.
van de Fransen moesten alle drie de scholen tussen 1793 en 1795 sluiten. De
voorstellen van generaal C.D. du Moulin, tussen 1774 en 1793 directeur-generaal
van Fortificatiën, om in dezelfde tijd een opleiding voor ingenieurs te
institutionaliseren, vonden geen gehoor bij de Raad van State. Wel was op het einde
van de achttiende eeuw de positie van het ingenieurscorps, dat toen tweeënzeventig
ingenieurs telde, door een ruimere financiering verbeterd ten opzichte van de andere
69.
corpsen.

De Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en de Franse tijd
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Toen de Fransen Willem V in 1793 de oorlog verklaarden en het land binnenvielen,
was het spoedig gedaan met de oude Republiek. Met de uitroeping van de Bataafse
Republiek in 1795 kwamen de patriotten aan de macht. Spoedig bleek dat de nieuwe
machthebbers er geen duidelijk beeld van hadden hoe de nieuwe Republiek bestuurd
diende te worden. De gewelddadige uitschakeling van tegenstanders zoals na de
Franse Revolutie bleef achterwege en de oude machthebbers begonnen zich na
enkele jaren weer in de politieke discussies te mengen. Het resultaat was dat na
de euforie van de eerste jaren een voortdurende machtsstrijd woedde tussen unita-
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Luitenant-generaal J.H. Voet (1758-1832) zou een belangrijk stempel drukken op de
ontwikkeling van het onderwijs voor de technische wapens en de waterstaat. Hij werd in
1789 directeur van een van de drie artilleriescholen, leidde verschillende militaire scholen
in de Franse tijd en was van 1814 tot 1828 de directeur van de Koninklijke Artillerie- en
Genieschool te Delft. Bij de opheffing van de school en de verplaatsing van het militaire
onderwijs naar de KMA in Breda ging hij met pensioen.

rissen en federalisten, tussen radicale patriotten en de vertegenwoordigers van van
de oude regentenklasse, waarbij nu eens de ene dan weer de andere zijde de
overhand had. Hierdoor kwam van de vele plannen die werden gemaakt, vaak weinig
terecht of werden ze op de lange baan geschoven. Dit gold met name voor de
periode tussen 1798 en 1801, toen eerst radicale en later wat meer gematigde
voorstanders van een eenheidsstaat aan de macht waren. Na die tijd kwam de
Bataafse Republiek geleidelijk meer onder Franse invloed, wat uiteindelijk
culmineerde in de inlijving bij het Franse Keizerrijk in 1810.
Ondanks de vele wisselingen vonden er enkele veranderingen plaats die blijvende
sporen in de ontwikkeling van ons land zouden achterlaten. Met name was er sprake
van een centralisatieproces, waardoor Nederland een politieke en juridische eenheid
werd. Dit werd vastgelegd in een nationale grondwet, belastingwet en het Burgerlijk
Wetboek.
De macht van de oude gevestigde structuren, waarin de provincies en de steden
de dienst uitmaakten, werd - zij het met moeite - doorbroken. Dit had verstrekkende
gevolgen op zeer uiteenlopende gebieden. Wij zullen ons hier beperken tot de
gevolgen voor de opleiding van nijverheids- en staatstechnici en de terreinen waarop
zij actief waren.
Het onderwijs dat tot de Franse tijd nauwelijks aandacht had gekregen van de
overheid, werd vanaf die tijd gezien als een taak van de nationale overheid.
Alleen voor het lager onderwijs en voor de hogescholen of universiteiten bestonden
regelingen. Het overige onderwijs werd, zoals we hebben gezien, aan het particuliere
initiatief overgelaten of, in het geval van de Latijnse scholen, aan de stedelijke
overheid. Hierin kwam tijdens de Bataafse Republiek verandering. Er kwam in 1798
een Agent voor Nationale Opvoeding. Deze regeringsfunctionaris kreeg als opdracht
voor het gehele onderwijs regelingen te treffen, inclusief het onderwijs in de
beeldende kunsten en de burgerlijke bouwkunde.
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Men begon in nauwe samenwerking met 't Nut met de hervorming van het lager
onderwijs. In 1806 trad de Wet op het lager onderwijs in werking, die een regeling
voor het basisonderwijs inhield en de politieke wisselingen in de volgende tien jaren
zou overleven. In de wet werd het fenomeen van de arbeid- of industriescholen
70.
geïntroduceerd, die aan de armenscholen werden verbonden. Daarna werden
tijdens het bewind van koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) ook voorstellen voor
het vervolgonderwijs ontwikkeld. Het uitgangspunt van de voorstellen vormde de
kritiek op de Latijnse scholen, waarvan de kwaliteit vaak veel te wensen overliet en
die geen aandacht besteedden aan de eisen van de moderne tijd, waarmee men
bedoelde kennis van wiskunde, natuurkunde en moderne talen. In tegenstelling tot
71.
het lager onderwijs bleef het bij plannen maken.
Een uitzondering vormde de Ecole Centrale die van 1798 tot 1804 in Maastricht
bestond. De Zuidelijke Nederlanden inclusief Maastricht werden al in 1795 bij
Frankrijk ingelijfd. In de beginfase van de Franse Revolutie had in Frankrijk een
grondige reorganisatie van het onderwijs plaatsgevonden. Men onderscheidde daar
voortaan lager, middelbaar en hoger onderwijs. Alle vormen van onderwijs tussen
de lagere school en de universiteit behoorden tot het middelbaar onderwijs. De
Centrale Scholen, zoals die in Maastricht, behoorden hier ook toe. Zij kregen als
taak de leerlingen voor te bereiden op het vervullen van openbare ambten of voor
de industrie en waren vergelijkbaar met de Realinstituten die in Duitsland werden
opgericht. In vergelijking met de Latijnse school waarvoor de Ecole Centrale in de
plaats kwam, lag de nadruk veel meer op het onder-
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wijs in de natuurwetenschappen. Hoewel de Ecole Centrale in Maastricht in 1804
een lagere status kreeg, slaagde men er toch in de traditie op het gebied van het
72.
natuurwetenschappelijk onderzoek in stand te houden. De discussie over het
middelbaar onderwijs die omstreeks 1810 ook in het noordelijk deel werd gevoerd,
zou pas in 1863 met een wet afgesloten worden.

Het nijverheidsonderwijs
Een van de maatregelen die het nieuwe Uitvoerend Bewind van de Bataafse
73.
Republiek in 1798 nam, was de opheffing van de ambachtsgilden en corporaties.
De kritiek op de gilden was dat zij neigden naar monopolievorming, protectionisme
en machtsmisbruik. Prijzen werden hooggehouden, zonen en familieleden van de
gildemeesters werden bevoordeeld en buitenstaanders, zoals katholieken en joden,
werden gediscrimineerd. Deze kritiek was zeker niet nieuw en de positie van de
gilden was sinds de middeleeuwen verzwakt. In de manufacturen, waarin bijvoorbeeld
katoen werd bedrukt, speelden de gilden geen rol van betekenis, maar de traditionele
ambachten zoals de timmerlieden, brouwers, broodbakkers, schilders maar ook
apothekers en chirurgijns waren in 1798 nog steeds volgens het gildensysteem
georganiseerd. De toen opgeheven gilde-organisaties verzetten zich om begrijpelijke
redenen tegen deze maatregelen en bleven, hoewel formeel opgeheven, in de
praktijk vaak nog functioneren. Er volgde een strijd die twintig jaar zou duren. De
inzet van deze strijd vormde naast de bedrijfsordening en de sociale zorg voor de
leden vooral de zorg voor de kwaliteit van de produkten in samenhang met het
traditionele opleidingssysteem. In dit systeem leerden leerlingen en gezellen het
vak bij een meester en konden zij door het afleggen van een meesterproef zelf
meester worden.
Het gildewezen paste echter niet in de nieuwe ideologie van vrijheid en gelijkheid
van alle burgers, waarin iedereen de vrijheid kreeg om een bedrijf te beginnen of
een vak uit te oefenen. Degenen die het felst ageerden tegen de gilden, zoals de
Agent voor de Financiën I.J.A. Gogel, waren voorstander van het volledig vrijlaten
van de opleiding van vaklieden, maar voor rechters, artsen, apothekers, chirurgijns,
74.
vroedmeesters en schoolmeesters werd een uitzondering gemaakt.
De opheffing van de gilden vormde een onderdeel van de nieuwe economische
politiek van de centrale overheid. Door de opheffing van alle binnenlandse
belemmeringen voor de handel en de industrie, het stimuleren van de ontginning
van de woeste gronden, door toezicht op het geldverkeer en het invoeren van een
uniform metriek- en muntstelsel zou een verhoging van de welvaart bereikt kunnen
worden. De bevordering van de koophandel, nijverheid en landbouw werd de
specifieke taak van de Agent van de Nationale Oeconomie, Johannes Goldberg.
Goldberg, een gematigde patriot afkomstig uit Amsterdamse handelskringen,
vatte zijn taak zeer serieus op. Hij stuurde enquêtes naar de departementen, zoals
de provincies naar Frans voorbeeld werden genoemd, en gemeentebesturen en
reisde door het hele land om een indruk te krijgen van de situatie op de verschillende
onderdelen van de economie.
Zijn reisverslag is het eerste systematische verslag van de economische toestand
75.
van Nederland dat in druk verscheen. Een nieuwe machtswisseling in 1801 maakte
een voortijdig einde aan deze werkzaamheden. Het is niet waarschijnlijk dat Goldberg
veel had kunnen uitrichten tegen de voortdurende achteruitgang in de economie in
deze periode. De handel overzee werd sterk bemoeilijkt en de continentale handel
bood weinig compensatiemogelijkheden. De Fransen bleven hun markten met hoge
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tolmuren beschermen. Hetzelfde gold in grote lijnen voor de nijverheid; als middel
tegen de alsmaar dalende welvaart werden verscheidene pauperfabrieken opgericht.
De landbouw vormde in feite de enige positieve uitzondering.
Een van Goldbergs laatste daden als Agent was het indienen in 1801 van een
‘Voorstel tot het in werking brengen van een publiek onderwijs in de schei-, werktuigen kruidkunde’. De kern van het voorstel was om aan twee universiteiten scholen
op te richten ten dienste van de nijverheid, één voor de werktuigkunde en één voor
76.
de scheikunde. Vergelijkbare plannen werden in die tijd in Praag en Wenen
uitgewerkt. Het idee van een opleiding in de wetenschappelijk gefundeerde
technologie - hier voor het eerst expliciet verwoord - was vooral aangeslagen bij de
hoogleraren aan de universiteit van Groningen. Groningen en Franeker - tot 1811
een hogeschool - kenden al langer een traditie van toepassingsgerichte
wetenschapsbeoefening. De Ypeys en Baart de la Faille waren hier voorbeelden
van.
De Groningse hoogleraar in de chemie en farmacie, Petrus Driessen, was in 1798
begonnen om naast het reguliere chemisch onderwijs voor medici en apothekers,
colleges over technisch-chemische onderwerpen te geven. In het kader van deze
colleges, die ook door fabrikanten werden gevolgd, werden regelmatig excursies
naar fabrieken in de omgeving gemaakt.
Driessen was waarschijnlijk de belangrijkste inspiratiebron van Goldberg. De
plannen voor de nijverheidsscholen waren ongetwijfeld ter sprake gekomen tijdens
het bezoek van Goldberg en diens adviseur voor de chemie, H.W. Rouppe
(1765-1816), die sinds 1796 lector in de chemie in Rotterdam was. Het ‘Nationaal
Scheikundig Instituut voor de Fabryken’ zou dan ook onder leiding van Dries-
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Een van de grotere waterbouwkundige en maritieme projecten die ten tijde van de Franse
overheersing tot stand kwam, was de aanleg van een droogdok in de marinehaven van
Hellevoetsluis. Hier zijn de werkzaamheden volop in gang: op de voorgrond vindt de
reconstructie van de zeesluis plaats; op de achtergrond links is nog het stoommachinegebouw
te zien dat de stoompompinstallatie bevatte, nodig voor het leegpompen van het dok.

sen aan de Groningse universiteit moeten worden gevestigd. De kern van het plan
was de vestiging van een door de staat gefinancierd laboratorium, waar Driessen
enkele malen in de week in het Nederlands les zou geven aan fabrikanten en
landbouwers, die in de gelegenheid zouden worden gesteld om zelf proeven te
doen. Driessen zou verder enkele assistenten kunnen opleiden. De val van Goldberg
verhinderde dat er iets van deze plannen werd gerealiseerd; ook latere pogingen
77.
van Driessen om ze nieuw leven in te blazen bleven zonder succes.
Een andere ‘technoloog’ was de Groningse predikant en latere hoogleraar J.A.
Uilkens (1772-1825). Uilkens raakte tijdens zijn studie vooral geïnteresseerd in de
natuurwetenschappen en volgde colleges bij Driessen en Baart de la Faille. Hij werd
sterk beïnvloed door de fysico-theologische ideeën die in Groningen zeer populair
waren. Na zijn promotie in 1795 vestigde hij zich als predikant maar dit verhinderde
hem niet om zich actief met de natuurwetenschappen bezig te blijven houden. Hij
schreef onder andere als reactie op een prijsvraag van 't Nut een natuurkundig
schoolboek. Ook zijn Technologisch Handboek of Beschrijving van het gebruik
hetwelk de mensch van de voortbrengselen der natuur maakt, waarvan het eerste
deel in 1809 verscheen, werd door 't Nut uitgegeven. Uilkens maakte een
onderscheid tussen het (volmaakte) domein van God, de natuurlijke historie, en het
domein van de voortbrengselen van menselijke arbeid en kunst, de technologie.
‘Indien wij nagaan, hoe oneindig verscheiden alle de voortbrengselen van Fabrieken,
Trafieken, Manufacturen, Handwerken en Ambachten zijn, dan zal niet alleen de
Technologie, als eene wetenschap, die zich hierbij bepaalt, in hare belangrijkheid,
maar tevens ook in hare uitgestrektheid zich aan ons vertoonen.’ Uilkens wilde de
lezer een beknopt, doch ‘leerrijk en aangenaam leesboek over de Technologie’
geven. Hij streefde dus geen volledigheid na maar het was ook niet zijn bedoeling
om alles ‘uit Scheid- en Natuurkundige gronden voor een ieder zoo bevattelijk te
verklaren, dat hij niet alleen zulke kunstzaken zou kunnen voortbrengen, maar
tevens van alle zijne bewerkingen voldoende reden opgeven’. In 1813 en 1819
78.
volgden nog twee delen van het Technologisch Handboek.
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De invloed van de ideeën van Driessen en Uilkens is moeilijk te achterhalen. In
elk geval kwam het in de Franse tijd niet meer tot concrete resultaten.
Buiten Groningen werden vanaf 1795 in verschil-
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lende steden lectoren in de chemie en farmacie benoemd. Het onderwijs van deze
docenten richtte zich vooral op apothekers; een enkeling, zoals de al genoemde
Rouppe en diens opvolger Craanen behandelden in hun colleges
79.
technisch-chemische onderwerpen.

De organisatie van de waterstaat
Waren de successen op het gebied van het nijverheidsonderwijs zeer beperkt, voor
de opleiding van staatstechnici zou de Franse periode cruciaal zijn.
Dit betrof op de eerste plaats de waterstaat, waar zich een voortdurende strijd
tussen centraal bestuur en federale souvereiniteit afspeelde. In 1797 werden de
eerste plannen ontwikkeld om tot een radicale centralisatie van het waterstaatsbeheer
te komen. Na de unitaristische staatsgreep in het jaar daarop stelde het Uitvoerend
Bewind een ‘Plan ter beheeringe van den water-staat der Bataafse Republiek’ vast
en droeg de ‘Agent van Inwendige Policie en toezigt op den staat van Dijken, Wegen
en Waterwerken’ op deze algemene richtlijnen te vertalen naar concrete instructies.
De Agent kreeg de beschikking over een bureau voor de waterstaat met aan het
hoofd Christiaan Brunings, die een belangrijk aandeel in het formuleren van de
uiteindelijke voorstellen had.
In de instructie die vervolgens na enig politiek gekrakeel tot stand kwam, werden
alle waterstaatswerken onder toezicht van de overheid gebracht, terwijl in sommige
gevallen ook het beheer aan de staat zou toevallen. Met name op gebied van de
binnenlandse waterstaat had men, zeer tegen de zin van Brunings, concessies
moeten doen. Na weer een politieke koerswijziging in 1801 werden de maatregelen
voor het grootste gedeelte teruggedraaid en kwam de controle over de waterstaat
weer bij de provincies te liggen. Slechts een deel van de waterstaatswerken, namelijk
de zeedijken en zeeweringen en de grote rivieren, werden als nationale werken
80.
aangeduid en bleven daarom onder staatstoezicht.
Naast de unitaristische politici waren het vooral de vooraanstaande
waterbouwkundigen die aandrongen op het onder centraal gezag brengen van de
gehele waterstaat. De meest gezaghebbende waterbouwkundige op dat moment
was ongetwijfeld Brunings. Diens aanzien was blijkbaar zo groot dat ook in tijden
waarin de federalisten aan de macht waren, regelmatig zijn mening en advies werden
gevraagd. Ook andere bekende waterbouwkundigen, zoals J. Blanken Jansz.
(1755-1838) steunden Brunings in zijn pogingen om de provinciale invloed terug te
dringen. Bij Blanken gaf hierbij vooral het militaire belang van de waterstaat de
doorslag.
De zeer ambitieuze Blanken had een voor de waterstaat gebruikelijke opleiding
achter de rug. Geboren als zoon van een timmerman-molenmaker had hij het vak
geleerd bij zijn vader en nog meer bij zijn oom A.T. Blanken, stadsfabriek (hoofd
openbare werken) van Gouda en belast met de aanleg en het onderhoud van de
militaire waterwerken in de Hollandse waterlinie. Vervolgens werd hij de assistent
van een genie-ingenieur in Brielle. Blanken koos toen voor een carrière in het leger,
maar een plaats in het ingenieurscorps van de Genie was door zijn lage sociale
afkomst voor hem niet weggelegd.
Hieruit blijkt dat de status van het ingenieurscorps, zelf voortgekomen uit de
ambachtelijke sfeer, in een eeuw tijd sterk was gestegen. Door zelfstudie en door
zijn optreden in de strijd tegen de Fransen werd hij echter tot officier in de artillerie
bevorderd, een functie die hij met zijn werk in de waterstaat bleef combineren. Een
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verzoek in 1802 om als luitenant-kolonel alsnog lid van het Geniecorps te worden,
werd door de protesten van de overige officieren een fiasco. Noodgedwongen
81.
besloot hij om zijn loopbaan in de waterstaat voort te zetten.
De mogelijkheden voor een carrière in de waterstaat namen in de Bataafse
Republiek aanzienlijk toe. Bestond het bureau voor de waterstaat in 1798 nog maar
uit een president, een commies, een chef en enkele leden en beambten, na een
aantal reorganisaties werkten in 1803 bij het ‘corps van den algemeenen waterstaat’
al 38 ambtenaren, terwijl nog eens vrijwel hetzelfde aantal in departementale dienst
werkzaam was. Aan het hoofd stond de directeur-generaal Brunings; daaronder
kwamen acht inspecteurs, onder wie F.W. Conrad, Blanken en verder een achterneef
van Brunings. Vervolgens waren er drie landmeters en twee assistent-landmeters
in dienst. De overige 24 ambtenaren waren voornamelijk ‘opzieners’ in verschillende
rangen.
Voor iedere functie was nauwkeurig vastgelegd wat de aard van de
werkzaamheden was, hoe deze vervuld dienden te worden en hoe de
gezagsverhoudingen met de andere leden van het Corps en de waterschappen
lagen. Na de dood van Brunings in 1805 werd door Lodewijk Napoleon in 1807
Conrad tot Inspecteur-Generaal van de Waterstaat benoemd, maar deze voormalige
Fundatiepupil kon slechts een jaar deze hoge positie vervullen. Conrad werd na zijn
82.
dood opgevolgd door Adrianus Goudriaan én Jan Blanken.
Het Corps met zijn hiërarchische structuur en nauw omschreven posities vertoonde
alle kenmerken van een bureaucratische organisatie. De aanduiding van de
verschillende functies in het Corps was ontleend aan de benamingen die bij de
waterschappen in Holland gangbaar waren. Met het ontstaan van het Corps werd
ook de vraag actueel welke opleiding en toelatingseisen gewenst waren. De
inspecteurs waren allen op grond van hun ervaring en hun be-

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

46

De pontonniers vormden samen met de sappeurs en de mineurs specialistische, technische
corpsen binnen het leger. Sinds de reorganisaties ten tijde van de Bataafse Republiek
maakten zij onderdeel uit van de genie. De taak van de pontonniers was het aanleggen van
militaire bruggen om de doortocht van het leger mogelijk te maken. Het belangrijkste
hulpmiddel waren de zogenaamde pontons, kleine boten waarover de vloer van de brug
werd gelegd. De bruggen konden rechtstreeks van oever tot oever worden gebouwd, maar
bij een sterke stroming bouwde men de brug aan één oever en bracht deze vervolgens,
zoals hier is te zien, op zijn plaats.

toonde bekwaamheid in eerdere functies in de waterstaat of het leger benoemd.
Hun opleidingen vertoonden echter een zeer grote verscheidenheid: van een
ambachtelijke opleiding zoals bijvoorbeeld de landmeterszoon Goudriaan die had
gekregen, tot een studie wis- en natuurkunde aan de universiteit in het geval van
Brunings jr. Daarnaast deden C.R.Th. Krayenhoff, medicus van beroep, en Blanken
hun technische kennis op waterbouwkundig gebied voor een belangrijk deel in het
leger op. Met uitzondering van Blanken hadden alle inspecteurs het
83.
landmeterexamen afgelegd.
De eerste school voor waterbouwkundigen kwam in Middelburg tot stand. In 1791,
dus nog voor de Bataafse revolutie, had het provinciaal bestuur van Zeeland een
‘Reglement op de dykagien binnen de provintie van Zeeland’ uitgevaardigd. Hierin
werd onder andere de verantwoordelijkheid voor de dijken van de zogenaamde
calamiteuze (gevaarlijke) polders gespreid. De provincie stelde provinciale
inspecteurs aan die met het toezicht op de dijken en met name de zeeweringen
werden belast. Deze inspecteurs dienden geadmitteerd landmeter te zijn en over
voldoende praktijkervaring te beschikken. Om in de behoefte aan dergelijke
inspecteurs te voorzien, besloot het departementaal bestuur in 1802 - toen de
provincies of departementen hun bevoegdheden weer terug hadden gekregen enkele jongemannen op hun kosten speciaal voor dienst der zeewerken op te leiden.
De school, gevestigd in de abdij van Middelburg, stond onder leiding van Johan de
Kanter, predikantenzoon en autodidact in de wis- natuur- en sterrekunde. Over het
84.
onderwijs aan deze school die slechts tot 1806 zou bestaan, is weinig bekend. In
hetzelfde jaar ontstond een nieuwe opleidingsmogelijkheid voor technici bij de
waterstaat. Dit was een uitvloeisel van de ontwikkelingen in het militaire onderwijs.

De militaire scholen
Tijdens de Bataafse Republiek vonden ook in het leger reorganisaties plaats. In het
leger ging men in grote lijnen door met wat men enkele jaren tevoren was begonnen.
Er werd een corps ingenieurs van de Genie samengesteld, waarin behalve de
ingenieurs ook de afdelingen van de mineurs en sappeurs en de pontonniers
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opgingen. Het belangrijkste probleem was de vervulling van de vele vacatures, die
waren ontstaan omdat veel Oranjegezinde officieren ontslag namen of weggezuiverd
werden. De meeste officieren besloten echter om de nieuwe heersers te dienen.
Nog in het jaar van de machtsovername werden de artilleriescholen weer opnieuw
opgericht en er werd nog een vierde school aan toegevoegd.
De opzet bleef in grote lijnen gelijk aan die van de oude scholen, alleen werd de
cursusduur met een jaar verlengd.
Er werden behalve een minimumleeftijd van 12 jaar geen eisen gesteld voor de
toelating op de scholen.
Gezien de situatie van het onderwijssysteem waar vooral het onderwijs tussen
het lager en het universitaire onderwijs zich in een deplorabele toestand bevond,
hadden de scholen ook geen enkele keuze.
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De aanzienlijke verschillen in vooropleiding tussen de leerlingen of kadetten werden
opgevangen door de leerlingen in verschillende klassen in te delen.
Naast de reguliere kadetten mochten ook de officieren van de artillerie en van de
andere wapens, voorzover hun werkzaamheden dat toelieten, de lessen bijwonen.
Omdat meestal bij de basis moest worden begonnen, lag het niveau niet al te hoog,
in elk geval een stuk lager dan op de scholen van de Fundatie van Renswoude. Dit
concludeerde tenminste de ‘mathesis’-leraar van de Delftse Fundatie, Van
Bemmelen, na een vergelijking van de lesprogramma's.
Desondanks probeerde Van Bemmelen toch leerlingen van hem op de school in
Den Haag te krijgen, omdat dit voor hen de enige mogelijkheid was een positie bij
de artillerie te verkrijgen. Naar zijn zeggen bleken zijn pupillen inderdaad geen
enkele moeite te hebben met het onderwijs. Ook bestonden tussen de scholen grote
verschillen, waarbij vooral de school in Zutphen, onder leiding van Voet die na 1795
aangebleven was, zich in positieve zin onderscheidde. De opleiding aan de
artilleriescholen moest volgens de docenten vooral gezien worden als een algemene
basisopleiding, die de afgestudeerden in staat stelde om zich door zelfstudie verder
85.
te bekwamen.
Rond de artilleriescholen speelde een aantal zaken die in de ontwikkeling van
het technisch onderwijs telkens zouden terugkeren. Naast de kwestie van de
toelatingseisen betrof dit de invulling van het onderwijs. Uitgangspunt was dat op
de scholen het theoretisch onderwijs met praktische oefeningen gecombineerd
diende te worden. Hierbij lag de nadruk tijdens de eerste twee jaren vooral op de
wiskunde, terwijl het meer praktijkgerichte onderwijs, bijvoorbeeld in de
werktuigkunde, de vestingbouw en de artillerie, in het derde en vierde jaar werd
gegeven. Desalniettemin twijfelden verschillende leidinggevende officieren in het
leger er aan of er niet te veel de nadruk op het onderwijs in de wiskunde werd gelegd.
Dit speelde nog sterker bij de organisatie van het onderwijs. De leerlingen waren
in pensions of bij gastgezinnen ondergebracht en niet zoals gebruikelijk in het leger
geïnterneerd. Het bijbrengen van militaire discipline en van een esprit de corps
vormden een essentieel onderdeel van de militaire opleiding, maar daar werd op
de scholen geen aandacht aan besteed. Hierdoor ontstond er een zekere spanning
tussen de studie en de beroepsvorming, die nog tot verschillende conflicten zou
leiden en die de aspirant-officieren regelmatig aan den lijve zouden ondervinden.
Een andere moeilijkheid was en bleef de financiering van het onderwijs. De lessen
waren gratis, alleen de kosten van het levensonderhoud moesten door de ouders
worden betaald, wat bij plaatsing in een gastgezin overigens nog altijd een aanzienlijk
bedrag kon zijn. De scholen bleken desondanks een groot succes. Er waren meer
aanmeldingen dan plaatsen voor kadetten en toen de andere legeronderdelen in
1800 ook examens voor de toelating tot officier gingen eisen, nam de druk op het
onderwijs nog toe. Voor de ingenieurs wilde men een afzonderlijke opleiding aan
de school in Zutphen toevoegen. De discussie draaide in de volgende jaren echter
vooral om de vraag of vier scholen niet veel te veel was, en dus te kostbaar voor
een klein land als Nederland. Uiteindelijk besloot de legerleiding in 1805 de
artilleriescholen te sluiten en een nieuwe ‘Algemeene, Theoretische en Praktische
School voor Genie, Artillerie en Waterstaat’ in Amersfoort op te richten, die in 1806
86.
van start ging.
De toevoeging ‘en Waterstaat’ was op enigszins merkwaardige wijze tot stand
gekomen. De luitenant-kolonel die het voorstel had uitgewerkt, had de voor defensie
verantwoordelijke bewindsman voorgesteld om ook jaarlijks 4 à 5 ingenieurs voor
de waterstaat op te leiden, dit vanwege de nauwe relatie die bestond tussen de
waterstaat en de landsverdediging maar waarschijnlijk ook om de kosten te drukken.

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

Het voorstel was overgenomen zonder dat de minister van Binnenlandse Zaken,
onder wiens verantwoordelijkheid de waterstaat viel, op de hoogte was. Deze liet
echter weten zeer positief te staan tegenover een opleiding voor toekomstige
waterstaatsingenieurs. Zowel het leger als de waterstaat werden helaas vrijwel
meteen geconfronteerd met de zoveelste wijziging in de politieke
87.
machtsverhoudingen die dit plan weer verstoorde.

Een Nederlandse Ecole Polytechnique?
In 1806 begon een fase waarin de Fransen steeds meer de macht naar zich
toetrokken. Keizer Napoleon kroonde zijn broer Lodewijk Napoleon tot koning van
het Koninkrijk Holland. De slingerbeweging tussen centralisme en federalisme ging
nu weer een heel stuk richting centrale overheid. De waterstaat werd verdeeld in
12 districten met een dienst van 66 ambtenaren, wat een aanzienlijke uitbreiding
betekende. Deze dienst viel onder de minister van Binnenlandse Zaken die
geadviseerd werd - naar Frans voorbeeld - door een comité central du waterstaat.
Lodewijk Napoleon vaardigde ook decreten uit waarin de sterkte van het leger werd
geregeld. In een van de bepalingen stond dat er voor de officieren van de infanterie
en cavalerie een officiersschool diende te komen naar het voorbeeld van de
Keizerlijke Militaire School in Fontainebleau. Deze Koninklijke Militaire School werd
gevestigd in Honselersdijk, maar het onderwijs was nog niet begonnen toen de
Koning liet weten dat de nieuwe school samengevoegd diende te worden met de
school in Amersfoort, inmiddels Koninklijke Artillerie- en
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Genieschool geheten. Hoewel er herhaaldelijk over de plannen voor zo'n
gecombineerde school werd gesproken, wachtte de Koning nog met het nemen van
een definitief besluit. Dit hing samen met zijn plannen om in zijn koninkrijk een Ecole
88.
Polytechnique op te richten.
De Parijse Ecole Polytechnique was in 1794 opgericht onder de naam Ecole
Centrale des Travaux Publics. De opleiding aan deze school duurde twee jaar,
waarna de leerlingen voor verdere specialisatie naar een applicatieschool gingen
zoals de Ecole des Ponts et Chaussées, de Ecole des Mines, de Ecole d'Artillerie
of de Ecole du Génie Militaire. In deze twee jaar stond het onderwijs in de wiskunde
en natuurwetenschappen centraal; hiervoor waren de beste geleerden van Frankrijk
aangetrokken, die een zo hoog mogelijk niveau garandeerden. Kandidaten werden
alleen toegelaten na een examen. Napoleon voerde na zijn machtsovername enkele
wijzigingen door. Hij bracht de school onder militaire discipline, inclusief kazernering,
hij verzwaarde de toelatingseisen en voerde een schoolgeld in. Vanaf die tijd groeide
de Ecole Polytechnique snel uit tot een zeer prestigieuze school, waar de toekomstige
89.
staatselite van Frankrijk werd opgeleid.
Een dergelijke school stond Lodewijk Napoleon ook voor ogen, maar dan in
verband met de Nederlandse omstandigheden vooral gericht op de opleiding van
technische experts voor de waterstaat, zeevaart en artillerie. Hij vroeg hierover
advies aan een commissie van deskundigen op het gebied van het hoger onderwijs.
Het advies van de commissie was evenwel negatief. Hetzelfde overkwam de Koning
toen hij een commissie om advies vroeg die bestond uit geleerden uit de Eerste
Klasse van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schone
Kunsten, door de koning zelf ingesteld als tegenhanger van de Académie des
90.
Sciences. De koning liet het hier niet bij zitten omdat men zoals hij het stelde, ‘het
oprichten eener centrale en zoo volmaakt mogelijk school voor de Natuur en
Wiskundige Wetenschappen onder de eerste en dringendste behoeften’ diende te
rekenen. Hij gaf daarop de commissie van het Instituut de opdracht een plan voor
een dergelijke school te ontwerpen. Met tegenzin en na nog eens alle bezwaren op
een rijtje gezet te hebben voldeed de commissie aan dit verzoek. Een veel positievere
reactie verkreeg de Koning van het comité central du waterstaat, dat hij eveneens
91.
om advies had gevraagd.
Wat waren nu de voornaamste bezwaren tegen de plannen van de Koning? Op
de eerste plaats liet men niet na te benadrukken dat een Ecole Polytechnique niet
binnen het Nederlandse onderwijssysteem paste. Het onderwijs dat op een dergelijke
school zou moeten voorbereiden, bestond in Nederland nauwelijks, wat tot gevolg
zou hebben dat het niveau veel lager zou zijn. Het zou daarom veel eenvoudiger
zijn aanpassingen aan te brengen in de bestaande opleidingen voor hoger onderwijs.
Bovendien zou, zo betoogde men, het een slechte zaak zijn om het
wiskunde-onderwijs van het toegepaste onderwijs te scheiden, immers ‘zoo eng
zijn Wiskunde en Burgerlijke Bouwkunde met elkander verbonden, dat men ze niet
wel uit de reeks der lessen kan wissen’. Elk beroep vereiste daarnaast zijn eigen
toepassingen van de wis- en natuurkunde, wat ook pleitte tegen één centraal
opleidingsinstituut.
De commissie uit de kringen van de waterstaat stelde hier tegenover dat het
theoretisch onderwijs voor alle leerlingen, zowel voor de waterstaat, leger, marine,
alsook voor de burgerlijke bouwkunst, de scheepsbouw en de ‘fabriek Bouwkunst’
in grote lijnen hetzelfde zou kunnen zijn, wat waarschijnlijk meer in overeenstemming
was met de praktijk op de bestaande scholen.
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Alleen maar theoretisch onderwijs gedurende enkele jaren bracht - zo betoogden
de tegenstanders - het gevaar met zich mee dat bepaalde leerlingen door het ‘zoet
der Wetenschappen’ werden gegrepen en daardoor voor de praktijk verloren zouden
gaan.
Een ander belangrijk bezwaar dat werd aangevoerd, waren de hoge kosten die
aan een dergelijk instituut zouden zijn verbonden, zeker omdat de bestaande scholen
niet konden worden opgeheven maar omgevormd dienden te worden tot een
applicatieschool. Tenslotte was de behoefte aan technici in Nederland te klein om
de oprichting van een grote school te rechtvaardigen. Onder deze omstandigheden
ging de voorkeur uit naar het bestaande Nederlandse model waarin het
92.
basisonderwijs en de applicaties op één school werden onderwezen.
Een van de redenen voor de afwijzende houding van de officiële commissie was
ongetwijfeld dat de hogescholen (inclusief het Atheneum Illustre in Amsterdam)
sterk in de commissie waren vertegenwoordigd en geen aantasting van hun eigen
positie wensten. Ook de militaire vertegenwoordigers in deze commissie voelden
weinig voor een fusie van de bestaande scholen. Hoewel de motieven van de
vertegenwoordigers van de waterstaat niet bekend zijn, hadden zij nauwelijks
gevestigde belangen te verdedigen en daarnaast waren de leiding en de adviseurs
van de dienst voor de waterstaat zeer onder de indruk van de kwaliteit en status
van de ingenieurs die bij het Franse corps werkten en hun opleiding aan de Ecole
93.
des Ponts et Chaussées hadden genoten.
Toen duidelijk werd dat van de oprichting van een polytechnische school op korte
termijn niets te verwachten viel, werd besloten de fusie van de militaire scholen door
te zetten. Zo ontstond in 1809 de Koninklijke Militaire School in Den Haag, die echter
maar een zeer kort leven beschoren was. In 1810
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volgde de inlijving van het Koninkrijk Holland in het Franse keizerrijk. De school in
Den Haag werd opgeheven en de leerlingen zouden hun opleiding in Frankrijk
moeten voortzetten, aan de Ecole Polytechnique of een andere school. Uiteindelijk
94.
vertrok slechts een klein aantal kadetten naar Frankrijk.
De leerlingen voor de waterstaat werden op de Ecole des Ponts et Chaussées
geplaatst, waar ze door financiële problemen en de geheel verschillende opzet van
het onderwijs geen gemakkelijke tijd hadden.
De dienst voor de waterstaat werd in 1810 ondergebracht bij het keizerlijke Corps
des Ponts et Chaussées, dat hiervoor met 43 ambtenaren voor de Hollandse
waterstaat werd uitgebreid. De directeur der bruggen en wegen werd bijgestaan
door twee divisie-inspecteurs - de Nederlandse departementen waren in twee
afdelingen ondergebracht - en een aantal hoofdingenieurs en ingenieurs eerste en
tweede klasse. Bij deze reorganisatie werden de meeste functies binnen de dienst
voor het eerst met ingenieur aangeduid, waarmee naast de militaire ingenieur ook
de civiele ingenieur zijn intrede deed. De functie van landmeter in het corps verdween
95.
en zou ook niet meer terugkomen.
Met de nederlaag van Napoleon in 1813 kwam aan de inlijving een einde. De
Nederlandse studenten keerden terug, terwijl ook de Nederlandse ingenieurs in
Franse dienst deze zo snel mogelijk verruilden voor een positie in het nieuwe
Koninkrijk. Met het herwinnen van de nationale souvereiniteit werd een turbulente
periode afgesloten.
In de zestiende en zeventiende eeuw was de Republiek op technisch gebied
toonaangevend geweest.
In de trafieken en manufacturen waren vele technici werkzaam, die na een
jarenlange praktijkscholing hun vak zeer goed beheersten. Pas toen de positie van
de Republiek in de achttiende eeuw mede door de export van technische kennis
en technici was verslechterd, werd de opleiding van nijverheidstechnici als een
probleem ervaren. Hervormingsgezinde patriotten begonnen in navolging van het
buitenland aan te dringen op een uitgebreidere opleiding dan de gilden verzorgden
of in de praktijk alleen kon worden verworven. De resultaten waren beperkt. Onder
invloed van Verlichtingsideeën kwam onderwijs ook in het algemeen op de
maatschappelijke agenda. Het belangrijkste oogmerk was de verheffing van het
volk, wat tot een betere maatschappij zou moeten leiden. Goed algemeen onderwijs
ging men steeds meer als een algemeen belang beschouwen, dus ook als een taak
van de overheid.
Een eerste stap hiertoe werd in de Franse tijd gezet. De overheid ging al zeer
vroeg eisen stellen aan de kennis en het niveau van bepaalde technische beroepen,
zoals dat van landmeter of officier. Maar het algemene patroon voor staatstechnici
waarbij het eisen van examens werd gevolgd door de oprichting van scholen die
voor dit examen opleidden en waarbij de afgestudeerden van deze scholen de kern
van een nieuwe beroepsgroep gingen vormen, kwam in de Republiek niet volledig
tot ontwikkeling. Weliswaar werd op verschillende manieren en door verschillende
onderwijsinstellingen in de behoefte aan onderwijs voorzien, in tegenstelling tot in
Frankrijk kwamen hieruit nog geen technische scholen voort, die de gehele opleiding
gingen verzorgen. De militaire scholen uit 1789 betekenden in dit opzicht een
doorbraak. De totstandkoming van een nationale eenheidsstaat versnelde deze
ontwikkeling. De invloed van de staat bleek vooral op het gebied van de waterstaat.
De waterstaat werd een belangrijke overheidstaak. Hiervoor werd een speciale
staatsorgaan in het leven geroepen, de Rijkswaterstaat. De belangrijkste technische
deskundigen waren de ingenieurs, die verenigd waren in het Corps ingenieurs van
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de waterstaat. De opleiding van deze ingenieurs vond plaats op een militaire school.
Daarmee waren in zeer korte tijd de belangrijkste voorwaarden gerealiseerd voor
de vorming van het beroep van civiel ingenieur in Nederland.
G.P.J. VERBONG
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Een grootschalige nijverheidsonderneming temidden van landelijk groen: gezicht op een
deel van het bedrijfscomplex van de textielfirma Smits te Eindhoven, circa 1820. In het
hoogste gebouw, dat dateert uit 1816, is de mechanische wolspinnerij ondergebracht.
Het - vanwege brandgevaar afzonderlijk staand - gebouw links op de afbeelding bevat de
lakenfabriek. Aangrenzend rechts is de watermolen waarvan de overdekte sluiswerken nog
zichtbaar zijn.
Hierin bevindt zich de volmolen. Het riviertje de Dommel dient niet alleen voor de aandrijving
van het waterrad maar ook als transportweg. De weiden rondom worden gebruikt om de
geverfde en geweven goederen te laten drogen en bleken. In 1819 produceert een duizendtal
mensen voor deze onderneming.
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3
Gescheiden paden 1813-1842
De opleiding van staatstechnici: officieren en ingenieurs
Staatstechnici omstreeks 1840
De opleiding van nijverheidstechnici: tekenscholen en
industrie-onderwijs
Het technisch onderwijs ter discussie
De jaren dertig
De oprichting van de Koninklijke Akademie
Nijverheidstechnici omstreeks 1840
Met het aan de macht komen van Koning Willem I brak een nieuw tijdperk aan. De
Koning ontplooide verschillende initiatieven om zijn nieuwe, uitgebreide rijk - vanaf
1815 maakten ook het huidige België en Luxemburg er deel van uit - te moderniseren.
Hoewel Willem hierdoor het imago van een dynamisch vorst heeft gekregen, is
langzamerhand duidelijk geworden dat we eigenlijk helemaal niet goed weten welke
denkbeelden de Koning zelf precies had. Zeker is wel dat er geen sprake was van
een heel duidelijk beleid in een bepaalde richting, maar meer van een tastend zoeken
naar oplossingen van telkens nieuwe problemen. De tegenstellingen in dit Verenigde
Koninkrijk, zoals de spanning tussen handels- en industriebelangen en op religieus
gebied tussen protestanten en katholieken, veroorzaakten herhaaldelijk conflicten,
die uiteindelijk tot de opstand in 1830 zouden leiden. De afscheiding van België en
de lange periode van gewapende vrede die er op volgde, vormden een breuk in de
regeringsperiode van Willem I. De onmacht om de eenheid te herstellen en de onwil
om zich hierbij neer te leggen, zorgde voor een periode van stagnatie die pas
eindigde toen Willem I in 1840 zijn kroon overdroeg aan zijn zoon. De periode die
we in dit hoofdstuk behandelen valt vrijwel samen met de regeringsperiode van
Willem I.
Deze machtsoverdracht ging gepaard met een wijziging in de politieke
verhoudingen in Nederland. Na een beperkte grondwetsherziening in 1840 kregen
de ministers een grotere verantwoordelijkheid en kwam een einde aan de absolute
macht van de Koning. In de grondwet van 1815 waren aan de Koning zeer ruime
bevoegdheden verleend. Alle belangrijke onderdelen van het landsbestuur werden
onder zijn directe toezicht geplaatst. Dit gold onder andere voor de defensie en de
waterstaat. De vertegenwoordigende lichamen zoals de Staten-Generaal namen in
het nieuwe staatsbestel slechts een ondergeschikte positie in. De gehele
regeringsperiode van Willem I werd gekenmerkt door het regeren per decreet: de
Koning nam persoonlijk de meeste beslissingen. die werden vastgelegd in Koninklijke
Besluiten. In een dergelijk Koninklijk Besluit werden alleen meer of minder
uitgewerkte richtlijnen gegeven. Een wettelijke regeling waarin de taken van de
verschillende betrokken instanties werden afgebakend en een goede regeling van
de financiering, bleef achterwege. Deze situatie zou overigens pas na de
grondwetsherziening van 1848 echt veranderen.
De politieke omwentelingen in de jaren veertig waren een weerspiegeling van de
veranderende maatschappelijke verhoudingen. Tot die tijd was Nederland in hoge
mate een standenmaatschappij.
Behoorde men tot een bepaalde stand dan was het zeer moeilijk om tot een
hogere door te dringen, zoals het voorbeeld van waterstaatsingenieur Jan Blanken
uit het vorige hoofdstuk liet zien. De sociale mobiliteit was gering. Ook de keuze
voor een bepaald beroep en de opleiding die hiervoor vereist was, was nauw
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verbonden met de stand waartoe men behoorde. Elke stand had zijn eigen
opleidingsroute. Voor de hoogste standen was de Latijnse school en daarna een
studie aan de universiteit gebruikelijk. Voor de lagere standen daarentegen was
een studie niet weggelegd. Onderwijs voor deze groepen kon alleen het karakter
van aanvullend onderwijs op opleiding in de praktijk hebben. Ondanks alle pogingen
bijvoorbeeld van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen om het onderwijs te
verbeteren, stond de standenmaatschappij niet ter discussie en werd als een gegeven
geaccepteerd. Dit standsdenken zou de beroepsvorming en het technisch onderwijs
in sterke mate bepalen.
Tegen deze achtergrond waren de voorstellen van
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Een voorbeeld van kleinschalige, ambachtelijke nijverheid aan huis, tevens winkel: de
hoedenmakerij van Toussaint Vlink in Sneek, omstreeks 1830. De hoeden worden in de
stadsgracht gespoeld, de kant en klare produkten staan uitgestald op kopers te wachten.

de commissie-Van der Duyn van Maasdam opmerkelijk. Deze commissie had in
1814 van Willem I de opdracht gekregen om een nieuwe regeling voor het hoger
onderwijs te ontwerpen. Onder het hoger onderwijs viel al het onderwijs dat opleidde
tot beroepen waarvoor een academische opleiding vereist was. Volgens de
commissie dienden daarom de Latijnse scholen tot het hoger onderwijs, gerekend
te worden. Daarnaast diende ook het onderwijs in de vakken die ‘te wetenschappelijk
waren om onder het lager of middelbaar onderwijs te kunnen worden begrepen’
onder het hoger onderwijs te vallen.
De commissie kwam met uitgebreide voorstellen voor vakopleidingen voor medici,
officieren en industriëlen. Niet alleen werd in dit rapport het technisch onderwijs
voor officieren, ingenieurs en het in Nederland nog niet bestaande onderwijs voor
leidinggevenden in de nijverheid gelijkgesteld met het academisch onderwijs, maar
tevens stelde de commissie voor het regelen van deze opleidingen tot de taken van
1.
de nationale overheid te rekenen.
De Raad van State had er echter bij de Koning op aangedrongen om haast te
maken met de hervorming van het hoger onderwijs en de regeling voor het
universitair onderwijs in elk geval voor de opening van het academisch jaar in te
voeren. Willem I verzocht daarom in januari 1815 de Secretaris van Staat om een
nieuw en korter voorstel te maken alleen voor de Latijnse scholen, de Athenea en
de universiteiten. Dit resulteerde in het zogenaamde Organiek Besluit van augustus
1815. En bleven drie universiteiten over, namelijk in Leiden, Utrecht en Groningen;
de hogescholen van Franeker en Harderwijk werden in zogenaamde Athenea
omgezet.
Daarnaast regelde de wet ook het onderwijs aan de Latijnse scholen en Athenea,
die dus ook onder het hoger onderwijs vielen. In 1816 werd een op het Organiek
Besluit gebaseerd reglement ook voor het Zuiden ingevoerd, waarbij Gent, Leuven
2.
en Luik een universiteit kregen.
Deze hele gang van zaken had vérstrekkende gevolgen voor de ontwikkeling van
het technisch onderwijs. Volgens het Organiek Besluit behoorde alleen het onderwijs
aan de universiteiten en Athenea, inclusief het hierop voorbereidende onderwijs,
tot het hoger onderwijs. Dit betekende dat elke vorm van technisch of
beroepsonderwijs per definitie tot het middelbaar of lager onderwijs behoorde. Het
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onderscheid was niet het niveau van het onderwijs maar de doelstelling, namelijk
een algemeen vormende versus een beroepsgerichte opleiding. Daarnaast zorgde
de regering door de handhaving van het Latijn als voertaal in de wetenschappelijke
gemeenschap en door de hoge collegegelden er ook voor dat het hoger onderwijs
voorbehouden bleef aan de maatschappelijke elite. De meer op de praktijk gerichte
opleidingen in de volkstaal zoals de ‘Duytsche Mathematique’ in Leiden werden nu
3.
ook formeel opgeheven. Omdat deze opvatting over het onderscheid tussen de
verschillende vormen van onderwijs ook door J.R. Thorbecke in de Wet op het
Middelbaar Onderwijs uit 1863 werd overgenomen, bleef deze demarcatie in
Nederland gedurende de gehele negentiende eeuw bestaan.
Ook het tweede belangrijke element uit de voorstellen van de commissie-Van der
Duyn van Maasdam, namelijk om de splitsing tussen de opleiding van staatstechnici
en nijverheidstechnici op te heffen, werd van de hand gewezen. De staat was alleen
verantwoordelijk voor de opleiding van technici voor de staatsdienst, waartoe ook
de waterstaat behoorde. Een regeling voor het nijverheidsonderwijs zag de overheid
niet als haar taak: ‘in velerlei opzichten kan en behoort de regering alleen de weg
te wijzen, en door aanmoedigingen het betreden van die weg gemakkelijk te maken;
maar de ingezetenen alleen kunnen die uitgebreidheid en vastheid aan vele
inrichtingen geven, welke de regering door eigene middelen buiten staat is te
4.
bereiken’. De ontwikkeling van het nijverheidsonderwijs verliep in de periode na
1813 volgens geheel andere lijnen dan het militaire en ingenieursonderwijs. We
zullen ze dan ook afzonderlijk behandelen. Pas bij de op-
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richting van de ‘Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs, zoo voor 's lands
dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel’ in 1842 in Delft
kwam een gemeenschappelijke opleiding tot stand. Met de totstandkoming van deze
Koninklijke Akademie wordt dit hoofdstuk afgesloten.

De opleiding van staatstechnici: officieren en ingenieurs
Toen na de aftocht van de Fransen in december 1813 erfprins Willem Frederik tot
souverein vorst van de noordelijke Nederlanden werd uitgeroepen, trof de nieuwe
vorst op vrijwel alle gebieden een chaotische situatie aan. De eerste prioriteit kreeg
de opbouw van het leger en de vloot, wat gezien de internationale verwikkelingen
niet verwonderlijk was. Bovendien waren er nog Franse troepen in het land. In
dezelfde maand al kreeg de militaire gouverneur van Amsterdam, Krayenhoff, de
opdracht de mogelijkheden voor de oprichting van een nieuwe militaire school te
onderzoeken. Krayenhoff verzocht daarop de ervaren Voet om een voorstel te doen.
Deze kwam binnen twee maanden met een plan voor een school in Amersfoort,
waar vijftig kadetten voor de technische wapens, de artillerie en de genie, konden
worden opgeleid. In februari 1814 nam de Koning dit voorstel in een Koninklijk Besluit
over, maar hij bracht enkele wijzigingen aan. De school diende in Delft gevestigd
te worden en verder zouden aan de nieuwe school ook leerlingen voor de traditionele
5.
wapens en de waterstaat moeten worden opgeleid. Het totale aantal leerlingen
werd daarom in het besluit op 100 gesteld. Een jaar later volgde nog een aanzienlijke
uitbreiding van de capaciteit. Na de vereniging met België moesten ook
aspirant-officieren uit het zuidelijke deel van het koninkrijk aan de school kunnen
worden opgeleid. Tevens werd bij wijze van proef besloten een aantal adelborsten
6.
op de school toe te laten. Vanaf 1803 werden deze in Hellevoetsluis opgeleid.
Ondanks deze verscheidenheid aan studierichtingen bleef de oorspronkelijke naam
7.
van de school, de Artillerie- en Genieschool, gehandhaafd. Leerlingen waren na
een geslaagde studie verzekerd van een positie in het leger bij het wapenonderdeel
waarvoor ze gekozen hadden. Deze keuze diende al meteen bij de aanvang van
de opleiding gemaakt te worden. Of men werd toegelaten, hing af van de beschikbare
plaatsen. Veel leerlingen gaven de voorkeur aan een studie in de technische wapens.
De status van de technische wapens in het leger was in vergelijking met de
achttiende eeuw gestegen.
Officieren van de artillerie en de genie werden beter betaald dan die van de
infanterie of cavalerie.
Een carrière bij de technische wapens was hierdoor aantrekkelijker geworden.
Wanneer deze studie te moeilijk was, konden de leerlingen altijd nog terecht bij de
infanterie of cavalerie.
Het aantal leerlingen voor een bepaalde richting op de school was in principe
afgestemd op het jaarlijkse aantal vacatures bij de corpsen. Er bestond hierdoor
een zeer strikte verdeling van de leerlingen over de verschillende richtingen: Er
waren 48 kadetten voor de artillerie, 28 voor de genie, 40 voor de infanterie en de
cavalerie, 20 adelborsten voor de marine en tenslotte 8 aspiranten voor de
waterstaat. Hier deden zich ook meteen problemen voor. Naast de studie in Delft
werd ook de van ouds gebruikelijke wijze om officieren te recruteren weer in ere
hersteld. Elke compagnie mocht enkele kadetten van zestien jaar of ouder opnemen,
die bij gebleken bekwaamheid konden opklimmen tot officier. Hetzelfde gold voor
onderofficieren voor wie de mogelijkheid geopend werd om zich door zelfstudie en
inzet voor de officiersrangen te kwalificeren. Dit leidde bij de cavalerie binnen enkele
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jaren al tot grote problemen. Ouders van Delftse leerlingen drongen aan op een
voorkeursbehandeling van hun zonen, maar hier werd niet op ingegaan. Deze
8.
aspirant-officieren bleven daarom vaak tegen hun zin nog enkele jaren op de school.
Bij de genie en bij de waterstaat lag de situatie anders. Aan de leerlingen in deze
richtingen werden veel hogere eisen gesteld, waardoor een alternatieve opleiding
bij de corpsen veel moeilijker werd gemaakt. Bovendien was het aantal plaatsen
dat jaarlijks bij deze ingenieurscorpsen vrijkwam veel geringer. Het totale aantal
officieren bij de genie bedroeg ongeveer 130, van wie er in 1814 105 bij het corps
ingenieurs werkten en de overige bij het bataljon pontonniers, mineurs en sappeurs.
Het ingenieurscorps werd in de eerste jaren van de onafhankelijkheid vooral ingezet
bij de aanleg van een vestingstelsel aan de grens met Frankrijk en bij de aanleg
van de Hollandse waterlinie. Voor een positie bij het corps ingenieurs werd een
9.
studie in Delft de gangbare opleiding.
De aspiranten van het corps van de waterstaat werden na 1816 alleen nog
gekozen uit waterbouwkundigen van de Delftse Artillerie- en Genieschool. In 1819
werd deze toelatingseis enigszins teruggedraaid; slechts tweederde van alle
aspirantplaatsen diende door Delftse leerlingen te worden vervuld, voor het
resterende gedeelte kwamen studenten in aanmerking die zich de vereiste kennis
op een andere wijze hadden eigen gemaakt. Deze aspiranten dienden in tegenstelling
tot de afgestudeerden uit Delft een toelatingsexamen af te leggen. In de praktijk
werd een opleiding aan de Delftse school en haar opvolgers vrijwel de enige
10.
opleidingsroute voor de hogere technische functies binnen de waterstaat.
Inmiddels was de organisatie van de waterstaat weer
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veranderd. Na de periode van de Franse inlijving (1810-1813), waarin Nederland
deel had uitgemaakt van het zeer centralistische Franse waterstaatsbeheer, brak
opnieuw een machtsstrijd uit tussen de waterstaatsingenieurs, die pleitten voor een
gecentraliseerde aanpak van het waterstaatsbeheer, en de provincies die hun
vroegere positie probeerden ter herwinnen. De benarde financiële situatie van het
Koninkrijk was de aanleiding voor Willem I om zoveel mogelijk taken aan de
provincies over te laten.
In twee Koninklijke Besluiten uit 1819 werd de verhouding tussen centrale overheid
en de provincies vastgelegd. De staat kreeg de zeggenschap over de zee- en
rivierwerken en zou belangrijke waterstaatswerken gaan financieren, maar alle
11.
overige zaken vielen aan de provincies toe.
Deze regeling had grote gevolgen voor het ‘Corps Ingenieurs van den Waterstaat’
dat in 1816 naar het Franse voorbeeld van Corps Ingénieurs des Ponts et Chaussées
was gereorganiseerd. Het corps kreeg onder invloed van Blanken een militaire
structuur met een sterke uitbreiding van de hiërarchie, een duidelijke omschrijving
van de functies, een militaire discipline en een uniform. Blanken stelde zelfs voor
om de Franse naamgeving over te nemen, maar dit ging de Koning te ver evenals
de formele gelijkstelling van het waterstaatscorps met het ingenieurscorps van de
genie. Het waterstaatscorps telde in 1816 95 (hoofd)ingenieurs in vaste dienst en
daarnaast een aantal aspiranten in tijdelijke dienst, dat bij gebleken bekwaamheid
in het corps zou worden opgenomen. De conducteurs en pikeurs, die als opzichter
of werkbaas onder de verantwoordelijkheid van een ingenieur het dagelijkse werk
12.
leidden, behoorden niet tot het corps. Hoewel alle ingenieurs lid bleven van het
corps werd in het Koninklijk Besluit van 1819 - naast een inkrimping van het corps
tot ongeveer tachtig ingenieurs - een onderscheid gemaakt tussen de ingenieurs
die in dienst waren van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provinciale
hoofdingenieurs, die werden betaald door het Rijk maar onder het gezag van de
provincies stonden, en de ingenieurs die aan de provinciale hoofdingenieurs waren
toegewezen. Deze laatste groep werd ook betaald door de provincies. Dit verzwakte
de machtspositie van het corps aanzienlijk aangezien het bij conflicten tussen de
13.
rijksoverheid en de provincies in een onmogelijke positie verkeerde.

De Artillerie- en Genieschool in Delft
In 1814 ging in Delft de Artillerie- en Genieschool van start. Directeur Voet had
verwacht dat slechts weinig leerlingen zich zouden aanmelden voor een studie aan
de school. Hij had daarom geen toelatingseisen in zijn plannen opgenomen. De
enige voorwaarde was dat de leerlingen bij toelating tussen de veertien en de twintig
jaar oud waren. Hij was daarom verrast door de onverwacht grote toeloop. Door de
veldtocht tegen Napoleon in 1815 verloor de school in het eerste jaar echter een
aantal leerlingen die. met onmiddellijke ingang tot officier werden benoemd. In de
jaren daarna stabiliseerde de situatie en de blijvende belangstelling maakte het
mogelijk om toelatingseisen te stellen. In 1817 werd een toelatingsexamen ingesteld,
waarin de kandidaten op hun kennis van het Nederlands, Frans, schrijven en rekenen
werden getest en ook enige kennis van de vaderlandse geschiedenis en
aardrijkskunde werd gevraagd. Voorzover dit te achterhalen is, bereidden de meeste
leerlingen zich op het examen voor door lessen aan een particuliere school te volgen.
Hiermee kwam ook een einde aan de grote niveauverschillen bij de instroom en
14.
konden minder geschikte leerlingen worden geweigerd.
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In andere opzichten leek de opzet en de organisatie van de school veel op de
Koninklijke Artillerie- en Genieschool in Amersfoort. Voet koos voor een inkwartiering
van de leerlingen in de stad en niet voor kazernering. Dit paste volgens hem beter
bij het karakter van de school en bood bovendien de mogelijkheid de kosten van
het onderwijs laag te houden, slechts 60 gulden per jaar. Dit werd meer dan
gecompenseerd door de kosten die aan de huisvesting waren verbonden, zodat in
de praktijk over het algemeen alleen jongens van tamelijk draagkrachtige ouders
uit betere kringen aan de school konden studeren. Aangezien jongens uit de hoogste
standen meestal naar de universiteit gingen, waren het vooral jongens uit de hogere
15.
burgerstand die voor de deze opleiding kozen. Ook dienden theoretisch en praktisch
onderwijs op de school zoveel mogelijk gecombineerd te worden, iets wat door de
financiële beperkingen nogal werd belemmerd. Verschillende voorstellen van Voet
om de infrastructuur van de school uit te breiden of geschikt te maken voor praktische
oefeningen, werden slechts gedeeltelijk gehonoreerd of zelfs afgewezen. Voet had
er bijvoorbeeld op gewezen dat een chemisch laboratorium een vereiste was voor
de opleiding van de kadetten voor de technische wapens, maar de commissie die
met het toezicht was belast, antwoordde dat het doorwerken van een scheikundig
16.
handboek wel voldoende was.
Ook baarde het aantrekken van geschikte docenten voor de technische vakken
Voet veel zorgen. De officierscorpsen konden door de militaire toestand en de vele
bouwactiviteiten nauwelijks iemand missen. Voor het genie-onderwijs werd tenslotte
een aantal jonge officieren gevonden, dat bereid was dit voor hun rekening te nemen.
I.P. Delprat (1793-1890), W.C. Brade en F. Baud (1795-1832) waren drie leerlingen
van de militaire school in Den Haag
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die bij de inlijving bij Frankrijk naar de Ecole des Ponts et Chaussées waren gestuurd.
Delprat en Brade werden vrijwel onmiddellijk na hun terugkomst leraar voor de
genie, evenals E. de Kruiff die in dezelfde periode aan de Ecole Polytechnique had
gestudeerd. Baud nam in 1817 de plaats in van de waterstaatsingenieur Chr. Cox,
die op de traditionele wijze na het landmetersexamen in Leiden bij de waterstaat
terecht was gekomen en tijdelijk het onderwijs in de waterbouwkunde voor zijn
17.
rekening had genomen. Daarmee bestond een belangrijk deel van het
docentencorps uit ingenieurs, die een formele scholing - zij het onder enigszins
merkwaardige omstandigheden - in Frankrijk hadden genoten. Van deze ingenieurs
zou met name Delprat zijn stempel gaan drukken op het technisch onderwijs. Omdat
het zuidelijk deel van Nederland al veel vroeger bij Frankrijk was ingelijfd, was de
invloed van het Franse onderwijs dààr veel groter.
Van de 31 zuidelijke ingenieurs die in 1818 deel uitmaakten van het
waterstaatscorps hadden er al minstens achttien hun opleiding aan de Ecole
Polytechnique en eventueel aan een vervolgschool genoten. Dit contrasteerde sterk
met de situatie in het noordelijk deel. Een geregelde instroom vanuit de Delftse
18.
school in het corps was op dat moment net op gang gekomen.
In het curriculum nam het wiskunde-onderwijs een centrale plaats in. Ook in dit
opzicht verschilde de Artillerie- en Genieschool niet van haar voorgangers. Als
hoogleraar in de wiskunde werd J. de Gelder (1765-1848) aangetrokken. De Gelder
was een autodidact die zijn loopbaan was begonnen als ‘Fransch en Duitsch
Kostschoolhouder’ en later privé-docent in Rotterdam was geweest. Tijdens de
Bataafse periode vervulde hij verschillende functies; hij was onder andere samen
met Krayenhoff tussen 1801 en 1804 betrokken bij de driehoeksmeting van de
Republiek. Daarna werd hij lector in de wiskunde in Den Haag en professor in de
wiskunde, artillerie en vestingbouw aan de school voor de pages van Koning Lodewijk
Napoleon. Zijn benoeming tot professor aan de militaire school in Den Haag liep hij
mis door de opheffing van die school in 1810, maar toen hem de positie van
hoogleraar in Delft werd aangeboden, greep hij deze kans met beide handen.
Behalve dat zijn connecties ongetwijfeld nuttig waren, gold De Gelder als een van
de beste beschikbare wiskundigen. Hij had een aanzienlijk aantal publikaties op zijn
naam waarvan hij er een aantal speciaal voor het onderwijs opnieuw bewerkte. Het
waren dan ook niet zijn onbetwiste kwaliteiten maar wel zijn visie op het studieplan
en het aandeel van de wiskunde daarin die De Gelder tot het middelpunt van een
19.
conflict rond de Delftse opleiding zou maken.
De haast waarmee de school werd opgericht, de

‘De koning heeft altijd geld voor u’, luidde het bijschrift bij deze propagandaprent uit 1829.
Koning Willem I laat John Cockerill - en via hem het hele nijvere Beglische volk - weten dat
men hem kan blijven vertrouwen. Deze afbeelding maakte deel uit van een serie, waarin
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het nobele karakter van de vorst in allerlei situaties tot uiting kwam. Een Nederlandse
tekstversie werd niet nodig geacht.

toevoeging van nieuwe groepen leerlingen en de daarmee gepaard gaande forse
uitbreiding van de school hadden tot gevolg gehad dat een duidelijk studieplan voor
de school ontbrak. In principe moesten theorie en praktijk zoveel mogelijk
samengaan, waarbij de praktijk diende aan te sluiten op de latere werkkring. Gezien
de beperkte mogelijkheden moest Voet daarom schipperen tussen een
gemeenschappelijk programma en aandacht voor de verschillende vakgebieden.
Al in het studiejaar 1816-1817 werd besloten de opleiding voor de infanterie en
cavalerie van de overige opleidingen te scheiden en een deel van het theoretisch
onderwijs te vervangen door praktische oefeningen en exercities. Voet had deze
opleiding het liefst geheel van zijn school verwijderd.
Daarnaast kwam er kritiek op het onderwijs van De Gelder. De ‘strenge wiskundige
bewijzen’ die De Gelder eiste, zouden een te groot deel van het programma
uitmaken. Verzoeken van Voet om de wiskundelessen te vereenvoudigen en te
bekorten, hadden weinig resultaat. In het voorjaar van 1818 kwam het tot een
uitbarsting. De directe aanleiding was de kritiek op het gedrag van een van de
docenten, een genie-officier - een wiskundige dweper volgens Voet - die De Gelder
als zijn grote voorbeeld zag.
Een geïrriteerde De Gelder stuurde in het najaar rechtstreeks aan de Koning een
uitvoerig ‘Gedenkschrift’, waarin hij het functioneren van de school en van Voet ter
discussie stelde. Voet voelde zich gepas seerd en schorste De Gelder met
onmiddellijke in-
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gang. De Gelder zou niet meer op de school terugkeren; in de loop van het volgend
jaar werd hij eervol ontslagen, daarna benoemd tot buitengewoon en enkele jaren
20.
later tot gewoon hoogleraar aan de faculteit der wis- en natuurkunde in Leiden.
De kern van de kritiek van De Gelder was het ontbreken van een goede organisatie
en van een duidelijk concept voor de school. Hij kwam met een voorstel dat deed
denken aan het Franse systeem waarbij op de Ecole Polytechnique een basis werd
gelegd voor het vervolgonderwijs. Ook pleitte De Gelder voor de invoering van een
internaat, waardoor er een betere controle op het gedrag van de leerlingen mogelijk
zou zijn. Hoewel er met De Gelders voorstellen niets zou gebeuren, zou de affaire
het begin van het einde van de school betekenen. Voet reageerde op de kritiek door
een nieuw studieplan op te stellen. Hierbij werd ook rekening gehouden met klachten
over de gebrekkige vaardigheden van de afgestudeerden van de school, die zich
bovendien op grond van hun superieure wiskundige opleiding nogal eens hautain
opstelden. Er kwam in het nieuwe programma meer aandacht voor de praktische
vorming; aspiranten voor de waterstaat moesten bijvoorbeeld na hun derde jaar in
de zomerperiode waterstaatswerken bezoeken.
In de kringen van de legerleiding en op het ministerie was men niet tevreden met
de veranderingen.
Aangedrongen werd op kazernering van de leerlingen. Er werd een commissie
ingesteld om het gehele militaire onderwijs te regelen. In 1823 kwam deze commissie
met het voorstel om in Breda een Koninklijke Militaire Akademie op te richten voor
de opleiding van alle officieren van de landmacht, de marine en verder een beperkt
aantal ingenieurs voor de waterstaat, mijnbouw, mineralogie en scheepsbouw. Het
duurde nog tot 1826 voordat het Koninklijk Besluit verscheen, waarin de oprichting
van de Koninklijke Militaire Akademie (KMA) in het kasteel van Breda werd
aangekondigd. De KMA zou in de plaats komen van de Delftse Artillerie- en
Genieschool. De plannen waren inmiddels wel enigszins aangepast. Een opleiding
in de mijnbouw was overbodig geworden door de stichting van een leerstoel in de
mijnbouwkunde aan de universiteit van Luik. Ook trok de marine zich terug, omdat
men een vierjarige opleiding voor de gewone marineofficieren te lang vond en omdat
Breda te ver van zee lag. In 1829 startte de marine in Medemblik een eigen opleiding,
het Koninklijk Instituut voor de Marine. Tot die tijd was het ook voor enkele leerlingen
van de Kweekschool voor de Zeevaart mogelijk geweest om marine-officier te
worden. In 1820 was een verdeelsleutel afgesproken waarbij jaarlijks de vacatures
bij de marine vervuld zouden worden door vijf adelborsten uit Delft en drie
kwekelingen uit Amsterdam. Deze afspraak verviel met de start van het instituut te
Medemblik. Voortaan konden alleen leerlingen van deze school marineofficier
21.
worden.
De Artillerie- en Genieschool sloot in 1828 haar poorten. In totaal waren vanaf
1814 427 leerlingen aan de opleiding tot landmachtofficier begonnen, kozen er 91
voor de marine en 42 voor de waterstaat. Een ruime meerderheid van de leerlingen
- tweederde tot driekwart van het totaal - was afkomstig uit kringen van
overheidsfunctionarissen en officieren, dus uit de hogere of gezeten burgerstand.
Van deze leerlingen voltooide bijna 70% de opleiding. Beperken we ons tot de
technische richtingen, dan zien we dat bij de genie 71 ingenieurs terechtkwamen,
terwijl van de 67 geslaagde adelborsten er uiteindelijk zes bij de marinescheepsbouw
eindigden. Voor de opleiding in de waterstaat slaagden 23 ingenieurs die allen als
aspirant in het waterstaatscorps werden opgenomen. De bekendste ingenieurs uit
deze groep zijn F.W. Conrad (1800-1870), de zoon van de gelijknamige
22.
inspecteur-generaal, L. van der Kun (1801-1864) en D. Storm Buysing (1802-1870).
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Ondanks de ruimere bepaling in het Koninklijk Besluit van 1819 was de Delftse
school de opleidingsroute bij uitstek voor een carrière bij de waterstaat geworden.
Het geringe aantal waterstaatsingenieurs dat afstudeerde, was meer dan voldoende
om in de vacatures van het corps, dat in de periode tot 1830 stabiel van omvang
bleef, te voorzien. De waterstaatsopleiding in Delft bereidde ook alleen maar voor
op een functie bij de waterstaat.
Buiten de waterstaat bestond nauwelijks vraag naar een dergelijk type technicus,
terwijl geen van de waterstaatsingenieurs actief een baan buiten de waterstaat
23.
zocht.

De Koninklijke Militaire Akademie in Breda
Aan de KMA in Breda zouden voortaan de toekomstige officieren voor alle
legeronderdelen worden opgeleid. Dit had vanzelfsprekend gevolgen voor het aantal
kadetten dat voor de verschillende legeronderdelen werd toegelaten. De
verhoudingen in de aantallen studenten verschoven sterk in de richting van de
traditionele wapens: van de maximaal ruim 300 plaatsen werden er slechts 16 voor
de genie en 4 voor de waterstaat gereserveerd. Gezien het aantal jaarlijks
beschikbare plaatsen bij de genie en de waterstaat was dit lagere aantal
waarschijnlijk ruim voldoende. Hoewel de opleiding voor de genie en de waterstaat
hierdoor een enigszins marginale positie op de KMA innam, was de betekenis van
deze beide opleidingen veel groter dan de geringe aantallen doen vermoeden. We
zullen ons in het volgende vooral op het onderwijs aan deze beide groepen leerlingen
richten.
Het onderwijs aan de KMA startte in november
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1828. De eisen voor veertien- tot achttienjarigen die aan de nieuwe school wilden
gaan studeren, werden verzwaard in vergelijking met de toelatingseisen die in Delft
in 1817 waren ingevoerd. Naast een beheersing van het Nederlands en Frans, het
kunnen schrijven en rekenen, de vaderlandse geschiedenis en aardrijkskunde werd
nu voor het eerst bij het toelatingsexamen ook kennis van de algebra en meetkunde
24.
gevraagd. Daarmee werd weer een stap gezet om het beginniveau van de
officiersopleiding te verhogen met als gevolg dat ook een betere vooropleiding
noodzakelijk werd. Het schoolgeld bedroeg voor de technische wapens 600 gulden
per jaar; in een aantal gevallen kon vermindering of vrijstelling hiervan verkregen
25.
worden.
De internering van de studenten maakte het mogelijk meer aandacht te besteden
aan de militaire discipline en het bijbrengen van een esprit de corps. Dat er een
andere wind waaide, bleek ook toen een aantal uit Delft afkomstige kadetten bij het
toelatingsexamen al zoveel wiskundige kennis bezat dat ze hierdoor tot het tweede
jaar van de vierjarige opleiding zouden kunnen worden toegelaten. De leiding van
de KMA besloot desondanks de leerlingen in het eerste jaar te zetten omdat in Breda
de wiskunde slechts een onderdeel van de militaire wetenschappen uitmaakte en
de ‘algemene kunde en het gedrag van den cadet’ tot grondslag van de beoordeling
diende. Dit in tegenstelling tot in Delft waar de indeling van de klassen op basis van
26.
de beheersing van de wiskunde was geschied. De zeventigjarige Voet, die in 1828
zijn lange onderwijscarrière beëindigde, bekende op zijn oude dag dat in het
onderwijs waar hij leiding aan had gegeven, de wiskunde de ‘hoofdwetenschap’
27.
was geweest in plaats van een ‘hulpwetenschap’. Ondanks de grotere nadruk op
de militaire vorming werd in het curriculum zelf de lijn doorgetrokken die vanaf het
begin was uitgestippeld. De wiskunde en de overige natuurwetenschappen vormden
28.
de kern van het vakonderwijs. De leiding over het onderwijs in de wis- en
natuurkunde kreeg I.P. Delprat, die in Breda eerste hoogleraar in de wis- en
29.
natuurkunde werd.
Toen in september 1830 de Belgische opstand uitbrak, moesten de lessen aan
de KMA worden gestaakt. Veel kadetten - met uitzondering natuurlijk van de uit
Zuid-Nederland afkomstige kadetten - meldden zich voor de actieve dienst en werden
bij de verschillende corpsen ondergebracht. Omdat de mobilisatie veel langer duurde
dan in eerste instantie was gedacht, werd in 1832 besloten om het onderwijs voor
de genie en de waterstaat tijdelijk aan het Instituut voor de Marine in Medemblik
30.
onder te brengen. Delprat kreeg de leiding over het onderwijs. Hij werd bijgestaan
door jonge genie- en waterstaatsingenieurs, die allen de opleiding in Delft hadden
31.
gevolgd.
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Jacob de Gelder (1765-1848) begon zijn beroepsloopbaan als onderwijzer in talen en
wiskunde te Rotterdam. Omstreeks 1787 richtte hij een school te Rotterdam op waaraan
een college in sterrenen zeevaartkunde werd verbonden. Later werd hij onder meer lector
in de wiskunde bij de Maatschappij Diligentia te Den Haag, hoogleraar in de wiskunde aan
de Delftse militaire school en (buiten)gewoon hoogleraar te Leiden.

In 1836 was de toestand zover gestabiliseerd dat de opleiding weer naar Breda
kon worden overgebracht en geleidelijk begon het onderwijs weer zijn gewone gang
te nemen. Delprat, inmiddels majoor, werd onder de nieuwe gouverneur Seelig
commandant van de KMA en hij zou zijn positie gebruiken om het onderwijs aan de
KMA te reorganiseren. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij was een verbetering
van het lesmateriaal. Voet had al in 1819 geklaagd dat het onderwijs in de toegepaste
militaire wetenschappen alleen goed kon functioneren als er goede leerboeken in
de Nederlandse taal beschikbaar zouden zijn. Met uitzondering van het
wiskunde-onderwijs waar al een veel langere traditie in het schrijven van lesboeken
32.
bestond, waren er zeer weinig technische hand- en leerboeken in het Nederlands.
Delprat bracht hier verandering in. Hij schreef zelf een aantal lesboeken waarbij de
pedagogische aanpak telkens hetzelfde was: uitgaande van algemene basisprincipes
werden de theorieën in een bepaald vakgebied ontwikkeld en toegepast op praktische
problemen. Delprat publiceerde voor de kadetten der artillerie en genie aan de KMA
onder andere Beginselen der dynamica, statica en hydrostatica (1840), Beginselen
der mechanica (1840) en Beginselen
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Van 1826 tot 1828 werd het onde kasteel van Breda verbouwd om ingericht te worden tot
huisvesting van de Koninklijke Militaire Academie, die eind november 1828 zijn poorten
opende. Hier is afgebeeld de toestand van de hoofdgebouwen vlak na de gereedkoming.
Voor de verbouwing was ƒ 350.000, - beschikbaar gesteld, waarvoor onder meer de onde
slotkapel en een oude toren werden gesloopt; trappen en toegangsbrug ondergingen hetzelfde
lot en ook enige bijgebouwen werden verminkt en gesloopt. De opleiding startte met 169
cadetten verdeeld over vier studiejaren.

der werktuigkunde voor de kadetten der artillerie, genie en van den waterstaat
(1842). Daarnaast stimuleerde hij andere docenten hetzelfde te doen, waarbij alle
33.
teksten kritisch door Delprat werden bekeken en aangepast.
De ideeën van Delprat werden in 1841 ook in een nieuw leerplan vastgelegd. De
belangrijkste wijzigingen waren dat bepaalde onderdelen van de wiskunde,
mechanica, natuurkunde en geodesie voor de kadetten in de artillerie en genie
uitgebreider werden behandeld. De hogere wiskunde, de differentiaal- en
integraalrekening, en de scheikunde werden uitsluitend aan deze studenten
onderwezen.
Nieuwe vakken in het programma voor deze studenten waren statica, hydrostatica,
dynamica en hydrodynamica (alleen genie). Verder werd voor de genie het vak
waterbouwkunde, waarin tot die tijd zowel bouwmaterialen, bouwkunde, hydrostatica
als hydraulica behandeld werden, gesplitst in burgerlijke bouwkunde en
waterbouwkunde. De lessen voor de aspirant-waterstaatsingenieurs werden niet
afzonderlijk vermeld, maar uit het reglement blijkt dat het kleine aantal studenten in
deze richting met, uitzondering van enkele specialistische militaire vakken, het
34.
programma voor de genie volgde.
Bij het onderwijs in de waterbouwkunde werd gebruik gemaakt van de
aantekeningen die de inmiddels overleden Baud bij zijn onderwijs in Delft had
gebruikt. Delprat zorgde ervoor dat deze aantekeningen werden bewerkt en
uitgegeven. In 1836 en 1838 verscheen in twee delen Bauds Proeve van eenen
Cursus over de Waterbouwkunde. Delprat en Storm Buysing, inmiddels de docent
35.
in waterbouwkunde, bewerkten de tekst. In het pas opgerichte Tijdschrift ter
bevordering van de Nijverheid werd Bauds werk besproken door G.J. Verdam
(1802-1866), een van de redacteuren. Baud had zich volgens Verdam goed van
zijn taak gekweten, zeker gezien de problemen die de behandeling ‘eener kunst,
grootelijks op uitkomsten en leeringen der ervaring gevestigd’ met zich meebracht.
De Nederlandse literatuur op het gebied van de waterbouwkunde was, hoe nuttig
ook, niet geschikt om ‘uit dezelve vaste grondbeginselen of voorschriften af te leiden’,
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terwijl men op dit gebied ook geen houvast aan buitenlands werk had. Er waren in
het buitenland nog geen volledige werken over de civiele genie - in de woorden van
Verdam - verschenen. Bovendien waren de algemene grondbeginselen die in
buitenlandse werken werden gegeven niet van toepassing op de waterbouwkunde
in Nederland. Hoe verdienstelijk Bauds werk ook was, aan een systematische
behandeling van de waterbouwkunde was hij volgens Verdam helaas niet
36.
toegekomen. Deze taak nam
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Storm Buysing op zich: in 1844 verscheen het eerste deel van de Handleiding tot
de kennis der waterbouwkunde voor de kadetten van den waterstaat en der genie
aan de Koninklijke militaire akademie, een jaar later gevolgd door het tweede deel.
Meer nog dan een lesboek zou Storm Buysings werk geruime tijd hét handboek
voor de waterbouwkunde zijn voor de ingenieurs van de genie en de waterstaat.
Het onderwijs in de burgerlijke bouwkunde en de versterkingskunst werd in die
tijd verzorgd door de genie-officieren Jonkheer C.M. Storm van 's Gravesande en
W.A. Froger. Storm van 's Gravesande publiceerde in 1843 een Handleiding tot de
kennis der burgerlijke en militaire bouwkunst. Bouwkundige leercursus voor de
37.
kadetten der genie aan de koninklijke militaire akademie. Hoewel dit boek niet het
eerste technisch handboek voor de bouwkunde was - een jaar eerder was Brades
Theoretisch en practisch bouwkundig handboek verschenen - was Storm van 's
Gravesandes boek veel invloedrijker. Storm van 's Gravesande vertrok in 1843 en
werd enkele jaren later lid van de Tweede Kamer. Froger werd een jaar later
overgeplaatst naar de actieve dienst; na zijn pensionering vestigde hij zich als
civiel-ingenieur in Amsterdam, waar hij enkele jaren later Inspecteur van de Openbare
werken werd. Ook Froger publiceerde een aantal belangrijke werken, onder andere
in de twee eerste jaargangen van de Bouwkundige Bijdragen (1843-1844), en een
Handboek bij het bepalen der afmetingen der voornaamste deelen van bouwkunstige
38.
zamenstellingen naar de daarop werkende krachten of belastingen (1845). Een
andere invloedrijke genieofficier die in deze periode korte tijd werkzaam was aan
de KMA was W.N. Rose. Bij zijn benoeming tot gemeente-architect in Rotterdam
verliet hij het leger. Het onderwijs in de geniewetenschappen werd overgenomen
39.
door G.G. van der Hoeven.
Het belang van deze ontwikkelingen ging veel verder dan de opleiding aan de
KMA. Het ontwikkelde lesmateriaal werd ook buiten de KMA op grote schaal gebruikt,
waarbij enkele werken zelfs de status van standaardwerk kregen. Van vrijwel alle
KMA-lesboeken verscheen een tweede en in sommige gevallen een derde druk. Dit
was in belangrijke mate de verdienste van Delprat die, zoals we nog zullen zien, in
de jaren veertig en vijftig de onbetwiste autoriteit op theoretisch gebied in Nederland
was. Het zwaartepunt, zeker voor de civiele techniek, verschoof echter in de jaren
veertig geleidelijk naar Delft. In 1845 verliet de laatste waterstaatsingenieur de KMA.

Staatstechnici omstreeks 1840
Omstreeks 1840 was een belangrijk onderdeel van het professionaliseringsproces
van staatstechnici afgesloten. Een formele opleiding aan een militaire school was
de gangbare weg geworden om officier of waterstaatsingenieur te worden. De
exameneisen om toegelaten te worden tot de opleiding waren behoorlijk verhoogd.
Werd men toegelaten en volgde men de opleiding met succes dan was bovendien
een baan gegarandeerd. Opleiding en arbeidsmarkt waren op deze wijze nauw aan
elkaar gekoppeld. De resultaten van dit onderwijssysteem begonnen ook in het
leger en de rijkswaterstaat door te werken.
Door de onderbreking van het onderwijs in de jaren dertig duurde het tot ongeveer
1840 voordat de eerste grotere groepen officieren die aan de KMA waren opgeleid
in het leger terecht kwamen. Hierbij deden zich herhaaldelijk conflicten voor tussen
de hogere officieren die voor het merendeel hun opleiding bij de corpsen hadden
gekregen en de hen toegewezen ‘opgedrongen zoogenaamde geleerden die tot
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niets geschikt’ waren. De ex-leerlingen van de KMA voelden zich te goed voor de
routineklusjes waarmee de dagen van officieren in normale omstandigheden werden
gevuld. Hun superieuren weten deze houding vooral aan de ‘te hooge opvoering
40.
van het wetenschappelijk onderwijs’ aan de KMA.
Ook in andere bronnen wordt melding gemaakt van de tegenwerking die de KMA
41.
van de zijde van het leger ondervond. Dit was overigens geen nieuw verschijnsel;
hetzelfde was gebeurd bij de afgestudeerden van de Artillerie- en Genieschool.
Dergelijke confrontaties deden zich vooral voor bij de cavalerie en de infanterie.
In deze legeronderdelen had een groot gedeelte van de officieren een
praktijkopleiding gehad, eventueel aangevuld door zelfstudie en instructies van
oudere officieren. Deze groep officieren had niet alleen moeite met de houding van
de KMA'ers maar zag waarschijnlijk ook haar carrière-perspectieven in het gedrang
komen.
Naar de omvang en ontwikkeling van deze segmentatie in het officiersberoep is
42.
voor zover bekend nog geen uitvoerig onderzoek verricht. Bij de artillerie en de
genie deden zich dergelijke problemen veel minder voor. De traditie van een formele
opleiding van officieren was voor deze groepen al veel ouder.
Bij het corps ingenieurs van de waterstaat leidden verschillen in opleiding tot een
tweedeling van het corps. Zo schreef een ingenieur dat ‘het corps als het ware twee
verschillende elementen bevatte die niet wel met elkander konden harmoniëren,
namelijk velen der oudere leden, die den meesten invloed uitoefenden en eene
meer praktische dan theoretische opvoeding hadden genoten, waren zelden genegen
hunne met meer grondige kennis toegeruste jongere onderhorigen in evidence te
doen komen en in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen en zich te doen
43.
kennen’. Dat er een dergelijke tegenstelling binnen het corps was ontstaan had
zowel interne als externe oorzaken.
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De afscheiding van België had tot een drastische inkrimping van het corps geleid.
In 1831 waren er nog 65 leden, maar door de slechte financiële situatie werd dit
aantal enkele jaren later teruggebracht tot 54. De negentien aspirant-ingenieurs
voor de waterstaat die tot 1845 van de KMA kwamen, waren voldoende om in het
geringe aantal vacatures bij het corps te voorzien. Deze ingenieurs waren evenals
bij de Artillerie- en Genieschool het geval was, bijna allemaal zonen van
waterstaatsingenieurs, officieren en hogere ambtenaren en - een nieuwe categorie
- docenten aan de militaire scholen die in een aantal gevallen zelf ook aan een
44.
militaire school hadden gestudeerd. Hoewel enkele oudere ingenieurs met pensioen
gingen, waren de promotiemogelijkheden voor de ingenieurs die van de militaire
45.
scholen kwamen geruime tijd minimaal. De oudere ‘ambachtelijke’ ingenieurs
namen de hoogste posities in en waren niet bereid om plaats te maken voor de
‘militaire’ ingenieurs.
De verhoudingen binnen het corps werden verder verziekt door een machtsstrijd.
Tot het einde van de jaren twintig werd het corps geleid door de inspecteurs-generaal
Blanken en Goudriaan. De voortdurende strijd tussen deze twee waterbouwkundigen
deed het corps geen goed. Na het vertrek van Blanken in 1827 en het overlijden
van Goudriaan in 1829 werd geen inspecteur-generaal meer benoemd, maar werd
de functie door een viertal inspecteurs vervuld. Een sterke leiding die het corps op
het ministerie of bij de provincies vertegenwoordigde, ontbrak hierdoor.
Ook de positie van het corps was in een aantal opzichten problematisch. Voor
een deel vloeide dit voort uit het Koninklijk Besluit van 1819 waardoor het corps in
een merkwaardige positie tussen het rijk en de provincies terechtkwam. Herhaaldelijk
kwam een ingenieur van het corps in aanvaring met de provinciale overheden.
Daarnaast moest men op het eigen domein concurrentie van andere experts dulden.
Bij belangrijke waterstaatsprojecten in de eerste helft van de negentiende eeuw
werden niet alleen de waterstaatsingenieurs ingeschakeld maar deed de overheid
ook een beroep op andere deskundigen, zoals de ambtenaren op het ministerie van
Binnenlandse Zaken en haar eigen wetenschappelijke adviseurs. Het bekendste
voorbeeld is de droogmaking van het Haarlemmermeer. In de tweede commissie
die zich hiermee bezighield, zaten bijvoorbeeld ook enkele genie-officieren. Dit
gebrek aan controle over het domein verzwakte de positie van de
waterstaatsingenieurs aanzienlijk.
De concurrentie van genie-officieren was gezien de opleiding aan de KMA natuurlijk
niet verwonderlijk. De opleiding van genie-officieren en waterstaatsingenieurs was
vrijwel identiek en de genie-officieren bezaten daarom in principe dezelfde
kwalificaties als de waterstaatsingenieurs. Bovendien werden er meer genie-officieren
opgeleid dan waterstaatsingenieurs. Terwijl de laatste groep uitsluitend bij het corps
van de waterstaat terecht kwam, koos een aantal genie-officieren voor een carrière
buiten het leger. De eerste ingenieurs die buiten de waterstaat in overheidsdienst
kwamen en zich als onafhankelijk deskundige gingen vestigen of in de nijverheid
terecht kwamen, waren genie-officieren. Daarmee openden zij nieuwe
beroepsmogelijkheden voor de civiele ingenieurs die in de jaren veertig van de
Koninklijke Akademie zouden komen. Dat het hierbij slechts om een klein aantal
ging, was een logisch uitvloeisel van het systeem waarbij in principe niet meer
leerlingen tot de opleidingen werden toegelaten dan er plaatsen bij de corpsen
46.
waren. Op deze wijze kon nooit een ‘overschot’ aan technici ontstaan.

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

De opleiding van nijverheidstechnici: tekenscholen en
industrie-onderwijs
Bij het nijverheidsonderwijs speelde de overheid een veel terughoudender rol. Zij
wilde alleen stimuleren en legde de verantwoordelijkheid voor dit type onderwijs
geheel bij de gemeentelijke en eventueel provinciale overheid, maar bij voorkeur
bij de direct-belanghebbenden. De uitgangspunten voor dit beleid werden vastgelegd
in een reeks Koninklijke Besluiten. Het eerste besluit betrof het tekenonderwijs, dat
met name van belang was voor de opleiding van technici in de bouwnijverheid en
verwante sectoren, zoals architecten, bouwkundigen en timmerlieden. In 1823 volgde
een Koninklijk Besluit voor de opleiding van de tweede medische stand, de
heelmeesters, vroedvrouwen en apothekers. Dit resulteerde in de oprichting tussen
1825 en 1828 van een beperkt aantal klinische scholen. Aan de verspreiding van
dit schooltype kwam al in 1830 een einde. Voor ons is vooral het
scheikunde-onderwijs voor de aanstaande apothekers van belang.
Op de invloed van Gerrit-Jan Mulder, docent aan de klinische school in Rotterdam,
47.
komen we in hoofdstuk 10 nog terug. Eveneens in 1823 werden per Koninklijk
Besluit in de vier belangrijkste havensteden, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en
Oostende, lectoren aangesteld om onderwijs in de wiskunde en zeevaartkunde te
geven. De doelgroep hier waren stuurlieden zowel voor de marine als voor de
48.
koopvaardij. Er bleek weinig belangstelling voor te zijn. De toepassingen van de
scheikunde en van de werktuigkunde op de nuttige kunsten stonden tenslotte centraal
in het Koninklijk Besluit uit 1825. De zes universiteiten kregen de opdracht om dit
onderwijs te gaan verzorgen. We concentreren ons hier op het onderwijs dat voor
de nijverheid van belang was, het tekenonderwijs en de toepassing van de
wetenschap op de nuttige kunsten.
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Tekenscholen en -akademies
Vanaf 1813 was de discussie over het opnieuw invoeren van het gildewezen inclusief
het leerlingwezen weer opgelaaid. In 1818 bepaalde de Koning dat de positie van
de gilden niet hersteld kon worden. Voor het opleidingssysteem van de gilden, of
wat daar nog van over was, kwam niets in de plaats. Met het definitief wegvallen
van de leerlingstelsels van de gilden was de tekenschool de enige overgebleven
vorm van georganiseerd (avond)onderwijs voor ambachtslieden. In de strijd tegen
het verval had men in de nadagen van de Republiek veel belang gehecht aan de
bevordering van het tekenonderwijs. De tekenscholen en -akademies waren ook in
de Franse tijd zo goed en kwaad als het kon blijven functioneren. In een aantal
steden, onder andere in Groningen, Deventer en 's-Hertogenbosch waren nieuwe
scholen opgericht. Ook in de meeste zuidelijke steden bestonden dergelijke
49.
scholen.
In 1817 vroeg Willem I de commissaris-generaal voor het onderwijs O. Repelaer
van Driel om een regeling voor het tekenonderwijs voor het gehele Koninkrijk te
ontwerpen teneinde ‘het geluk van het opkomend geslacht en den bloei van kunsten
en wetenschappen te verzekeren’. Uit de toelichting van Van Driel op zijn plan bleek
dat de overheid als voornaamste doel van het tekenonderwijs zag het stimuleren
van de beoefening van de beeldende kunsten. Dit zag men als een belangrijk middel
om de bloeiperiode van Nederland in de zeventiende eeuw te doen herleven. Behalve
in de schilderkunst bleek de ‘verminderde kunstzin’ vooral op het gebied van de
bouwkunde, die - volgens Repelaer van Driel - in een achterlijke toestand verkeerde.
Onderwijs in het bouwkundig tekenen zou hierin verbetering kunnen brengen. De
vraag of er werkelijk behoefte was aan dergelijk onderwijs werd hierbij in het geheel
niet gesteld en de Koning had zeker geen algemene regeling van het
50
nijverheidsonderwijs op het oog.
In het voorstel van Repelaer van Driel werd een onderscheid gemaakt tussen
drie klassen van tekenonderwijs: tekenscholen van de eerste klasse zouden op
zoveel mogelijk plaatsen in het Rijk aanwezig moeten zijn. In alle grotere steden
dienden bovendien tekenakademies van de tweede klasse te komen, terwijl in
Antwerpen en Amsterdam Koninklijke Akademies van Beeldende Kunsten, de derde
klasse vormend, zouden worden opgericht. Op de tekenscholen moest aan alle
ambachtslieden die hiervoor belangstelling hadden, onderwijs in het handtekenen
en het bouwkundig tekenen worden gegeven. Op de tekenakademies werd bovendien
les gegeven in de praktische meetkunde en de perspectiefleer. Op de Akademies
van Beeldende Kunsten kregen aanstaande kunstenaars les in het kunstschilderen,
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De attributen ter opleiding van militairen. Wapens, een landmeetinstrument, kaarten, het
zeventiende eeuwse werk van Stevin (voor vestingbouw en toegepaste
natuurwetenschappen), Euclides (voor wiskunde) en De Croot (voor het volkenrecht)!

beeldhouwen, graveren en in de bouwkunde. Docent aan een van deze scholen
kon men alleen worden na het afleggen van ‘proeven van kunstvermogen’ aan de
Akademies van Beeldende Kunsten of bij het door Lodewijk Napoleon opgerichte
Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone
Kunsten. Dat het op de tekenscholen met uitzondering van een deel van de lessen
aan de twee Koninklijke Akademies om avondonderwijs ging, was zo vanzelfsprekend
51
dat het nergens werd vermeld.
De Koning nam per Koninklijk Besluit van april 1817 dit voorstel over. Hiermee
kregen tekenscholen en -akademies een officiële status en op de meeste plaatsen
deden bestaande scholen hun best om hun lesprogramma aan de richtlijnen aan
te passen. De rijksoverheid ging bovendien jaarlijks medailles geven aan de beste
leerlingen van elke school. Daarmee hield echter de bemoeienis van de rijksoverheid
op en begonnen de problemen voor de gemeenten, die voor de zorg voor en het
toezicht op het onderwijs verantwoordelijkheid waren
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Generaal-majoor I.P. Delprat (1793-1880) was zonder twijfel de belangrijkste en meest
invloedrijke docent en theoreticus in Nederland uit de eerste helft van de negentiende eeuw.
Na een verblijf van enkele jaren aan de Ecole des Ponts et Chaussées in Parijs en een
docentschap aan de Artillerie- en Genieschool in Delft, kwam Delprat in Breda terecht. Op
de KMA was hij verantwoordelijk voor het onderwijs in de wis- en natuurwetenschappen.
Onder zijn bezielende leiding verscheen een gehele nieuwe reeks lesboeken, waarvan er
vele ook buiten het militaire onderwijs werden gebruikt. Door zijn eigen publicaties, onder
andere over de (grond) mechanica, droeg hij bij aan de verspreiding van nieuwe theorieën,
die hij uitgebreid van commentaar voorzag, verbeterde of aanpaste. In ingenieurskringen
gold hij als dé autoriteit op theoretisch gebied.

gesteld. Hoewel er in de regeling sprake was van zoveel mogelijk gratis onderwijs
aan handwerkers en kunstenaars, ontbrak een financiële regeling volledig. Enkele
grotere scholen die conform de richtlijnen hun school uitbreidden en daarom extra
kosten maakten, deden een beroep op de minister om een financiële bijdrage, maar
na een eenmalig bedrag aan de akademies in Groningen en 's-Hertogenbosch te
hebben betaald, wees hij in verband met de slechte financiële toestand van het rijk
alle andere aanvragen af. De zorg voor de scholen berustte bij de gemeenten, omdat
zij het meeste profijt van dergelijke instellingen zouden hebben. Op de meeste
plaatsen stelde de gemeentelijke overheid enkele ruimten als leslokaal ter
beschikking en gaf zij soms nog een subsidie, maar de schoolbesturen moesten
vervolgens door middel van contributies en donaties in de salarissen van de docenten
en de andere onkosten proberen te voorzien. Dankzij de inspanningen van met
name de departementen van 't Nut kwam er op verschillende plaatsen toch nog iets
52.
van de grond.
Al binnen enkele jaren kwam de overheid tot de ontdekking dat het niet goed ging
met het tekenonderwijs. In het onderwijsverslag van 1824 werd de gemeenten
verweten dat zij te weinig aandacht hadden voor het avondonderwijs voor de
werkende stand, terwijl het dagonderwijs voor de hogere standen actief werd
gestimuleerd. (Dit verwijt kon de rijksoverheid zichzelf minstens even hard
aanrekenen.) Ook bleek het onderwijs met de nadruk op de beeldende kunsten niet
aan te sluiten op de ontwikkelingen in de nijverheid. De overheid drong er daarom
op aan in het onderwijs meer aandacht te besteden aan de technische aspecten
van de beroepspraktijk en het onderwijsaanbod uit te breiden met vakken als
wiskunde en lijntekenen. De Koning informeerde in 1828 in Frankrijk naar het Franse

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

industriële onderwijs en de Franse regering schonk daarop een aantal meetkundige
en werktuigkundige modellen, die waren vervaardigd naar Ch. Dupin's Géométrie
des arts et métiers (Parijs 1825). De methode-Dupin was op alle Franse scholen
voor nijverheidsonderwijs in gebruik. De minister liet een instrumentmaker een aantal
vergrote houten modellen maken voor de akademies in Antwerpen en Amsterdam
53.
en een viertal andere vooraanstaande tekenscholen.
In 1829 werden deze inzichten vastgelegd in een nieuw Koninklijk Besluit voor
de ongeveer 400 (!) tekenscholen in het gehele rijk. De belangrijkste verandering
ten opzichte van dat van 1817 was de correctie van de eenzijdige gerichtheid op
de schone kunsten. Er moest meer aandacht aan de nuttige kunsten worden besteed.
Het onderwijsprogramma werd daarom uitgebreid en gesplitst in twee stromen, een
artistiek gerichte en een technisch gerichte. Het onderwijs in de eerste twee jaar
was gemeenschappelijk en omvatte naast de verschillende vormen van tekenen
vooral de theoretische en praktische meetkunde. Na het tweede jaar moesten de
jongens kiezen. In de technische richting stonden de beschrijvende meetkunde, de
bouwkunde, het bouwkundig en werktuigkundig tekenen en de constructieleer
centraal. Het onderwijs in de natuurkunde en scheikunde werd ondanks voorstellen
in die richting niet in het programma opgenomen. De verwachting was dat dit
onderwijs vooral aan de industriescholen zou worden gegeven. Bovendien werd
een duidelijkere uitsplitsing in doelgroepen gemaakt. Het onderwijs zou niet alleen
voor de opleiding van werklieden bestemd dienen te zijn, maar ook voor de
leidinggevenden in de nijverheid. Voor
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54.

hen zou het onderwijs een vooropleiding voor een verdere studie moeten zijn.
In alle andere opzichten bleef het Koninklijk Besluit van 1817 van kracht. De
Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten die in 1822 in Amsterdam van start
was gegaan, werd in het nieuwe besluit in het geheel niet genoemd. Deze school
bestond uit twee afdelingen, een met dagonderwijs voor beeldende kunstenaars en
een andere met avondonderwijs voor de werkende stand. De laatste afdeling was
een voortzetting van de plaatselijke tekenakademie. Hoewel veel meer leerlingen
de avondtekenschool bezochten, ging alle aandacht uit naar het onderwijs aan de
kunstenaars. Ook op de tekenscholen wist de beeldende vorming zich, ondanks de
nieuwe oriëntatie op de bouwkunde en later op de nijverheid, als een belangrijk
55.
onderdeel van het onderwijs te handhaven.
Het onderwijs aan de tekenscholen en -akademies werd conform de doelstelling
door een zeer heterogene groep leerlingen bezocht. Naast werklieden uit een groot
aantal verschillende beroepen bezochten ook meesterknechten, opzichters,
architecten, fabrikanten en ingenieurs de scholen. De tekenscholen boden een
beperkte groep leerlingen de mogelijkheid om zich maatschappelijk te verbeteren.
Om een aantal redenen bleef de positie van dit type onderwijs marginaal. Oorzaak
hiervan waren de geringe omvang van het onderwijs, het feit dat het om
avondonderwijs ging en in aantal gevallen het niveau van het onderwijs. De lessen
werden alleen van oktober tot en met maart in de avonduren gegeven. De meeste
leerlingen hadden dan al een lange en vermoeiende werkdag achter de rug. Zeker
de kleinere scholen hadden regelmatig moeite om geschikte docenten te vinden en
te behouden. Voor de ontwikkeling van de nijverheid hadden de tekenscholen
daarom slechts een beperkte betekenis. Meer specifiek op de nijverheid gericht
56.
onderwijs kwam buiten de tekenscholen tot ontwikkeling.

Industriecolleges en -scholen
De signalen dat er behoefte was aan een uitbreiding van het technisch onderwijs
kwamen vooral uit het zuiden. Voorbeelden hiervan waren de twee verzoekschriften
die de Koning in 1824 kreeg. De universiteit van Luik verzocht een leerstoel voor
mineralogie en mijnontginning te mogen instellen. Een opleiding voor mijnbouwkundig
ingenieurs was ook in de voorgaande jaren al ter sprake gekomen bij de plannen
voor de oprichting van de KMA, maar gezien de aanwezigheid van de kolenmijnen
rondom Luik vond men dat een dergelijke leerstoel in Luik thuishoorde. In Luik wilde
men het industrieel onderwijs graag uitbreiden. Al vanaf 1816 werden lessen in de
toegepaste metallurgie verzorgd voor de zich snel ontwikkelende ijzerproduktie en
machinenijverheid. Een leraar aan het Atheneum te Namen, F.P. Cauchy, verzocht
de Koning zijn leeropdracht uit te mogen breiden met lessen in de scheikunde en
de werktuigkunde. Dat deze verzoeken uit het zuidelijke deel van het koninkrijk
kwamen, was niet zo verwonderlijk. Het snel industrialiserende zuiden profiteerde
het meest van de economische stimuleringsmaatregelen die de Koning na 1820
nam. Naast de ijzerindustrie gold dit ook voor de textielindustrie in Vlaanderen. Door
57.
deze ontwikkelingen groeide de behoefte aan technisch geschoold personeel.
Willem I verzocht D.J. van Ewijck, de voor het onderwijs verantwoordelijke
administrateur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, een rapport over het
technisch onderwijs op te stellen. Op basis van dit rapport verscheen in mei 1825
een KB waarin alle zes universiteiten werden verplicht om ‘geregeld onderwijs over
de toepassing der schei- en werktuigkunde op de nuttige kunsten’ te gaan verzorgen.
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Dit onderwijs was gericht op de ‘meerdere verspreiding der nuttige wetenschappen
om een heilzame invloed uit te oefenen ter bevordering van de nationale middelen’.
De keuze was op de universiteiten gevallen omdat deze al over het vereiste
personeel en middelen beschikten. De overheid stelde geen extra middelen te
beschikking. Bovendien zou dergelijk onderwijs, aldus van Ewijck, de kloof tussen
theoretici en praktici kunnen overbruggen. De wijze waarop de universiteiten het
onderwijs zouden moeten gaan invullen werd in het midden gelaten, met als gevolg
58.
dat elke universiteit op een andere manier reageerde.

Leiden
De reactie in Leiden was in eerste instantie afwijzend. Men vroeg zich af hoe men
dergelijk onderwijs kon verzorgen zonder dat de beoogde leerlingen - van fabrikanten
tot leerjongens - voldoende basiskennis bezaten, vooral van de wiskunde. Na overleg
met de regering besloot men het onderwijs te splitsen in twee cursussen: een
industriecollege en een industrieschool. Het industriecollege was bestemd voor alle
volwassenen (inclusief studenten) die in de nijverheid werkten of hierin
geïnteresseerd waren. Het onderwijs omvatte de toegepaste scheikunde,
natuurkunde en werktuigkunde. Op de industrieschool konden toekomstige
ambachtslieden, kunstenaars en ingenieurs een basisopleiding krijgen in het rekenen,
de meetkunde, het tekenen en verder dezelfde vakken als op het industriecollege
werden gegeven. Beide cursussen werden gedurende de wintermaanden 's avonds
gegeven, waarbij de lessen op het industriecollege dinsdags en donderdags werden
gegeven en op de industrieschool op de overige
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avonden in de week. Het onderwijs richtte zich dus op twee duidelijk verschillende
groepen en er was ook geen direct verband tussen de beide cursussen, in de zin
dat het onderwijs aan de industrieschool op het industriecollege voorbereidde. Elke
cursus had zijn eigen doelstelling, namelijk aanvullend of voorbereidend onderwijs
59.
geven dat aansloot op de (toekomstige) beroepspraktijk van de leerlingen. Voor
het onderwijs in de scheikunde werd in 1826 met toestemming van de regering
speciaal de net in Leiden gepromoveerde A.H. van der Boon Mesch (1804-1874)
aangetrokken. Van der Boon Mesch werd aangesteld tot lector aan de faculteit der
wisen natuurkunde met als opdracht het scheikundig onderwijs aan het
industriecollege te geven. Het overige onderwijs werd verzorgd door professor De
Gelder, die tevens de algehele leiding kreeg over het industrieel onderwijs. De
Gelder werd op grond van zijn ervaring met het technische onderwijs bij uitstek
geschikt geacht voor deze taak. In december opende De Gelder de beide opleidingen
met een toespraak waarin hij uitgebreid inging op de kloof tussen theoretici en
praktici, waarbij de geleerden zich in hun studeervertrekken terugtrokken en zeer
neerbuigend neerkeken op het handwerk. Dit had volgens De Gelder rampzalige
gevolgen voor de ontwikkeling van de welvaart in het algemeen en van de werkende
stand in het bijzonder. De pogingen om door middel van het nieuwe onderwijs deze
kloof te overbruggen werden - volgens De Gelder - eensgezind gesteund. Hier was
echter de wens de vader van de gedachte, want bij het ontwikkelen van de plannen
was herhaaldelijk vanuit de faculteit verzet gekomen tegen het industrie-onderwijs
en nog voor de lessen begonnen, trok de faculteit zich terug: men liet alles aan de
beide docenten over. Toen het Leidse genootschap MSG, dat ook onderwijs aan
jongeren uit de werkende stand verzorgde, vroeg om bij de plannen betrokken te
worden, werd dit door de faculteit hooghartig van de hand gewezen. Al spoedig
bleek echter dat zich bij de lessen op de industrieschool een groot aantal problemen
voordeed. De basiskennis van veel leerlingen was te gering, de universitaire docenten
waren in pedagogisch opzicht volstrekt onervaren in het onderwijs aan dit soort
leerlingen en de werkgevers waren in een aantal gevallen niet overtuigd van de
noodzaak van dit onderwijs. De lessen trokken nooit meer dan twintig leerlingen en
60.
werden in 1831 definitief gestaakt.
Met het industriecollege liep het anders. Weliswaar was De Gelder bij gebrek aan
belangstelling al in 1828 gestopt met de colleges in de mechanische technologie,
de colleges van Van der Boon Mesch werden een groot succes. Van der Boon
Mesch was zeker geen studeerkamergeleerde. Hij zag zichzelf als een ‘technisch
scheikundige’ die zich bezighield met toepassingen van de scheikunde ‘op alle
behoeften van het maatschappelijk leven’. Hij vatte de technische scheikunde breed
op: het omvatte naast kennis van schei-, natuur- en werktuigkunde ook kennis van
de nijverheid; we komen er verderop in hoofdstuk 10 nog op terug. Door middel van
nauwkeurige waarnemingen en proeven diende de technisch scheikundige de
vindingen der wetenschap ‘tot in alle bedrijven van landbouw en fabrijkwezen’ te
doen doordringen. In Leiden volgden na een wat aarzelende start jaarlijks meer dan
honderd fabrikanten en geïnteresseerden zijn colleges, en met succes gezien de
oprichting van diverse nieuwe fabrieken in Leiden en de invoering van verbeterde
procédés in bestaande fabrieken. Hij zette dit onderwijs voort tot hij in 1873 met
emeritaat ging. Inmiddels was in 1842 met de oprichting van de Koninklijke Akademie
in Delft het geven van industrie-onderwijs voor de universiteiten facultatief geworden
61.
en met de invoering van de hogere burgerschool in 1863 overbodig geworden.
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Groningen
Ook in Groningen reageerde de universiteit in eerste instantie terughoudend. Van
Ewijck moest de curatoren van de universiteit tot drie maal toe aan de wettelijke
verplichting herinneren. De aarzelende houding was zeker niet te wijten aan het
gebrek aan belangstelling onder de hoogleraren. Uilkens, vanaf 1815 hoogleraar
in de landhuishoudkunde, was in 1818 begonnen met colleges in de technologie
als onderdeel van de landhuishoudkunde. De achterliggende gedachte was dat de
predikant op het platteland de meest geschikte persoon was voor de verspreiding
van nieuwe en nuttige kennis, dus de predikant als een soort landbouwconsulent.
Vanuit dit Verlichtingsideaal was het onderwijs in de landhuishoudkunde en de
technologie verplicht voor alle theologiestudenten. De meeste studenten zagen
echter het nut van dit onderwijs niet in en de belangstelling was gering. Een van de
laatste daden van Uilkens was de uitgave van een Algemeene schets der
Technologie, een vertaling van het gelijknamige boek van de Berlijnse hoogleraar
S.F. Hermbstädt. Na het overlijden van Uilkens werd het technologisch onderwijs
tijdelijk overgenomen door de nieuwe hoogleraar in de chemie en opvolger van
Driessen, Sibrand Stratingh (1785-1841), zelf een warm voorstander van de
technologie en de technische chemie. Het onderwijs in de landhuishoudkunde werd
spoedig overgenomen door Herman Christiaan van Hall (1801-1874), die in de
62.
voetsporen van Uilkens zou treden.
De curatoren betwijfelden of de universiteit wel de meest geschikte plaats was
voor industrieel onderwijs. Bovendien was onduidelijk wat nu precies
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werd gevraagd en of er extra middelen voor zouden worden verstrekt. Uiteindelijk
kwam er een plan van Driessen en Stratingh. In het plan werd voorgesteld om
evenals in Leiden een industriecollege en een industrieschool op te richten. Men
had echter een andere invulling in gedachten dan in Leiden. Op het industriecollege
zou de chemische en mechanische technologie worden behandeld, terwijl het
onderwijs in de industrieschool vooral was bedoeld om lessen in ‘afzonderlijke
kunsten en bedrijven’ te geven. Het was dus de opzet om dit onderwijs speciaal per
bedrijfstak te verzorgen, omdat men immers van ‘een horlogiemaker bijvoorbeeld
niet kan verwachten, dat hij met genoegzame aandacht een zoutkeet hoort
beschrijven’. Dit sloot aan bij het onderscheid tussen een algemene en een
bedrijfstakgerichte technische chemie zoals dat bijvoorbeeld al door Hermbstädt in
63.
Berlijn en Prechtl in Wenen was gemaakt. Bij nader inzien wilde men toch al het
onderwijs in een college samenbrengen, maar Van Ewijck drong er bij de curatoren
op aan een afzonderlijke industrieschool op te richten. Deze school zou evenals in
Leiden jeugdige ambachtslieden en aanstaande fabrikanten de nodige wiskundige
basiskennis moeten geven vooral als voorbereiding op het latere onderwijs in de
werktuigkunde. De faculteit voelde hier niets voor. Omdat het overleg tussen de
administrateur, de curatoren en de faculteit niets opleverde, besloot men om alvast
met het industriecollege te beginnen en de docenten op te dragen plannen voor
64.
een industrieschool uit te werken.
Het onderwijs in de chemische technologie werd zoals voor de hand lag
opgedragen aan Stratingh. Stratingh was evenals Van der Boon Mesch zeer
geïnteresseerd in de toepassing van de chemie. Hij was van mening dat een
professor veel van handwerkers zou kunnen leren, wat voor een hoogleraar in die
tijd een hoogst opmerkelijke opvatting was. Hij behandelde ook onderwerpen uit de
nijverheid op een ‘applicatie Collegie’ dat ook door niet-studenten gevolgd mocht
worden. Voor het onderwijs in de mechanische technologie werd in 1827 de jeugdige
G.J. Verdam aangetrokken. Verdam had zich ingeschreven aan de Delftse Artillerieen Genieschool, maar toen De Gelder in 1819 van die school werd verwijderd,
volgde Verdam De Gelder naar Leiden. Daar studeerde hij wis- en natuurkunde en
promoveerde op een proefschrift over de afmetingen, aanleg en onderhoud van
dijken. Blijkbaar was de talentvolle Verdam onder de aandacht van de regering
gebracht, want men verzocht hem zich in de fabrieken van Cockerill en ook in
textielfabrieken in Vlaanderen de mechanische technologie eigen te maken. Verdam
zette zich vervolgens in Groningen actief in om het onderwijs in de mechanische
technologie op gang te krijgen. Hij liet een verzameling modellen van werktuigen
aanleggen en probeerde onderwijsmethodes te ontwikkelen waarbij hij enerzijds de
stof eenvoudig en populair presenteerde, terwijl hij anderzijds de leerlingen een
65.
grondige kennis van de theorie wilde bijbrengen. Verdam was in 1827 inmiddels
begonnen met het onderwijs aan de ‘School voor meet- en werktuigkunde’, maar
de belangstelling viel zeer tegen. Zo kwam Verdam tot de ontdekking dat
verschillende handwerkers tot acht uur 's avonds en 's zomers nog langer moesten
werken, terwijl zijn lessen al om zeven uur begonnen. Toen de lessen enkele
maanden aan de gang waren, verzocht Van Ewijck de curatoren van de universiteit
om samenwerking te zoeken met de Akademie van teken-, beeldhouw- en
zeevaartkunde te Groningen. Zowel van de zijde van de universiteit als van de
akademie werd een dergelijke samenwerking in eerste instantie van de hand
gewezen. De talrijke problemen die Verdam tegenkwam en de nogal afstandelijke
en bureaucratische houding van de zijde van de universiteit hadden tot gevolg dat
hij al in 1828 naar Den Haag vertrok. Hij werd samen met de Zwitser Hisely ‘Directeur
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eener School van Middelbaar Onderwijs in de Wetenschappen’. Door het vertrek
van Verdam ontstond een nieuwe situatie. De Akademie, die in financiële
moeilijkheden verkeerde, verzocht, gesteund door de curatoren, de administrateur
om de vacature op te laten vullen door J. van Cleef, die het technisch onderwijs aan
de akademie vezorgde. Van Ewijck besloot daarop in 1830 het industrieel onderwijs
aan de universiteit van Groningen geheel te staken en het vrijgekomen salaris aan
de Akademie ter beschikking te stellen op voorwaarde dat deze het onderwijs in
toegepaste werktuigkunde over zou nemen en dat dit onderwijs voor iedereen
toegankelijk zou zijn. In dezelfde tijd staakte ook Stratingh zijn avondcolleges in de
chemische technologie. Wel bleef Stratingh tot zijn dood in 1841 voor studenten
66.
colleges chemische technologie verzorgen.

De overige universiteiten
In Utrecht verliep de uitvoering van het Koninklijk Besluit uiterst moeizaam.
Onderhandelingen tussen de faculteit, de curatoren en Van Ewijck leidden tot niets.
Uit een inventarisatie van burgemeester en wethouders van Utrecht bleek dat er in
en om Utrecht 83 bedrijven waren met 810 fabrikanten en arbeiders die voor
industrieel onderwijs in aanmerking kwamen. Er zou dus wel degelijk behoefte aan
industrieel onderwijs moeten zijn, maar resultaten had het KB desondanks niet. De
hoogleraar in de wis- en natuurkunde G. Moll stond op zich niet negatief tegenover
toegepast onderwijs in de natuurkunde en werktuigkunde, maar hij voorzag grote
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problemen als hij theoretisch onderwijs in de werktuigkunde aan niet of nauwelijks
geschoolde arbeiders moest geven. Hij weigerde daarom resoluut hieraan mee te
werken. Na jaren van touwtrekken tussen de verschillende betrokken partijen werd
in 1829 P.J.I. de Fremery benoemd als buitengewoon hoogleraar voor de technische
scheikunde. De Fremery ging lessen in de praktische scheikunde voor de studenten
verzorgen in het laboratorium van zijn vader, die vanaf 1795 in Utrecht hoogleraar
in de medicijnen, chemie, farmacie en natuurlijke historie was. Ondanks de weinig
ideale omstandigheden - het laboratorium was veel te klein - gaf De Fremery
daarnaast tot 1840 aan fabrikanten, bazen en knechten en verder alle
geïnteresseerden twee maal per week 's avonds les in de ‘technische scheikunde,
toegepast op de nuttige kunsten, inzonderheid het fabrijkwezen’. Hij speelde hierbij
67.
in op vragen en behoeften die leefden in de plaatselijke nijverheid. Veel tijd om
zijn industrie-onderwijs voor te bereiden of om hiervoor onderzoek in bedrijven te
verrichten, had De Fremery niet: naast een drukke medische praktijk doceerde hij
68.
ook nog aan de Rijksveeartsenijschool te Utrecht.
De resultaten van het Koninklijk Besluit van 1825 aan de drie noordelijke
universiteiten leverden niet op wat men er van had verwacht. Op grond van de zich
snel ontwikkelende industrie in het zuiden zou men verwachten dat daar betere
resultaten werden geboekt. Dit gold in elk geval niet voor Leuven, waar de uitvoering
van het Koninklijk Besluit een volledige mislukking werd. In Leuven, dat nauwelijks
een industriestad was, bestond geen belangstelling voor industrieel onderwijs en
bovendien compliceerden kerkelijke en taalkwesties - de regering eiste dat het
onderwijs in het Vlaams werd gegeven - de uitvoering van elk besluit. Hoewel de
hoogleraar in de mechanische technologie G.H. Pagani zijn cursus opende met een
voordracht over de wenselijkheid en de inrichting van Ecoles des Arts et Métiers
69.
werd de cursus slechts eenmaal gegeven. In Luik daarentegen had men juist om
dergelijk onderwijs gevraagd. Het KB gaf de mogelijkheid het al aanwezige
nijverheidsonderwijs uit te breiden. Men ging onmiddellijk over tot de instelling van
leerstoelen in de faculteit der wis- en natuurkunde voor de mijnbouw en de bosbouw
en de hoogleraren gingen ook openbare colleges in de mijnbouwkunde en de
metallurgie verzorgen, die druk door de bazen, opzichters en arbeiders uit de
70.
omgeving werden bezocht. In Gent tenslotte greep de presidentcurator van de
universiteit van Gent het KB aan om een afzonderlijke School voor Kunsten en
Ambachten op te richten. Hoewel dit niet de bedoeling van de regering was, bereikte
men hierover een compromis en Gent mocht vervolgens twee hoogleraren aanstellen,
C.A. Bergsma (1798-1859) voor de chemische technologie en J. Kops (1765-1849)
voor de mechanische technologie. Het onderwijs werd in een afzonderlijke school
ondergebracht, maar de beide hoogleraren werden wel lid van de faculteit der wisen natuurkunde. Ook hier vormden de industriecolleges een redelijk succes en
71.
bestond het publiek vooral uit ambachtslieden en meesterknechten.
Met het Koninklijk Besluit van 1825 erkende de overheid het belang van de
toegepaste scheikunde en werktuigkunde voor de nijverheid. Omdat met name
vanuit de zuidelijke industriegebieden herhaaldelijk op het verbeteren van het
nijverheidsonderwijs werd aangedrongen en omdat het particulier initiatief - in de
visie van de overheid de eerst verantwoordelijke - hierin tekort was geschoten,
besloot de overheid een extra stimulans te geven. De hele gang van zaken rond de
uitvoering van het KB laat echter zien dat de overheid geen duidelijk idee had hoe
dit onderwijs vorm gegeven moest worden of hoe dit onderwijs het beste op de
behoefte van de industrie afgestemd kon worden. Het enige uitgangspunt was dat
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het nuttig diende te zijn voor allen die in de industrie werkzaam waren of zouden
zijn. De invulling van het onderwijs werd aan de universiteiten overgelaten.
Uit de discussies die de universiteiten met Van Ewijck voerden over de interpretatie
van het KB kwam naar voren dat een onderscheid gemaakt diende te worden naar
leeftijd en ervaring. Voor de jeugdige industrie-arbeiders en aanstaande fabrikanten
en ingenieurs waren de industriescholen bedoeld. Dit onderwijs droeg een
voorbereidend karakter en het accent lag vooral op het wiskunde-onderwijs. De
industrie-colleges daarentegen waren bestemd voor allen die al ervaring hadden in
de nijverheid. Het was zowel voor ambachtslieden als fabrikanten bestemd.
De industriescholen werden een regelrechte mislukking. Binnen enkele jaren was
op alle noordelijke universiteiten dit type onderwijs beëindigd, terwijl de zuidelijke
universiteiten er niet eens aan begonnen waren. Hierbij speelden verschillende
factoren een rol. Op de eerste plaats waren zowel de meeste fabrikanten als de
jeugdige arbeiders niet overtuigd van het nut van dit onderwijs. De fabrikanten waren
vooral geïnteresseerd in vakbekwame arbeiders, dat wil zeggen, arbeiders die een
bepaald vak zoals het weven of de metaalbewerking beheersten. Het onderwijs in
de wiskunde en beginselen van de schei- of werktuigkunde leverde hieraan geen
enke-
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In 1830 sloot Nederland de Schelde af, als represaille voor de Belgische afscheiding. De
Marine zette bij die gelegenheid haar allereerste stoomschepen in om schepen met troepen
stroomopwaarts te slepen.
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Meetkunde-onderwijs aan de KMA, eind negentiende eeuw.

le bijdrage, integendeel. Voor de jeugdige arbeiders betekende het avondonderwijs
een extra belasting na een lange en vermoeiende werkdag. De toestemming om
het onderwijs onder werktijd te volgen kregen ze meestal niet van hun bazen. Voor
aanstaande ingenieurs en fabrikanten was het onderwijs, enkele avonden in de
week, daarentegen veel te beperkt. Aan suggesties om het onderwijs voor
ambachtslieden te bevorderen, ontbrak het niet. Vooral vanuit de zuidelijke
industriesteden werden verschillende plannen aan de Koning voorgelegd: in de
jaren 1826-1829 werd door particulieren zeker een tiental voorstellen ingediend
vanuit Gent, Brussel, Aalst en Luik. Deze plannen hadden tot doel op de eerste
plaats de praktische vaardigheden van de arbeiders te verbeteren. De meeste
plannen werden ter beoordeling aan De Gelder voorgelegd. De Gelder stond over
het algemeen zeer afwijzend tegenover deze initiatieven met als belangrijkste
argument dat er zijns inziens te weinig aandacht aan het onderwijs in de wiskunde
72.
werd besteed. Een andere factor was dat de docenten op de universiteiten absoluut
geen ervaring hadden in de omgang met de leerlingen die de industriescholen
bezochten. Ondanks hun worstelingen om hun onderwijs in pedagogisch opzicht
aan te passen, gaapte er vaak een grote kloof tussen de professoren en hun
73.
leerlingen. De industriecolleges kenden daarentegen meer succes, met name de
colleges in de technische chemie. Een van de redenen was ongetwijfeld dat op deze
technologie-colleges produktieprocessen behandeld werden, die rechtstreeks
aansloten bij de ervaring van de aanwezigen. Bovendien was er ruimte om problemen
aan de orde stellen waar de toehoorders in hun bedrijven mee geconfronteerd
werden. Het nut van dergelijk colleges was voor iedereen van begin af aan duidelijk.
De uitwerking en het succes van de industriecolleges waren verder sterk afhankelijk
van de inzet en de capaciteiten van de docent. Het verschil tussen de colleges in
de mechanische en die in de chemische technologie kan voor het noorden verklaard
worden door het gebrek aan grootschalige, gemechaniseerde bedrijven. Daarentegen
bestond er een grote verscheidenheid aan bedrijven waar chemische bewerkingen
74.
werden uitgevoerd.
De industriecolleges verschaften aanvullend onderwijs, dat direct relevant was
voor de beroepspraktijk van de betrokkenen. Binnen de beperkte ruimte en
mogelijkheden was het echter onmogelijk om een volledige opleiding te verzorgen.
In dit opzicht schoten zowel de industriescholen als de -colleges te kort. Het
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belangrijkste resultaat van het Koninklijk Besluit van 1825 was misschien wel dat
het tech-
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nisch onderwijs op de politieke agenda kwam te staan. Dit gebeurde omstreeks
1828, toen de eerste ervaringen met het industrieel onderwijs bekend werden. Deze
discussie ging niet alleen over de invulling van het nijverheidsonderwijs, maar ook
over de verschillende doelgroepen. Tot die tijd had men iedereen over een kam
geschoren, zodat het nijverheidsonderwijs voor een zeer heterogene groep was
bestemd. Daarnaast kwam ook de vraag ter sprake in hoeverre het
nijverheidsonderwijs tot de taken van de overheid behoorde.

Het technisch onderwijs ter discussie
Op grond van zijn ervaringen met het industrie-onderwijs in Leiden en als adviseur
op het gebied van het nijverheidsonderwijs kwam De Gelder in januari 1828 met
een voorstel voor de verbetering van dit type onderwijs. Het rapport van De Gelder
vormde niet alleen het startpunt van een discussie over het technisch onderwijs,
het beïnvloedde ook een discussie over het hoger onderwijs die al enige tijd aan
de gang was. Al enkele jaren werd getwijfeld aan de doelmatigheid van het hoger
onderwijs. De belangrijkste punten hierbij waren het grote aantal universiteiten en
de financiële consequenties hiervan, de positie van de Latijnse scholen en de geringe
aandacht voor de natuurwetenschappen. Ook religieuze kwesties speelden op de
achtergrond mee. De administrateur Van Ewijck presenteerde in dezelfde maand
nog een voorstel voor een geheel nieuw onderwijsbestel. En passant reageerde hij
op de voorstellen van De Gelder. De kwestie van het hoger onderwijs werd in april
1828 voorgelegd aan een commissie onder voorzitterschap van baron W.F. Roëll.
Aan deze commissie werden ook enkele vragen met betrekking tot het technisch
onderwijs gesteld. Weer enkele maanden later verscheen - waarschijnlijk ten behoeve
van de commissie-Roëll - een rapport van de ingenieur Antoine Lipkens (1782-1847)
waarin de plannen voor het nijverheidsonderwijs van De Gelder verder werden
uitgewerkt. Het rapport van de commissie-Roëll verscheen op 30 mei 1829 samen
met een rapport over het middelbaar onderwijs. Met een verslag van een commissie
belast met het onderzoek naar de tekenscholen werd deze periode van intensieve
75.
discussie over het onderwijs tenslotte afgesloten.
De aanleiding was een audiëntie van De Gelder in januari 1828 bij de Koning om
zijn ‘Memorie omtrent de oprigting eener normale school ter bevordering van de
Nationale Nijverheid’ toe te lichten. De Gelder betoogde dat het met de nijverheid
slecht was gesteld. Vernieuwingen die elders al lang ingang hadden gevonden,
werden hier niet of nauwelijks ingevoerd. Hij weet dit vooral aan de gebrekkige
theoretische en dan vooral wiskundige opleiding van zowel fabrikanten als arbeiders.
De oorzaak hiervan was de tegenwerking van behoudzuchtige ambtenaren, die
alleen oog hadden voor de studie der letteren en rechten en niet in het
nijverheidsonderwijs waren geïnteresseerd. Dit stak schril af bij de ontwikkeling van
het volksonderwijs in Engeland, Frankrijk en Duitsland. Vooral in Frankrijk waren
door het werk van Dupin ‘als door eene tooverkracht’ talrijke industriescholen tot
bloei gekomen. De docenten voor deze scholen werden geleverd door de beroemde
Ecole Polytechnique. De Gelder stelde daarom in zijn ‘Memorie’ voor om in het
koninkrijk twee polytechnische scholen op te richten, in Leiden en in Luik, waar
behalve het middelbare en hogere technische kader voor de nijverheid ook docenten
voor de bestaande en nog op te richten industriescholen zouden worden opgeleid.
De hele opleiding zou vier jaar duren, drie jaar studie op school gevolgd door een
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jaar stage in verschillende bedrijven. Een ander voorstel van De Gelder was om
een Maatschappij ter bevordering van de nijverheid op te richten die onder andere
als taak zou krijgen leermiddelen voor het technisch onderwijs te financieren en de
76.
verspreiding van technische kennis te verzorgen.
De Koning ontdekte in het rapport van De Gelder ‘zeer opmerkelijke waarheden
en denkbeelden’ en hij verzocht de minister van Binnenlandse Zaken hierop te
reageren. Deze speelde het verzoek door aan zijn administrateur Van Ewijck. Volgens
Van Ewijck diende vooral het middelbaar onderwijs verbeterd te worden. Hij drong
aan op de oprichting van middelbare scholen waar zowel algemeen als
beroepsgericht onderwijs zou worden gegeven. Daarnaast waren er enkele speciale
middelbare scholen gewenst om jongens op te leiden voor de zeevaart, de landbouw,
de chemie, de mijnbouw en de werktuigkunde. Een van deze nieuwe middelbare
scholen zou kunnen fungeren als de ‘normaalschool’, de polytechnische school die
door De Gelder werd voorgesteld. Op deze school zouden ook de docenten voor
het overige technische onderwijs kunnen worden opgeleid. Van Ewijcks uitgangspunt
was een strikte indeling van de maatschappij in standen. Het onderwijs dat hij
voorstelde was bestemd voor de ‘middelstand’ of de hogere burgerstand. Daarnaast
zouden de Latijnse scholen moeten blijven bestaan omdat zij vooral bestemd waren
voor de geleerde standen, hoewel Van Ewijck een combinatie met de nieuwe
middelbare scholen niet helemaal uitsloot. Voor de onvermogenden en
handwerkslieden bleef naast de lagere school het avondonderwijs, zoals de
77.
tekenscholen, de aangewezen plaats om zich verder te bekwamen.
De Gelder werd door Van Ewijck verzocht ten behoeve van de inmiddels ingestelde
commissie-Roëll zijn ideeën over een polytechnische school nader
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toe te lichten. Waarschijnlijk heeft Lipkens toen aangeboden deze taak over te
nemen. In juni bood deze zijn ‘Mémoire sur l'enseignement des sciences industrielles’
aan Van Ewijck aan. In de begeleidende brief schreef hij met veel plezier te hebben
gewerkt aan deze opdracht ‘dont je me suis volontairement chargé’. De rol van de
Koning is onduidelijk, misschien handelde Lipkens ook op zijn verzoek. Zeker is in
elk geval dat het polytechnisch onderwijs de Koning zeer ter harte ging. De brief
bevatte verder een verkapte sollicatie om hiermee door te mogen gaan. Hij schreef
letterlijk dat indien het mogelijk zou zijn om zijn werkzaamheden anders te regelen,
78.
hij in het technisch onderwijs het land veel meer van dienst zou zijn. Lipkens was
afkomstig uit Maastricht waar hij aan de Ecole Centrale had gestudeerd. Hij was
vervolgens naar Parijs gegaan waar hij als buitengewoon leerling lessen aan de
Ecole Polytechnique volgde. Na die tijd werd hij in 1802 te Montbrison benoemd tot
leraar in de geodesie en was in de volgende jaren als ingenieur-hoofdlandmeter in
verschillende Franse departementen werkzaam. Vergelijkbaar werk deed hij na zijn
terugkeer in het Koninkrijk der Nederlanden, waar hij ingenieur-verificateur van het
kadaster in Luxemburg werd. Omdat hij niet tevreden was over het niveau van de
hem toegewezen landmeters, zorgde hij zelf voor hun bijscholing en begon nieuwe
landmeters op te leiden. Ook gaf hij enkele jaren les in de experimentele fysica aan
het Atheneum in Luxemburg. In 1827 was het werk voor het kadaster in Luxemburg
voltooid. Lipkens werd benoemd tot hoofdingenieur, belast met het algemeen toezicht
op alle landmeetkundige werkzaamheden in het koninkrijk. Tevens werd hij adviseur
van de afdeling Wetenschappen van het ministerie van Binnenlandse Zaken met
als speciale taak octrooien op werktuigkundig gebied te beoordelen. Lipkens werd
79.
algemeen gewaardeerd en genoot ook het volle vertrouwen van Willem I.
Volgens Lipkens was de achterstand van Nederland op de omringende landen
te wijten aan het gebrek aan goed nijverheidsonderwijs. Zijn ervaringen met het
onderwijs op de teken- en industriescholen hadden hem geleerd dat op deze scholen
geen echte goede ambachtslieden werden opgeleid, terwijl slechts bij hoge
uitzondering een leerling het later tot een leidinggevende positie had gebracht. Deze
scholen waren daarom dringend aan een hervorming toe. Het was, aldus Lipkens,
belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen drie groepen in de
nijverheid, namelijk de al gevormde werklieden, de jongeren die later meesterknecht
of chef de grands ateliers zouden worden en de gelukkige jongeren die op grond
van hun afkomst voorbestemd waren om fabriekseigenaar te worden. Voor de
volwassen werklieden die meestal slechts lagere school hadden gehad, was praktisch
onderwijs dat direct op hun werk aansloot het beste. Dus geen theoretisch onderwijs,
maar cursussen waarin vergelijkenderwijs de verschillende produktieprocessen
werden behandeld, zodat zij leerden een onderscheid te maken tussen goede en
verkeerde bewerkingen en zodat zij vervolgens ook in staat waren dit in de praktijk
te brengen. De jongens uit de hoogste kringen kregen toch al een goede opleiding.
Voor deze groep was het voldoende als er leerstoelen in de sciences industrielles
aan de universiteiten zouden werden ingesteld.
De doelgroep waar Lipkens zich op richtte, waren dus de standen in de
maatschappij die boven de arbeiders en het gewone volk kwamen en die in staat
waren om schoolgeld te betalen. Hij ontvouwde een voorlopig plan voor een
polytechnische school voor deze toekomstige werkbazen. De school zou open staan
voor leerlingen tussen de twaalf en de zestien jaar die de Franse en Nederlandse
taal beheersten en verder een elementaire kennis van de rekenkunde bezaten. De
toelatingseisen waren daarmee een stuk lager dan die voor de KMA, die in dezelfde
tijd van start ging. De opleiding zou vier jaar moeten duren en bestaan uit een
combinatie van theoretische en praktische vakken. Bovendien zou er voldoende
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ruimte in het programma moeten worden vrijgehouden om bedrijven en werkplaatsen
80.
te bezoeken.
Voorlopig werd er nog geen beslissing genomen over de oprichting van een
polytechnische school. De Koning wilde eerst de resultaten van de commissie-Roëll
afwachten. Hoewel deze commissie zich voornamelijk met het opstellen van een
ontwerp voor het hoger onderwijs bezighield, kreeg zij van de Koning ook een aantal
vragen over de relatie tussen het technisch onderwijs en het academische onderwijs
voorgelegd. Een van de vragen luidde: ‘Diende op de hoogescholen onderwijs
gegeven te worden ter vorming van goede staatsdienaren en ter bevordering van
kundigheden, welke handel, landbouw en fabriekswezen vereischen’? Indien deze
vraag bevestigend werd beantwoord, dan was de volgende vraag of er niet een
taakverdeling tussen de universiteiten diende te komen, waarbij vooral op de lokale
behoeften zou worden ingespeeld, bijvoorbeeld het mijnwezen in Luik enz. Een
hierop aansluitende vraag was, ‘of niet het oogmerk der bevordering van het
onderwijs der nijvere klassen, allermeest en met de minste vermeerdering van
kosten, zoude kunnen worden bereikt, door een of twee der thans bestaande
hoogescholen meer bepaaldelijk voor de tot de handel, landbouw en fabriekswezen
behoorende studiën te bestemmen in de vorm van polytechnische instellingen, waar
ook brug- en waterbouwkundigen, benevens mechanici zouden kunnen worden
81.
gevormd?’
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Tot 1962 stond in Maastricht de wolfabriek die in 1840 door I.P.H. Hanckar was gebouwd.
De lakenfabrikant Hanckar was in 1832 de eerste ondernemer in Maastricht die een
stoommachine aanschafte voor zijn bedrijf. Hij had daarbij aan het plaatselijke garnizoen
een goede klant. In 1834 werkten er 40 arbeiders en stonden er 16 handweefgetouwen
opgesteld. De stoominstallatie diende voor de aandrijving van voor- en
nabewerkingsmachines. In 1840 brandden de oorspronkelijke fabrieksgebouwen (twee
watermolens aan de Jeker) af, waarna de hierboven afgebeelde nieuwbouw plaatsvond.
Heet veel arbeidskrachten telde de onderneming niet. Tot aan de opheffing, twee jaar na
het overlijden van Hanckar in 1867, kwam het personeelsaantal niet boven de 45.

Een jaar later kwam de commissie-Roëll met een zeer uitvoerig rapport met tal
82.
van aanbevelingen en voorstellen. Op veel punten was geen overeenstemming
bereikt en in het rapport werden naast het meerderheidsstandpunt ook afwijkende
opvattingen vermeld. De meerderheid van de commissie was voor het behoud van
de zes universiteiten en tegen de oprichting van een of twee polytechnische scholen,
waarvan men het nut voor ons land betwijfelde. Militaire technici werden immers in
Breda opgeleid, evenals waterstaatsingenieurs terwijl marine-officieren en
scheepsbouwkundigen in Medemblik gevormd konden worden. De weinige
‘mechanici’ waar ons land behoefte aan had, konden het beste gestimuleerd worden
om naar het buitenland te gaan en daar hun opleiding te ontvangen. Van
technisch-chemici en technologen werd al helemaal niet gerept. Het
nijverheidsonderwijs hoorde bovendien niet thuis op de universiteiten en als er in
bepaalde plaatsen behoefte aan bestond, dan was het beste om het bestaande
onderwijs ter plaatse aan te passen of uit te breiden. Mocht men desondanks
polytechnische scholen op willen richten, dan was het noodzakelijk om eerst
middelbare scholen in te voeren, die op deze scholen zouden voorbereiden. Zulke
middelbare scholen zouden naast de Latijnse scholen moeten komen, die tot het
hoger onderwijs moesten blijven behoren. Hiermee week de commissie af van het
voorstel van Lipkens. De meerderheid van de commissie zag een - overigens
overbodige - polytechnische school als een vorm van hoger onderwijs die een
grondige voorbereiding op een middelbare school vereiste.
Een minderheid van vier Zuidnederlandse leden in de commissie stelde voor om
twee hogescholen te sluiten en een deel van het universitaire onderwijs onder te
brengen in nieuwe polytechnische scholen, die naast de middelbare scholen zouden
bestaan. Behalve de technici voor handel, landbouw en nijverheid zouden ook
toekomstige studenten in de wiskunde en natuurwetenschappen aan deze scholen
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kunnen studeren en op deze wijze vertrouwd raken met het polytechnisch onderwijs.
83.
Dit kwam in grote lijnen overeen met de ideeën van Lipkens.
Uit de discussies werd ook duidelijk dat de situatie in het hoger onderwijs niet los
konden worden gezien van het middelbaar onderwijs. Hierbij stond met name de
exclusieve positie van de Latijnse
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De Keppelse ijzergieterij in de Achterhoek omstreeks 1840. Het complex, opgericht in 1794,
omvatte naast de eigenlijke hoogoven een kolenschuur, een smederij, een magazijn, een
gebouw voor de leemvormerij en een zogeheten poetshuis of slijperij. Rechts het waterrad
dat zorgde voor de aandrijving van blaasbalgen en vallhamers met in de daarachter gelegen
gebouwen de hoogoven. Links de bergplaats voor de brand- en grondstoffen die via een
loopbrug in deze schuur werden opgeslagen. In het midden het woonhuis van de
bedrijfsleider.

school, behorend tot het hoger onderwijs, ter discussie. Voor het middelbaar
onderwijs was nog in het geheel niets geregeld. De regering zag dit ook in en stelde
in februari 1829 een afzonderlijke commissie in om in deze leemte te voorzien, maar
zowel het rapport van de commissie-Roëll als dat van de commissie voor het
middelbaar onderwijs zouden niet tot concrete maatregelen leiden. Wel werd, zoals
we eerder hebben gezien, met het tweede Koninklijk Besluit uit 1829 voor de
tekenscholen getracht aan de bezwaren van De Gelder en Lipkens tegemoet te
84.
komen.
Ondanks de overwegend negatieve reactie van de commissie-Roëll op de
voorstellen voor een polytechnische school besloot de Koning het plan van Lipkens
door te zetten. In 1829 werd de oprichting van een Koninklijke School voor Kunsten
en Wetenschappen aangekondigd. Deze school zou worden gevestigd in Brussel,
waar naar het voorbeeld van het Franse Conservatoire des Arts et Métiers een
Koninklijk Museum voor Kunsten, Ambachten en Nijverheid was opgericht. Dit
museum bezat een verzameling modellen van constructies, bouwwerken en
werktuigen die diende om de kennis over de vorderingen in de nijverheid in de meest
85.
uitgebreide betekenis te verspreiden. Deze modellenverzameling zou ook zeer
nuttig zijn voor de nieuwe onderwijsinstelling, waarvan Lipkens de eerste directeur
zou worden. De Belgische opstand verhinderde echter de uitvoering van de
86.
plannen. Het leek wel alsof de geschiedenis zich herhaalde. Twintig jaar eerder
had Lodewijk Napoleon eveneens getracht, ondanks verzet van zijn universitaire
adviseurs, zijn plannen voor een polytechnische school door te zetten, maar ook
toen hadden politieke gebeurtenissen dit verhinderd. Door de afscheiding van België
kwam aan alle plannen voor vernieuwing van het nijverheidsonderwijs voorlopig
een einde.
Dit zou de indruk kunnen wekken dat al dit werk voor niets was geweest. Toch
had het denken over het nijverheidsonderwijs in deze jaren een essentiële wijziging
ondergaan. Had men in 1825 nog geen duidelijk omlijnde ideeën over dit type
onderwijs, in 1829 was het denken hierover veel verder geevolueerd. Lipkens maakte
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duidelijk dat een differentiatie naar doelgroep essentieel was. Het onderwijs voor
ambachtslieden moest gescheiden worden van het onderwijs voor het middelbare
en hogere kader in de nijverheid. Aan de bevordering van het onderwijs voor de
zonen uit de hogere burgerstand diende de hoogste prioriteit gegeven te worden.
Dat Lipkens hierbij de maatschappelijke superioriteit van de hoogste standen als
een gegeven accepteerde, is hierbij van minder belang.
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Deze scheiding van het onderwijs aan handwerkslieden van dat aan ‘hogere’ technici
was een verschijnsel dat zich omstreeks 1830 in de meeste Europese landen voltrok
en dat nauw was verbonden met de zich emanciperende burgerij. In Frankrijk drong
de liberale oppositie aan op een polytechnische school voor de civiele sector omdat
de Ecole Polytechnique vrijwel uitsluitend voor de staatssector opleidde en er
daarnaast alleen scholen voor ambachtslieden waren. Dit resulteerde in 1829 in de
oprichting van de Ecole Centrale des Arts et Manufactures voor de opleiding van
industriëlen, civiele ingenieurs en ander hoger technisch personeel in de particuliere
sector. Aan de Ecole Centrale - niet te verwarren met het schooltype uit de
Napoleontische tijd - kregen de aanstaande industriële technici een grondige
opleiding in de sciences industrielles, die vooral de beschrijvende meetkunde,
werktuigkunde en scheikunde omvatte en sterk wetenschappelijk en theoretisch
georiënteerd was. De technische generalisten die van deze opleiding kwamen,
zouden volgens de invloedrijke Franse socioloog en tijdgenoot A. Comte een nieuwe
maatschappelijke klasse tussen de geleerden en de arbeiders moeten vormen, de
ingénieur civil, die voor de toepassing van de wetenschap op de praktijk
87.
verantwoordelijk was.
Ook in het Duitse taalgebied deed zich omstreeks 1830 een ontwikkeling voor
waarbij de bestaande polytechnische scholen en zeker de nieuw opgerichte scholen
zich vooral gingen richten op de opleiding van hogere technici. In Pruisen bestond
sinds het begin van de jaren twintig al een stelsel van Provinzial-Gewerbeschulen
en het Gewerbe-Institut in Berlijn. De provinciale scholen hadden een tweeledige
taak. Ze leidden vaklieden op én bereidden voor op het Gewerbe-Institut. Naar het
voorbeeld van de Ecole Centrale werd de scheiding tussen de beide vormen van
onderwijs steeds groter en kreeg de opleiding aan het instituut een meer
wetenschappelijk karakter. Tegelijkertijd voltrok zich in verschillende Duitse staten
een scheiding tussen de opleidingsroute voor de geleerde stand, die via de gymnasia
naar de universiteiten leidde en die voor de hogere burgerstand die via
88.
Gewerbeschulen en Realschulen naar de polytechnische scholen liep. Hoewel de
hogere burgerij daarmee haar eigen scholen kreeg en zich zodoende steeds meer
kon onderscheiden van de werkende stand, betekende dit niet dat een gelijkstelling
met de hogere standen werd verkregen. Integendeel, een gymnasiale opleiding
bleef de weg naar de hoogste maatschappelijke posities.

De jaren dertig
De Belgische opstand in 1830 leidde tot een geheel nieuwe situatie. Het nieuwe
bewind in België begon nog in het jaar van de afscheiding met het reorganiseren
van het hoger onderwijs door aan elke universiteit een of meer faculteiten op te
heffen. Een jaar later kwam er een wetsontwerp waarin nog maar plaats was voor
één universiteit met faculteiten in verschillende steden en daarnaast een aantal
speciale scholen voor het wetenschappelijk onderwijs toegepast op de kunsten.
Brussel werd genoemd als de vestigingsplaats voor een School voor Kunsten en
Fabriekwezen en het gemeentebestuur polste Lipkens of deze bereid was zijn
plannen alsnog ten uitvoer te brengen. Lipkens weigerde echter, waarschijnlijk uit
89.
persoonlijke loyaliteit met Koning Willem I. Door een wisseling in de Belgische
regering werd het wetsvoorstel niet behandeld. Een commissie formuleerde een
nieuw voorstel waarin gekozen werd voor één universiteit en één polytechnische
school voor de opleiding van ingenieurs voor de nijverheid, bruggen en wegen, het

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

mijnwezen en de geniecorpsen. Mede omdat elke universiteitsstad pleitte voor het
behoud van de eigen universiteit kon men niet tot een keuze komen. Een
compromisvoorstel leidde uiteindelijk tot het behoud van alle drie de universiteiten.
Ter compensatie van de extra kosten werd besloten de toegepaste opleidingen in
90.
de universiteiten van Luik en Gent te integreren.
België kreeg daardoor de beschikking over een in vergelijking met de omringende
landen uniek stelsel van hoger technisch onderwijs aan de universiteiten. In Gent
kwam in 1838 de Ecole Speciale du Génie Civil tot stand, die het monopolie kreeg
voor de opleiding van ingenieurs voor het corps Bruggen en Wegen dat in 1831
was opgericht. Al tijdens de studie maakten de leerlingen deel uit van het corps en
na het afleggen van een staatsexamen in Brussel werden de plaatsen in het corps
opgevuld aan de hand van een ranglijst, die op grond van de resultaten was
vastgesteld. Degenen die op deze wijze geen baan kregen, moesten wachten tot
het volgende examen of genoegen nemen met een diploma zonder werk. Op
vergelijkbare wijze kreeg Luik het exclusieve recht om de ingenieurs voor het
mijnwezen op te leiden. Om toegelaten te worden tot een Ecole Spéciale moest
men een toelatingsexamen afleggen. Ter voorbereiding hiervan bezaten de scholen
een tweejarige Ecole Préparatoire, waar de professoren in de wiskunde en
natuurwetenschappen de leerlingen vooral theoretisch vormden. Maar elke jongen
van achttien jaar of ouder kon aan het toelatingsexamen deelnemen. Daarnaast
kwam er op beide universiteiten een Ecole Spéciale des Arts et Manufactures. De
opleidingen voor staatstechnici naar Frans model werden een groot succes in
tegenstelling tot de nijverheidsopleidingen. In Gent bestond de nijverheidsopleiding
91.
tot 1850 slechts in naam; studenten waren er niet.
In Nederland waren de plannen voor de oprichting
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Jacobus Uilkens (1772-1825), één van de technologisch zeer geïnteresseerde predikanten
uit de late achttiende en vroege negentiende eeuw. Landhuishoudkunde en aandacht voor
(landbouw)technische zaken waren een vast onderdeel van hun opleiding (in Groningen,
maar ook elders). Uilkens was de eerste van een reeks Groningse academici die zich zeer
inzetten voor het verbreiden van technische kennis. De tekst op de grafsteen verwijst mede
naar zijn activiteiten op landbouwkundig gebied die goed in te passen waren in het pastoraal
werk. Naast tolk van godsdienst en dengd ontsloot hij ook de natuur, waarbij hij zijn leerlingen
de volmaaktheid der schepping liet beschouwen. Rechts staat de godin van de landbouw,
Ceres, die treurt om de dood van Uilkens.
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van een polytechnische school voorlopig van de baan. Initiatieven tot
onderwijsvernieuwing waren in deze periode vooral afkomstig van particuliere
organisaties zoals 't Nut en de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij, de
opvolger van de Oeconomische Tak. De Gelder had in zijn onderwijsplan
aangedrongen op het oprichten van een maatschappij met als doel de bevordering
van het technisch onderwijs en van de overdracht van technische kennis. Hij had
hierbij waarschijnlijk een vereniging op het oog, zoals die in Duitsland actief waren,
bijvoorbeeld de Verein zur Beförderung des Gewerbefleisses in Preussen. De
Huishoudelijke Maatschappij die in de jaren twintig na een periode van achteruitgang
nieuwe impulsen kreeg, pikte deze ideeën op. Op de jaarvergadering van 1829
kwamen verschillende voorstellen over de uitgave van een polytechnisch tijdschrift
en over het oprichten en onderhouden van industriescholen ter sprake.
De Huishoudelijke Maatschappij nam het eerste voorstel over. In 1832 verscheen
het eerste deel van het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid. De redactie werd
gevormd door A.H. van der Boon Mesch, G. Verdam, G. Wttewaal, professor in de
Landhuishoudkunde in Leiden en de apotheker F. van Catz Smallenburg. Het eerste
deel bedroeg maar liefst 650 pagina's en behandelde een groot aantal onderwerpen
op alle gebieden van de nijverheid en de landbouw en verder octrooien en
boekbesprekingen. Het Tijdschrift van Nijverheid was het eerste polytechnische
tijdschrift in Nederland, hoewel het polytechnische karakter al spoedig een wat
beperktere invulling kreeg. In het tijdschrift werden vooral artikelen over de
technisch-chemische onderwerpen en de landbouw gepubliceerd, wat verband hield
met de samenstelling van de redactie. Naast de chemicus Van der Boon Mesch,
die een zeer prominente rol speelde in de Huishoudelijke Maatschappij, was ook
de Groningse hoogleraar in de landhuishoudkunde Van Hall lange tijd lid van de
redactie. Daarnaast werden in het tijdschrift regelmatig verslagen over de toestand
van de nijverheid gepubliceerd. Vooral de uitgave van het tijdschrift leidde binnen
enkele jaren tot een verdubbeling van het aantal leden. In 1836 werd ook de naam
gewijzigd in Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, kort de
92.
Maatschappij van Nijverheid.
Verder werkte een commissie van deze Maatschappij voorstellen uit voor het
verzorgen van ‘voortgezet volksonderwijs in wis- en natuurkundige wetenschappen,
toegepast op de arbeid in de ambachten en in de industrie’ en legde deze in 1831
voor aan haar plaatselijke afdelingen, de departementen. Slechts één departement
uitte bezwaren, omdat hetgeen de fabrieksarbeiders in de praktijk leerden nog steeds
voldoende was en er dus in Nederland nog geen behoefte bestond aan dergelijk
onderwijs. Ook wees men op het gebrek aan bekwame docenten. De overgrote
meerderheid van de Maatschappij ging akkoord met de voorstellen en in 1832 begon
men in Rotterdam, Haarlem en Leeuwarden met het verzorgen van
industrie-onderwijs, dat vooral gericht was op de behoeften van de lokale nijverheid.
Scholen in Rijnsburg (1834), Leiden (1835), Groningen (1838), Middelburg (1840)
en Assen (1842) volgden. Dit onderwijs was in de eerste plaats bestemd voor
arbeiders, ambachtslieden en hun directe bazen. In de overige opzichten sloten de
nieuwe industriescholen nauw aan bij de eerdere scholen: het waren avondscholen
93.
waar 's winters aanvullend beroepsonderwijs werd gegeven.
Het werd aan de departementen overgelaten om te beoordelen of
nijverheidsonderwijs nodig was en wat de inhoud van dit onderwijs moest zijn. Op
plaatsen waar tekenscholen en -akademies in de behoefte voorzagen, was een
industrieschool overbodig. In een aantal gevallen breidden tekenscholen hun
onderwijsaanbod uit met enkele op de nijverheid gerichte vakken, wat meestal leidde
tot een aanpassing van de naam in ‘Industrie- en tekenschool’. Op andere plaatsen
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zorgde men voor een aanvulling van het bestaande onderwijs. In Leiden liet men
bijvoorbeeld het wiskunde-onderwijs aan het MSG over. Ging men over tot de
oprichting van geheel nieuwe scholen dan probeerde men zoveel mogelijk het
plaatselijk Nutsbestuur en de gemeentelijke overheid erbij te betrekken. Ondanks
het enthousiasme en de vele inspanningen van de departementen waren de
resultaten heel wisselend. De school in Leeuwarden sloot al in 1834 en ook andere
scholen kampten met een gebrek aan financiën, goed lesmateriaal - populair,
aanschouwelijk en toch verantwoord - en vooral aan goede docenten. Ook de
beperkte beschikbare uren en de omstandigheid dat de leerlingen een lange werkdag
achter de rug hadden als zij 's avonds het onderwijs volgden, waren vaak weinig
bevorderlijk. Zolang de arbeid van deze jeugdigen nodig was om in de dagelijkse
behoeften van hun families te voorzien was hier ook weinig aan te doen.
De Maatschappij van Nijverheid en 't Nut richtten zich vooral op het
nijverheidsonderwijs voor de werkende stand. De economische en sociale
omstandigheden maakten het moeilijk dit onderwijs verder te ontwikkelen en
bijvoorbeeld dagopleidingen te introduceren. Bij de discussies eind jaren twintig
over het hoger technisch onderwijs was duidelijk geworden dat hiervoor goed
voorbereidend onderwijs een vereiste was. Dit was ook het belangrijkste verschil
met de situatie in Frankrijk en Duitsland. In die landen waren de polytechnische
scholen vormen van hoger onderwijs die een voorbereidende opleiding aan een
middelbare school veronder-
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stelden. Het aantal mogelijkheden in Nederland om middelbaar onderwijs te volgen,
was beperkt tot de franse scholen, vaak niet meer dan een privé-onderneming van
een enkele docent. De Latijnse scholen richtten zich uitsluitend op de voorbereiding
op een universitaire studie. Voordat het hoger technisch onderwijs tot ontwikkeling
kon komen, diende eerst het middelbaar onderwijs verbeterd te worden. Dit werd
des te urgenter toen bij de start van de opleiding van staatstechnici aan de KMA de
toelatingseisen aanzienlijk werden verzwaard. In de jaren dertig begonnen de eerste
veranderingen zich af tekenen. De belangstelling voor de Latijnse scholen nam,
mede door slechte beroepsperspectieven bij de universitair gediplomeerden af.
Bovendien werd het steeds meer gebruikelijk om eerst enkele jaren naar een franse
school te gaan, die een bredere opleiding bood, alvorens nog enkele jaren op de
Latijnse school te gaan studeren. Een goed voorbeeld is de al genoemde school
van Hisely en Verdam in Den Haag. Hisely, een Zwitser die al geruime in Nederland
woonde, startte met een franse school, maar hij slaagde er in 1828 in van deze
privé-school een gemeentelijke middelbare school te maken. De school richtte zich
expliciet op de voorbereiding op zowel een militaire opleiding of een loopbaan in de
handel als op de Latijnse school en nam daarom ook Latijn en Grieks in het
lesprogramma op. Voor het onderwijs in de wiskunde en natuurwetenschappen trok
Hisely Verdam aan, die hij waarschijnlijk had ontmoet toen hij zelf in Groningen
studeerde. De beide directeuren Hisely en Verdam kregen elk 3000 gulden per jaar,
wat meer was dan een gewoon hoogleraar in Leiden verdiende. Hoewel de docenten
claimden dat hun leerlingen succesvol waren, waren er nooit meer dan dertig tot
veertig leerlingen en ondervond men voortdurend concurrentie van de lokale franse
94.
scholen en de Latijnse school. De Latijnse scholen reageerden ook op de
teruglopende belangstelling en de toenemende concurrentie. In Haarlem bijvoorbeeld
trok men speciaal een leraar aan om het onderwijs in de wiskunde, aardrijkskunde,
geschiedenis en de moderne talen te gaan geven. Dit omvatte met andere woorden
de belangrijkste vakken van de franse scholen, wat een openlijke vijandschap van
95.
de zijde van de privéscholen opleverde. De Beierse onderwijshervormer F.
Thiersch, die in 1835 Nederland bezocht om het systeem van openbaar onderwijs
te onderzoeken, pleitte in zijn conclusie ervoor om aan de grotere Latijnse scholen
ook onderwijs te gaan geven in de wis- en natuurkunde, de moderne talen en in
96.
technische vakken. Op deze wijze zouden er echte gymnasia naar het voorbeeld
van de Duitse Realgymnasia ontstaan. Hij had in gesprekken met de betrokken
docenten en ambtenaren ook gemerkt dat men in onderwijskringen deze gedachte
toejuichte. De eerste school die dit systematisch aanpakte was, misschien niet
toevallig, de Latijnse school in Den Haag, omdat die met de school van
Hisely/Verdam moest concurreren. In 1838 werd aan deze school een tweede
afdeling toegevoegd. Het onderwijs in de tweede afdeling was bestemd voor hen
‘die zich door een beschaafde opvoeding willen voorbereiden, om met nut in andere
maatschappelijke betrekkingen werkzaam te zijn’. De cursusduur bedroeg vier jaar
en het onderwijs omvatte wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands en
97.
moderne talen. De eerste afdeling van deze gymnasia, waarvan de cursus zes
jaar duurde, bleef voorbereiden op de universiteit. Nog in hetzelfde jaar werd de
98.
school van Hisely en Verdam opgeheven.
Het voorbeeld van Den Haag vond snel navolging. Binnen twee jaar waren er al
verschillende gymnasia met een tweede afdeling, onder andere in Leiden, Delft,
Harderwijk en Haarlem. Ook in Zutphen werd in 1840 een gymnasium nieuwe stijl
geopend. Eenendertig leerlingen lieten zich inschrijven, wat aanzienlijk meer was
99.
dan de zeven leerlingen op de oude Latijnse school. Door deze ontwikkelingen
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werden de mogelijkheden tot algemeen voorbereidend onderwijs aanzienlijk
uitgebreid. Een meer specifieke voorbereiding op een technische studie, zoals dat
bijvoorbeeld op de Duitse Realschulen plaatsvond, was hiermee nog niet tot stand
gekomen. D. Buddingh, een onderwijzer uit Den Haag en later leraar aan de
Koninklijke Akademie, merkte op dat pas indien Nederland over ‘hoogere Burgerof
100.
Reaalscholen’ zou beschikken, er een ‘voltooid Schoolwezen’ zou zijn. Dit zou
evenwel nog enige tijd op zich laten wachten.

De oprichting van de Koninklijke Akademie
Ondanks de ontoereikendheid van het voorbereidend middelbaar onderwijs, werden
op het einde van de jaren dertig nieuwe plannen voor technisch onderwijs voor
nijverheid en handel ontwikkeld. Een eerste initiatief in deze richting was een
‘Ontwerp eener algemeene Handelschool’ dat in 1836 anoniem aan het stadsbestuur
van Amsterdam werd toegezonden. De schrijver wees op het belang van de talrijke
instellingen voor hoger onderwijs voor handel en nijverheid in het buitenland ‘niet
alleen voor de hoogere vorming en beschaving, maar ook ter bevordering van den
welstand en den bloei des volks’. In Nederland ontbrak een dergelijke school, die
‘naar de behoefte van stad en land, tot een zoogenoemde hoogere Reaal- of
Polytechnische School zoude behooren uitgebreid te worden’. Van de gemeente
101.
Amsterdam kwam geen enkele reactie.
In 1838 promoveerde A.J. Houck in Leiden op een proefschrift over het industrieel
onderwijs in Ne-
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Een door de leraar J.W. Schaap en zijn leerlingen in 1842 bij het Leidse genootschap
Mathesis Scientiarum Genitrix vervaardigd houten model van een Watt-stoommachine.
Schaap (1814-1887) was zelf oud-leerling van deze school. In 1832 verdiende hij als
aankwekeling een medaille van de koning voor bouwkunde. Een jaar later begon hij als
hulponderwijzer om al spoedig in allerlei vakken les te geven, niet alleen in bouwkundig
tekenen en rekenen, maar ook in de natuur- en werktuigkunde. Daarnaast was hij
timmermansbaas en bracht hij het uiteindelijk tot bouwmeester der gemeente Leiden.

derland. Houck was afkomstig uit een geslacht van juristen uit Deventer en na zijn
promotie vestigde hij zich ook als advocaat in die stad. Daarnaast was hij actief in
het lokale departement van 't Nut. In 1840 verscheen van hem De ware verhouding
tusschen hooger-, middelbaar- en lager onderwijs, beschouwd als middel ter
voorkoming van eenen algemeen heerschenden geest van jongelui uit den
102.
burgerstand om zich boven den stand hunner ouders te verheffen. Alleen de titel
maakt al duidelijk dat onderwijs standsgebonden diende te zijn. Houck pleitte voor
de oprichting van technische scholen op verschillende niveaus, waaronder hogere
technische scholen voor de opleiding van ingenieurs. Het geven van een
wetenschappelijke opleiding aan jongens uit de hogere burgerij was een belangrijke
bijdrage aan de bevordering van de nijverheid. Houck kwam als een van de weinigen
met inhoudelijke argumenten. Met name in de constructieleer was volgens hem
door toepassing van de wetenschap zoveel vooruitgang geboekt, dat dit tot betere
en efficiëntere constructies in de bouw-, waterbouw- en werktuigbouwkunde had
geleid. Op dit gebied had Nederland een grote achterstand, die door de
totstandkoming van een civiele ingenieursopleiding zou kunnen worden
103.
weggewerkt.
Een andere voorstander van technisch onderwijs was eveneens in Deventer
werkzaam. P.O.C. Vorsselman de Heer, in Leiden gepromoveerd in de wisen
natuurkunde, was in 1834 benoemd tot hoogleraar in de wis- en natuurkunde aan
het Atheneum in Deventer. Daarnaast was hij ook directeur van het departement
Deventer van de Maatschappij van Nijverheid en onderhield in die hoedanigheid
zeker ook contacten met Houck. Enkele maanden voor zijn dood in 1841 hield hij
een redevoering over ‘de voordeelen eener wetenschappelijke beoefening van
handwerken en kunsten’. Hierin betoogde hij dat het niet alleen een plicht van de
Nederlandse overheid was om in navolging van Engeland, Frankrijk, Pruisen en
Oostenrijk ‘aan de nijverheid van de ingezetenen, zoo veel mogelijk, eene
wetenschappelijke rigting te geven’ maar dat dit ook in het ‘belang van den Staat’
was. Op zo'n polytechnische school zouden ‘de toekomstige opzigters en bestuurders
van fabrijken, de bouwmeesters, de civiele ingenieurs [worden] gevormd, die allengs
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over het gansche land onder de talrijke klasse van handwerkslieden en
fabrijksarbeiders de, voor ieder hunner noodzakelijke, wetenschappelijke
104.
kundigheden verspreiden’.
Op het belang van hoger technisch onderwijs voor de staat werd ook gewezen
door de Groningse
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hoogleraar Th. van Swinderen. ‘De natuurkundige wetenschappen zijn, als het ware,
de spil, waarom zich de stoffelijke belangen bewegen. Het kan niet wel missen, of
zij zullen eenmaal op den onderlingen politieken toestand der Staten den grootsten
invloed uitoefenen. Wie niet inziet, dat in de toepassingen dezer wetenschappen
het voorname middel ligt voor eene wenschelijke handhaving der groote belangen
van een land, inzonderheid voor fabrieken, landbouw, handel en zeevaart, hij miskent
105.
zijnen tijd en de gelukkige hulpmiddelen voor tijdelijken voorspoed’. Van Swinderen
was onder andere met zijn mede-hoogleraren Stratingh en Van Hall actief in het
departement Groningen van de Maatschappij van Nijverheid.
De hoogleraren van die universiteit waren al verschillende keren betrokken
geweest bij pogingen om technisch-chemisch en technologisch onderwijs van de
grond te krijgen. Een nieuwe vertegenwoordiger van deze richting was de arts
Samuel Bleekrode die in 1836 het eerste deel van zijn Algemeene en bijzondere
technologie publiceerde. De algemene technologie behandelde volgens Bleekrode
de verschillende ‘beweegkrachten’, werktuigen en onderdelen van bewerkingen die
op vele plaatsen konden worden aangetroffen vanuit het oogpunt van een moge-

De oprichter van het genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix (wiskunde is de grondlegger
der wetenschappen), Pieter van Campen (1750-1800), was getuige de zinspreuk overtuigd
van het nut der wiskunde voor de bevordering van ambacht en ambachtsman. Daarvoor
stelde hij zelf een onderwijshandleiding op onder de titel ‘Eerste Beginselen der Rekenkunde’,
die in bewerkte vorm in 1826 werd herdrukt. Het construeren van een wenteltrap werd hierbij
als een wiskundig vraagstuk gepresenteerd.
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lijke bruikbaarheid in de produktie. De speciale technologie had daarentegen
betrekking op de wijze waarop al deze onderdelen in één bedrijfstak zo efficiënt
mogelijk konden worden samengevoegd. Dit onderscheid was al door de Duitser
Beckmann in 1806 geïntroduceerd, maar het werd meer en meer vervangen door
het onderscheid naar basisprincipes. Een verschil met Beckmann was dat Bleekrode
in navolging van Uilkens en Van Hall een grotere plaats voor de landbouw inruimde.
Voor Bleekrode was dit boek het startpunt van een carrière die hem behalve
hoogleraar in Delft onder andere een van de belangrijkste verspreiders van ‘nuttige’,
106.
technische kennis zou maken.
Een commissie van de Groningse Maatschappij van Nijverheid onder leiding van
Stratingh kwam in 1840 met een voorstel voor de oprichting van een Polytechnische
of Hoogere Nijverheidsschool. Deze school zou drie afdelingen moeten hebben,
een voor werktuigkunde en scheikunde, een voor de landbouw en een voor civiele
ingenieurs. Een verzoek aan de regering om financiële ondersteuning werd echter
onder verwijzing naar de precaire financiële situatie afgewezen. Na de bekendmaking
van de oprichting van de Koninklijke Akademie in Delft in 1842 reageerde de
Maatschappij van Nijverheid zeer snel door haar plannen aan te passen. Aangezien
in het Koninklijk Besluit met geen woord over de landbouw werd gesproken, besloot
men een Landhuishoudkundige School voor aanstaande landbouwers op te richten.
107.
Deze school ging inderdaad in het najaar van 1842 van start. Op 8 januari van
datzelfde jaar was een Koninklijk Besluit verschenen waarin de oprichting in Delft
van ‘Eene Koninklijke Akademie, ter opleiding van burgerlijke Ingenieurs, zoo voor
's lands dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel’ werd
aangekondigd. De belangrijkste overweging voor deze daad was ‘dat er behoefte
bestaat aan eene inrigting ter doelmatige opleiding, voor de onderscheidene takken
108.
van Nijverheid in het algemeen’. De man achter dit besluit was naar alle
waarschijnlijkheid Lipkens, die ook als toekomstig directeur de opdracht kreeg een
curriculum voor de school te ontwerpen. Lipkens' eerdere plannen voor een
polytechnische school waren door de loop der gebeurtenissen gedwarsboomd, maar
hij had ze nooit opgegeven. Nadat een teleurgestelde Willem I in 1840 was opgevolgd
door zijn zoon Willem II, deed zich een nieuwe mogelijkheid voor om zijn plannen
te realiseren. In overleg met de minister van Binnenlandse Zaken Schimmelpenninck
van der Oye van de Poll werd het Koninklijk Besluit voorbereid. Contacten van de
minister met de burgemeester van Delft, die de gebouwen van de voormalige
Artillerie- en Genieschool als bruikbare lokatie aanwees, leidden tot een keuze voor
109.
Delft. Omdat slechts een zeer klein aantal mensen van de voorbereidingen op
de hoogte was, kwam de aankondiging van de oprichting van de Koninklijke
Akademie voor velen als een verrassing. Er volgden verschillende reacties,
overwegend positief maar in sommige gevallen uitgesproken negatief. Het Algemeen
Handelsblad schreef dat in een tijd van bezuinigingen een dergelijk plan
onverantwoord was en bovendien was er geen enkele behoefte aan een dergelijke
school. De regering was sinds het midden van de jaren dertig aan het onderzoeken
hoe op het hoger onderwijs kon worden bezuinigd en de financiële situatie van de
staat was sindsdien alleen maar slechter geworden. Het antwoord op deze kritiek
was eenvoudig: de Akademie zou na een startsubsidie financieel zelfstandig dienen
te zijn.
De Koninklijke Akademie was een wezenlijk andere school dan de polytechnische
school die Lipkens in 1828 voor ogen had gestaan. Het technisch onderwijs was in
de tussenliggende jaren sterk geëvolueerd. Het onderwijs voor fabrikanten en
ingenieurs, waarvoor ook de Koninklijke Akademie was bestemd, was losgekoppeld
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van de ambachtsopleidingen. De nadruk kwam bovendien steeds meer te liggen
op een degelijke wetenschappelijke scholing. Over hoe dit in de praktijk het beste
vorm kon worden gegeven, liepen de meningen sterk uiteen. Dit was mede bepaald
door het bestaande onderwijsstelsel en de heersende politieke verhoudingen. In dit
opzicht toonde de Koninklijke Akademie de meeste overeenkomsten met de
opvattingen van de liberale Badense staatsman, K.F. Nebenius.
Centraal in de visie van Nebenius stond de noodzaak van een grondige,
wetenschappelijke opleiding van de hogere burgerij die een voortrekkersrol in de
nijverheid diende te spelen. De Polytechnische School in Karlsruhe moest in zijn
visie met name op de opleiding van deze groep gericht zijn. Om de opleiding van
de fabrikanten en hogere technici duidelijk af te scheiden van de lagere technici
was een vooropleiding aan een gymnasium of een hogere burgerschool een vereiste.
Daarnaast werden ook de opleidingen voor staatstechnici bij deze polytechnische
school ondergebracht, zodat een gecombineerde hogere technische opleiding
ontstond. In dit opzicht verschilde de situatie in Baden radicaal van die in Frankrijk
en de overige Duitse staten. Ook in zijn onderscheid tussen hogere en lagere technici
110.
ging Nebenius verder dan elders. De
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overeenkomst met de Koninklijke Akademie is evident, hoewel de situatie op het
gebied van het voorbereidend onderwijs nog veel te wensen overliet. Zoals hierboven
aangehaald, pleitte Buddingh in navolging van Nebenius en andere Duitse
voorbeelden voor de oprichting van hogere burgerscholen in Nederland. In hoeverre
de ideeën van Nebenius werkelijk de meningsvorming in Nederland hebben
beïnvloed, is door de enigszins geheimzinnige voorbereiding van de Koninklijke
Akademie niet te achterhalen. Wel verwees Buddingh herhaaldelijk naar Nebenius
en verscheen in 1842 onder de titel Denkbeelden nopens de bevordering van
111.
nijverheid door onderwijs een vertaling van diens belangrijkste werk.
Voordat het onderwijs aan de Akademie in 1843 van start kon gaan, dienden nog
tal van problemen opgelost te worden. De Koninklijke Akademie beoogde een
opleiding voor hogere technici te zijn, maar dit betekende niet dat zij wettelijk ook
onder het hoger onderwijs ging vallen. Dit bleef voorbehouden aan de universiteiten.
Ook in Duitsland werd dergelijk (poly)technisch onderwijs nog niet gelijkgesteld met
het academische onderwijs. Onder andere door het achterwege blijven van elke
vorm van wettelijke regeling zou de Koninklijke Akademie in een aantal opzichten
een nogal merkwaardige instelling worden.
De totstandkoming van de Koninklijke Akademie hield in dat de opleidingsroutes
voor staatstechnici en voor nijverheidstechnici, die voorheen gescheiden waren
geweest, in één instelling samen kwamen. De opleiding van staatstechnici, die al
een veel langere traditie had, vond haar voorlopige eindpunt in de KMA in Breda en
het Instituut voor de Marine in Medemblik. De opleiding van niet-militaire technici
aan deze scholen was een tamelijk marginaal verschijnsel, maar we hebben gezien
dat het geringe aantal vacatures bij het corps ingenieurs van de waterstaat aanleiding
was om de opleiding van civiele technici aan de militaire scholen niet uit te breiden.
Vanuit deze kringen was dan ook geen behoefte aan een nieuwe school waar ook
staatstechnici zouden worden opgeleid. De vraag was hoe de situatie in de nijverheid
was.

Nijverheidstechnici omstreeks 1840
In de discussies in de jaren twintig en dertig doken steeds dezelfde drie nauw met
elkaar samenhangende argumenten voor de noodzaak van hoger technisch onderwijs
op, namelijk de achterstand op het buitenland, het belang van de staat en de
bevordering van de nijverheid. Vooral dit laatste argument dat ook al door Lipkens
was gehanteerd, werd steeds herhaald. De oprichting van een polytechnische school
zou een conditio sine qua non zijn voor de ontwikkeling van de nijverheid. Indien er
maar voldoende wetenschappelijk opgeleide fabrikanten en ingenieurs beschikbaar
waren dan zou de nijverheid tot bloei komen, de achterstand op het buitenland
worden weggewerkt en de welvaart stijgen waardoor de positie van Nederland in
de competitie tussen de staten versterkt zou worden. In de jaren twintig waren de
voorstanders van een polytechnische school vooral onder (hogere) staatsambtenaren
en hoogleraren in de natuurwetenschappen te vinden. In de jaren dertig hield de
overheid zich door de moeilijke omstandigheden afzijdig van deze discussie. De
krachtigste pleitbezorgers waren nu afkomstig uit de kringen van het onderwijs en
van de verlichte burgerij en niet of nauwelijks uit de nijverheid.
Dit lijkt op het eerste gezicht enigszins merkwaardig, want de zich langzaam
ontwikkelende nijverheid in Nederland laat in deze periode telkens hetzelfde patroon
zien. Voor de introductie van innovaties of van nieuwe takken van nijverheid waren
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Nederlandse fabrikanten vrijwel altijd afhankelijk van buitenlandse technici. Dit gold
zowel voor de machinefabrieken in de jaren twintig, de katoenfabrieken in de jaren
dertig - in dit geval kwamen ook de fabrikanten uit het buitenland - als voor de
chemische nijverheid in de jaren veertig en vijftig. De afhankelijkheid gold niet alleen
voor de hogere technische functies maar ook voor de lagere, zoals de arbeiders
die een vak beheersten. Er was dus wel behoefte aan goed opgeleid technisch
personeel. De cruciale vragen waren hoe groot deze behoefte was, welke eisen
aan de opleiding van deze technici werden gesteld en in hoeverre de aangeboden
opleidingen hierin voorzagen.
Deze spanning tussen behoefte en opleiding was in de jaren twintig al aan de
oppervlakte gekomen. In het geïndustrialiseerde zuiden was behoefte ontstaan aan
goed opgeleide technici. Dit gold vooral voor de mijnbouw en ijzerbereiding, de
machinenijverheid en de textiel. De verschillende voorstellen die door fabrikanten
werden gedaan om de opleiding van hun werknemers te verbeteren, wijzen in deze
richting. Deze voorstellen werden echter niet gehonoreerd, terwijl daarentegen het
door de overheid geïnitieerde onderwijs niet aansloot op de wensen van de
fabrikanten.
In de bedrijven die door buitenlandse ondernemers in de jaren dertig in ons land
werden gevestigd, was eveneens een groot tekort aan vakbekwame arbeiders. De
fabrikanten probeerden Nederlandse arbeiders op te leiden. Vooral in de verpauperde
Hollandse steden werd hierbij regelmatig geklaagd over de ongeschiktheid van de
stedelijke bevolking. De Haarlemse ondernemer Prévinaire vereenvoudigde
bijvoorbeeld enkele machines zodat ze ook door volledig ongeschoolde vrouwen
en meisjes konden
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Amoine Lipkens (1782-1847). Zijn pose lijkt geïnspireerd door zijn eerste opdrachtgever,
Napoleon. Lipkens is hier afgebeeld als directeur van de Koninklijke Akademie. Lipkens
leidde ook landmeters voor het kadaster op. Het werktuig op tafel is wellicht een door hem
uitgevonden landmeetinstrument, het spiegelkruis. De tekening en het schaalmodel naast
hem verwijzen naar zijn werk als octrooi-deskundige voor de Nederlandse overheid.
112.

worden bediend. Ten behoeve van de nieuwe textielindustrie in Twente werden
tijdelijk weefscholen ingericht om de wevers het werken met de schietspoel te leren.
Omstreeks 1840 was deze aanloopfase achter de rug. Er waren voldoende bekwame
wevers, spinners en katoendrukkers opgeleid die op hun beurt de opleiding van
jonge arbeiders in het bedrijf op zich konden nemen. Voor de enkele grote
machinefabrieken gold hetzelfde. In de aanvangsfase werden alle meer
gespecialiseerde functies door buitenlanders verricht, maar geleidelijk namen
Nederlandse arbeiders het werk over. Het opleiden van deze arbeiders vond binnen
het bedrijf plaats. In de machinefabriek van Van Vlissingen en Dudok van Heel werd
113.
in 1832 voor dit doel een bedrijfsopleiding gestart.
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In al deze gevallen ging het vrijwel uitsluitend om het aanleren van bepaalde
vaardigheden, bijvoorbeeld voor het werken op de draaibank of met een weefgetouw.
Met enige voorzichtigheid kan de conclusie getrokken worden dat er behoefte aan
vakbekwame arbeiders was maar dat een uitgebreide opleiding hiervoor zelden
vereist was. Bovendien waren de vaardigheden heel branche-specifiek. Het onderwijs
op de industriescholen diende weliswaar op het dagelijks werk van de arbeiders
gericht te zijn, maar in de praktijk gaf dit grote problemen. De beperkte tijd, de
moeilijke omstandigheden van de leerlingen en het gebrek aan basiskennis leidden
ertoe dat het onderwijs noodgedwongen zeer elementair bleef. De vakopleiding
waar de fabrikanten om vroegen, boden deze scholen niet. Veel fabrikanten zagen
daarom het nut van dergelijk onderwijs niet in of waren zelfs bezorgd dat meer
ontwikkelde arbeiders hun onderdanigheid zouden verliezen. De verlichte burgers,
georganiseerd in de Maatschappij van Nijverheid en 't Nut, waren daarentegen de
grote voorstanders van de industriescholen als middel om de positie van de werkende
stand te verbeteren. Hoewel zij inzagen dat dit onderwijs grote beperkingen kende,
was dit onder de heersende maatschappelijke verhoudingen het maximaal haalbare.
Blijft over dat de belangrijkste functie van de industriescholen waarschijnlijk was het
aansporen van getalenteerde jongens uit de lagere standen om zich bijvoorbeeld
door zelfstudie verder te ontwikkelen en op deze wijze - voorzover dat mogelijk was
114.
- op de maatschappelijke ladder te stijgen.
Een uitzondering werd gevormd door het beroep van machinist. Hoewel het aantal
stoommachines slechts langzaam groeide, waren er toch enkele sectoren waar de
behoefte aan bekwame machinisten toenam. Dit gold met name voor de scheepvaart.
De marine maar ook enkele particuliere rederijen begonnen over te schakelen op
de stoomvaart. De hiervoor benodigde machinisten werden vooral in de
machinefabrieken opgeleid. De machinefabrieken van Van Vlissingen en Fijenoord
waren juist ontstaan als reparatiewerkplaatsen voor deze rederijen. Voorlopig was
het aantal machinisten zo gering dat de machinefabrieken gemakkelijk in de behoefte
konden voorzien, maar in de jaren veertig begon deze situatie te veranderen en zou
bij de marine de eerste opleiding voor machinisten van de grond komen.
Ingewikkelder lag de situatie voor de hogere technici en fabrikanten. Ook hier
was sprake van een grote afhankelijkheid van het buitenland, Engelse technici in
de machine-nijverheid, Belgische en Franse coloristen en chemici in de textiel- en
de chemische nijverheid zijn hier voorbeelden van. Bij de roep om polytechnisch
onderwijs in Nederland in de jaren dertig had men vooral deze groepen voor ogen.
Een polytechnische school zou in een leemte in het Nederlandse onderwijsbestel
voorzien en de afhankelijkheid van het buitenland kunnen verminderen. Hierbij moet
een aantal kanttekeningen worden gemaakt. Op de eerste plaats ging het gezien
de totale omvang van de Nederlandse nijverheid om zeer kleine aantallen. Dit maakte
de oprichting van gespecialiseerde opleidingen nauwelijks aantrekkelijk. Verder was
opvallend dat de initiatieven voor polytechnisch onderwijs weinig steun uit de
nijverheid kregen. Twee redenen speelden hierbij in elk geval een rol. De eerste
was de beschikbaarheid van buitenlandse technici. Zoals verschillende voorbeelden
in de eerste vier delen van deze serie laten zien, was het voor Nederlandse
fabrikanten nauwelijks een probleem om aan bekwame ingenieurs en bedrijfsleiders
te komen. Ze haalden ze gewoon uit het buitenland. De tweede reden was dat de
meeste buitenlandse technici die naar Nederland kwamen alleen een opleiding in
de praktijk hadden gehad. Dit kon dus moeilijk een argument zijn voor de oprichting
van een polytechnische school zoals de Koninklijke Akademie. Toch - en dit
compliceert de situatie - begon hierin op een aantal gebieden verandering te komen.
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De vraag over welke technische kennis de leidinggevende technici moesten
beschikken, zullen we in het tweede deel van dit boek proberen te beantwoorden.
De Koninklijke Akademie voor de opleiding van hogere technici beantwoordde
niet zozeer aan concrete verlangens van de industriëlen, maar was veeleer tot stand
gekomen door het werk van een aantal onderwijshervormers. Met de oprichting
ging een lang gekoesterde wens in vervulling. De nieuwe school zou hun gelijk
moeten gaan bewijzen. Veel zou hierbij afhangen van het programma van de nieuwe
school en de resultaten die zouden worden behaald.
Als we de ontwikkelingen tijdens de regeringsperiode van Willem I willen
karakteriseren dan zijn drie telkens terugkerende factoren van belang: (1) het proces
van staatsvorming, (2) de standenmaatschappij en (3) de ontwikkelingen in het
buitenland. Het ontstaan van een eenheidsstaat met Willem I aan het hoofd leidde
tot een grotere en actievere rol van de overheid. De opleiding van staatstechnici
die in de vorige periode al vorm had gekregen, werd met kracht doorgezet. Op het
gebied van de nijverheid was de overheid terughoudender. De definitieve afschaffing
van het gildensysteem leidde niet meteen tot nieuwe opleidingen, maar de
ontwikkelingen in de jaren twintig laten zien dat de belangstelling en bemoeienis
van de overheid met het nijverheidsonderwijs groeiden. De afscheiding van België
in 1830, een breekpunt in deze periode, leidde tot een
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sterke terugslag. Voor de staatstechnici waren de gevolgen beperkt, maar de
ontwikkeling van het nijverheidsonderwijs stagneerde in de jaren dertig. In de periode
rond 1830 was in een aantal Europese landen het denken over het technisch
onderwijs sterk in beweging. Zowel in niveau als in doelgroep werd een steeds
duidelijker onderscheid gemaakt tussen hogere en lagere technici, tussen fabrikanten
en vaklieden, elk met hun eigen onderwijs. De zich emanciperende hogere burgerij,
die een belangrijke rol in de ontwikkeling van de nijverheid was toebedeeld, kreeg
haar eigen polytechnische scholen.
Ook in Nederland zien we onder invloed van het buitenland en na het mislukken
van eerdere maatregelen op het einde van de jaren twintig een vergelijkbaar streven.
De stap naar hoger technisch onderwijs voor de nijverheid werd door de
gebeurtenissen van 1830 voorlopig geblokkeerd. In de ogen van voorstanders van
hoger technisch onderwijs groeide de achterstand van Nederland op dit gebied snel
en het wegwerken van deze achterstandsituatie werd een belangrijk motief.
Daarnaast speelde meer dan in andere landen de handhaving van de
maatschappelijke status quo. Bij geen enkel onderwijsinitiatief in Nederland stond
de indeling in maatschappelijke standen ter discussie of zou beter onderwijs tot
maatschappelijke mobiliteit moeten leiden. Volgens Houck en 't Nut, dè voorstanders
van onderwijshervorming in Nederland, zou beter onderwijs dit juist dienen te
voorkomen. Elke stand had een eigen opleidingsroute en verbeteringen hierin waren
afhankelijk van de eisen èn mogelijkheden van de eigen stand.
Dit strikt vasthouden aan een standenindeling blokkeerde in belangrijke mate de
onderwijsvernieuwing in Nederland. Waar in landen als Frankrijk en Duitsland een
getrapt systeem van lager, middelbaar en hoger onderwijs ontstond, bleef in
Nederland de indeling van het onderwijs gekoppeld aan de standen. Hoger onderwijs
was het onderwijs voor de hogere standen en daarom maakten de Latijnse scholen
deel uit van het hoger onderwijs. Dit onderwijs werd door de staat geregeld, voor al
het overige voortgezet onderwijs gold dit niet. Het middelbaar onderwijs kwam
hierdoor niet alleen in de lucht te hangen - wettelijk gezien bestond het zelfs niet het had ook tot gevolg dat al het technisch onderwijs in Nederland onder het
middelbaar onderwijs viel alleen omdat het voor de burgerij bestemd was. Een ander
gevolg was dat de totstandkoming van het hoger technisch onderwijs ernstig
belemmerd werd door het gebrek aan goed voorbereidend onderwijs. De tweede
afdelingen van de gymnasia voorzagen slechts gedeeltelijk in deze leemte. In eerste
instantie werd vooral het militaire onderwijs hiermee geconfronteerd, toen in een
aantal stappen werd geprobeerd om het niveau van de opleidingen te verhogen
door hogere toelatingseisen te stellen, maar de Koninklijke Akademie zou met
hetzelfde probleem te maken krijgen.
G.P.J. VERBONC
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Gezicht op Enschede omstreeks 1860 en in 1870. De contouren van Nederlands grootste
textielstad zijn hier duidelijk zichtbaar, op de onderste prent onder meer in de vorm van 17
fabrieksschoorstenen die - als een teken van bedrijvigheid - er vrolijk op los rookten. Enschede
telde toen, samen met het nabijgelegen Lonnecker, op een bevolking van zo'n 16.000 zielen
tien stoomspinnerijen en dertien stoomkatonweverijen. De produktie van de spinnnerijen
bedroeg ruim 2, 1 miljoen kg, de totale waarde van de produktie van de Enschedese weverijen
kwam bijna tot ƒ 6,5 miljoen.
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4
De spanning tussen aanbod en vraag: ingenieurs en
nijverheidstechnici 1842-1863
Het onderwijs voor ambachtslieden
Het middelbaar technisch onderwijs: gymnasia,
handelsschool en Technische School
Het hoger technisch onderwijs: Koninklijke Akademie,
KMA EN KIM

De arbeidsmarkt voor ingenieurs
De ingenieursverenigingen
Rond het midden van de vorige eeuw voltrok zich in een aantal Europese landen
de professionalisering van de nijverheidstechnicus. In het Duitse taalgebied kwamen
nieuwe beroepen op, zoals dat van civiel-ingenieur, architekt of bouwkundige,
werktuigkundige en technisch chemicus. Voor een belangrijk deel waren deze nieuwe
beroepen het produkt van de polytechnische scholen. Op deze scholen vond vooral
in de jaren veertig een verhoging van het niveau plaats, wat tot uiting kwam in hogere
toelatingseisen en een toenemende mathematisering en disciplinaire opsplitsing.
De opleidingen voor staatstechnici stonden hiervoor model. Een andere impuls
vanuit de staatssector was de aanleg van de spoorwegen, wat vooral voor de
beroepsontwikkeling en de opleiding van de werktuigkundige een sterke stimulans
betekende. Dit professionaliseringsproces kreeg een voorlopige afsluiting in 1856
met de oprichting van de Verein Deutscher Ingenieure waarin deze nieuwe
1.
beroepsgroepen - met uitzondering van de chemici - zich organiseerden. In Frankrijk
werden hogere nijverheidstechnici aan de Ecole Centrale opgeleid. Aan deze school
werd veel minder een differentatie naar disciplines doorgevoerd. De
‘fabrieksingenieurs’ van de Ecole Centrale waren veel meer dan in Duitsland en
Oostenrijk generalisten, maar ook op deze school vormde het onderwijs in de
2.
wiskunde en natuurwetenschappen de basis voor de verdere technische opleiding.
Met de totstandkoming in 1842 van de Koninklijke Akademie voor de opleiding
van civiele ingenieurs ‘zoo voor 's lands dienst als voor de nijverheid en van
kweekelingen voor den handel’ kreeg ook Nederland de beschikking over een school
voor hogere nijverheidstechnici. De Koninklijke Akademie zou tevens een einde
moeten maken aan de scheiding tussen de opleiding van staatstechnici en
nijverheidstechnici. We zullen in dit hoofdstuk zien welke gevolgen de oprichting
van de Koninklijke Akademie had voor beide groepen technici.
Tegelijkertijd vond een duidelijke scheiding plaats tussen het onderwijs voor de
werkende stand en dat voor de hogere burgerij. De Koninklijke Akademie was alleen
bestemd voor hogere technici, afkomstig uit de burgerij en niet voor gewone
handwerkslieden. Het nijverheidsonderwijs voor de werkende stand kende na 1840
een geheel eigen dynamiek. De onderwijsvernieuwers hadden meer dan voorheen
oog voor de mogelijkheden én de beperkingen van het onderwijs voor het gewone
volk en bovendien werd beter ingespeeld op de behoeften van de opkomende
nijverheid. Het resulaat was een nieuw type school, de ambachtsdagschool. We
zullen hier eerst kort aandacht aan besteden.
Het grootste probleem voor de opkomende burgerij was het middelbaar onderwijs.
Terwijl de werkende stand geleidelijk zijn eigen scholen kreeg en de Latijnse scholen
en gymnasia voor de hoogste standen waren bestemd, ontbrak voor een belangrijk
deel het middelbaar onderwijs voor de burgerij. De introductie van de gymnasia met
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een tweede afdeling was een eerste poging om in deze behoefte aan goed
middelbaar onderwijs te voorzien. Na 1840 nam het aantal gymnasia met een tweede
afdeling snel toe, waarbij op een enkel gymnasium meer aandacht aan technische
vakken werd besteed. Daarnaast werd in Groningen, Amsterdam en
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Naar een schilderij van Hoynck van Papendrecht eind negentiende eeuw. De huzaren en
de infanterie trekken in een oefening over een door de pontonniers aangelegde brug. De
opleiding van officieren voor de technische wapens als de artillerie en de genie, waar de
pontonniers toe behoorden, heeft een grote invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de
technisch onderwijs en de vorming van technische beroepen in Nederland. Pas na 1850
werd de leidende rol op technisch gebied geleidelijk overgenomen door de in Delft opgeleide
ingenieurs.
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Utrecht een drietal scholen opgericht, die zich expliciet op de opleiding voor
landbouw, handel en nijverheid richtten. Al dit middelbaar onderwijs had in principe
een tweeledige functie, namelijk het opleiden van fabrikanten, handelaren en technici
voor de hogere functies in de industrie èn de voorbereiding op een studie aan de
Koninklijke Akademie of aan een van de militaire scholen. Een andere vorm van
middelbaar technisch onderwijs was het zeevaartonderwijs, dat we beknopt zullen
behandelen. Symptomatisch voor de situatie was het ontbreken van elke wettelijke
regeling voor het middelbaar, onderwijs. In de periode die we in dit hoofdstuk
behandelen, begon de politieke druk om hierin verandering te brengen toe te nemen.
Tot de jaren veertig had de overheid het nijverheidsonderwijs voornamelijk
overgelaten aan het particulier initiatief. De wijzigingen in het politieke bestel in
Nederland in de jaren veertig zouden tot een andere opvatting leiden. Bij de
troonsafstand van Willem I hadden de ministers al een grotere verantwoordelijkheid
gekregen. Het revolutiejaar 1848 liet ook Nederland niet geheel onberoerd. De
grondwetswijziging van dat jaar leidde tot een ingrijpende verschuiving in de
machtsverhoudingen tussen Koning en parlement. Nederland werd een
constitutionele monarchie, waarin de macht feitelijk bij het parlement berustte. Het
regeren per decreet zoals Willem I en Willem II dat hadden gedaan, was voorbij.
Een van de zaken die het nieuwe parlement, waarin de liberalen de toon aangaven,
al in het eerste jaar aan de orde stelde, was het onderwijs. Dit betrof vooral het
onderwijs, dat voorheen hoogstens per Koninklijk Besluit was geregeld, zoals de
tekenscholen en -academies en de Koninklijke Akademie, of waarvoor helemaal
geen regelingen bestonden, zoals voor de industriescholen. Een probleem was het
gebrek aan goede informatie. De Tweede Kamer klaagde over het ontbreken van
gegevens over het middelbaar onderwijs - al het onderwijs dat volgde op de lagere
school en niet tot het hoger onderwijs behoorde - in de jaarlijkse onderwijsverslagen.
Hoewel de onderwijsverslagen vanaf 1850 in dit opzicht enige verbeteringen lieten
zien, was de regering voorlopig van mening dat zij voor het onderwijs dat wettelijk
niet was geregeld ook geen verantwoordelijkheid droeg. Het zou nog enige tijd duren
voordat een oplossing werd gevonden. Verschillende regeringswisselingen, waarbij
nu eens de liberalen dan weer de conservatieven aan de macht waren, verhinderden
de totstandkoming van een regeling. Het middelbaar onderwijs, maar ook de
Koninklijk Akademie waren herhaaldelijk het onderwerp van politieke en persoonlijke
controverses. In 1857 werd de eerste stap in de richting van een oplossing gezet.
Als aanvulling op het lager onderwijs werd het meer uitgebreid lager onderwijs
(MULO) geïntroduceerd. Dit maakte overigens de verwarring over wat onder het
middelbaar onderwijs viel, alleen nog maar groter. De MULO viel, zoals de naam al
aangaf, onder het lager onderwijs, maar een groot gedeelte van het onderwijs
bestond uit vakken die men kenmerkend vond voor middelbaar onderwijs. Het zou
nog tot 1863 duren voordat de liberale staatsman J.R. Thorbecke zijn Wet op het
3.
Middelbaar Onderwijs indiende. Deze wet zou een aantal uiterst belangrijke
wijzigingen in het (technisch) onderwijs tot gevolg hebben. De totstandkoming van
de wet vormt de afsluiting van de periode die begint met de oprichting van de
Koninklijke Akademie.

Het onderwijs voor ambachtslieden
In 1841 schreven drie architekten, A.W. van Dam, J. Warnsinck en J.J. Penn, een
adres aan de minister van Binnenlandse Zaken waarin zij wezen op het ontbreken
van goed technisch onderwijs met name voor degenen die in de bouwnijverheid
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actief waren, zowel uitvoerenden als leidinggevenden. De tekenscholen en
-academies voorzagen vooral door hun ongunstige lestijden en de geringe omvang
van het onderwijs slechts zeer gedeeltelijk in de behoefte aan goed geschoolde
vaklieden en opzichters. Zij pleitten ook voor een opleiding voor architekten aan
een nieuwe polytechnische school. Het adres kreeg nogal wat aandacht en speelde
een rol in de totstandkoming van de Koninklijke Akademie, waar de aanstaande
ingenieurs zich onder andere in de burgerlijke bouwkunde konden bekwamen. Een
4.
deel van de wensen van de drie architekten ging daarmee in vervulling.
Het pleidooi voor een betere opleiding van vaklieden werd opgepikt door de
Amsterdamse architekt H. Hana (1814-1877), die in 1844 in Amsterdam met een
ambachtsdagschool begon. Hana wilde de jongens die zijn school bezochten op
de eerste plaats een ambacht of vak leren, maar daarnaast een algemenere
technische vorming geven, die hen ook kwalificeerde voor andere functies in de
nijverheid. Om dit te bereiken achtte hij het noodzakelijk dat op school naast de
theoretische vakken, die op de teken- en industriescholen eveneens werden
onderwezen, ook praktisch onderwijs in timmeren, metselen en metaalbewerking
werd gegeven. Bovendien zou het dagonderwijs zijn, aangezien de ervaring had
geleerd dat het volgen van lessen na een lange werkdag voor de meesten weinig
5.
nut had.
Deze combinatie van dagonderwijs en de integratie van theoretisch en praktisch
onderwijs op één school onderscheidde Hana's school van alle bestaande
nijverheidsopleidingen. In plaats van alleen maar aanvullende theorie, zoals de
industriescholen deden, leerde men de jongens op deze school een
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vak. Hoewel dit ons nu achteraf een vanzelfsprekende stap lijkt, was dit in die tijd
geenszins het geval. In brede kring bestond - ook onder de onderwijshervormers
van 't Nut of de Maatschappij van Nijverheid - verzet tegen het opnemen van
praktische oefeningen in het onderwijs. Het belangrijkste argument hiertegen was
dat dergelijke vaardigheden het beste in de werkplaats of fabriek geleerd konden
worden. Bovendien was het volgens de tegenstanders door de grote verscheidenheid
aan ambachten en technische beroepen onmogelijk om in het lesprogramma een
verantwoorde keuze te maken.
Daarnaast bracht praktisch onderwijs hoge kosten met zich mee omdat hiervoor
afzonderlijke lokalen, hulpmiddelen en materialen nodig waren. Dit laatste werd het
belangrijkste struikelblok voor Hana's ambachtsdagsschool. Door gebrek aan
ondersteuning was de school financieel afhankelijk van het schoolgeld dat
binnenkwam. De hoogte hiervan - tussen de 120 en 150 gulden per jaar - vormde
een te grote belemmering voor jongens uit de lagere standen. Na een succesvolle
beginperiode verliep de school in de jaren vijftig. Zij werd omstreeks 1856
6.
opgeheven. Een vergelijkbaar initiatief - zij het op veel beperktere schaal - was in
Deventer wel succesvol. In 1845 voegde men aan de plaatselijke tekenschool een
‘praktische handwerkschool’ toe, waar op de woensdag- en zaterdagmiddagen les
werd gegeven in het ‘het vervaardigen van voorwerpen en modellen van timmer-,
draai-, smids-, giet- en ander werk’ - niet verwonderlijk in het licht van de plaatselijke
ijzergieterijen - en verder in ‘de eerste gronden der werktuigkunde’. Het voorbeeld
7.
van Deventer werd in Zutphen (1850) en Zwolle (1853) nagevolgd.
De ambachtsdagschool van Hana mocht dan mislukt zijn, het experiment van
een dagopleiding gericht op de plaatselijke ambachtelijke nijverheid was niet
onopgemerkt gebleven. In 1857 schreef de Maatschappij ter bevordering van de
Bouwkunst een prijsvraag uit waarin gevraagd werd: ‘Aan welke vereischten behoort
eene ambachtsschool te voldoen, en hoedanig moet hare inrigting zijn met betrekking
tot theorie en praktijk?’ Deze vraag was afkomstig van de Maatschappij voor den
Werkenden Stand, die in 1854 in Amsterdam door een aantal patroons en werkbazen
was opgericht ‘ter verbetering van den werkenden stand’. Men was verontrust over
de slechte toestand waarin de werklieden verkeerden en bevreesd voor het ontstaan
van sociale onrust. In dit kader kwam ook de opleiding van de ambachtslieden ter
sprake. De concrete aanleiding was een brief van de Rotterdamse architecten
Metzelaar en Rose, waarin zij schreven plannen te hebben voor de oprichting van
een ‘handwerksschool tot opleiding van bekwame handwerkbazen enz.’
De voorzitter van de Maatschappij voor den Werkenden Stand zag echter meer
in een school die bestemd was voor gewone ambachtslieden en vroeg de
Maatschappij ter bevordering van de Bouwkunst om advies. Er bestonden geregelde
contacten tussen de beide maatschappijen. De Maatschappij voor den Werkenden
Stand had al spoedig invloedrijke burgers tot erelid benoemd om haar
maatschappelijk aanzien te vergroten. Hieronder waren verschillende architecten,
zoals Warnsinck en andere bestuursleden van de Maatschappij ter bevordering van
8.
de Bouwkunst.
Op de prijsvraag kwam een drietal reacties, waarvan de voorstellen van Vormer
en Veth, architekten uit Schiedam en Dordrecht en dat van de Amsterdamse architect
Van Maurik met een geldbedrag werden beloond. Beide voorstellen beoogden zowel
theoretisch als praktisch dagonderwijs te geven voor jongens vanaf 11 jaar. De jury
kon zich in grote lijnen in het voorgestelde schooltype vinden, maar voegde hieraan
toe dat er twee typen leerlingen zouden moeten zijn: aanstaande ambachtslieden
en aanstaande bazen. De jury besteedde ook aandacht aan een belangrijke
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randvoorwaarde voor het succes van nijverheidsonderwijs voor de werkende stand,
namelijk of de ouders economisch wel in staat waren om hun kinderen overdag te
laten leren. In de meeste arme gezinnen moesten de kinderen al van jongs af aan
9.
gaan werken om het gezin te laten overleven.
De jury was verder van mening dat het opzetten van dergelijke scholen een taak
van de staat was. De Maatschappij ter bevordering van de Bouwkunst nam dit
standpunt over. Zij wilde verbetering van het nijverheidsonderwijs combineren met
een professionalisering van het architectenberoep. De Maatschappij, waarin vooral
architecten en bouwkundigen verenigd waren, streefde naar een verhoging van het
algemene niveau in de bouwwereld, die in die tijd volop in ontwikkeling was. Met
dit doel richtte men in 1860 een tweetal verzoeken tot de regering. Op de eerste
plaats diende men - zonder succes - een voorstel in om de architectentitel te
beschermen. Op de tweede plaats drong men er op aan de industrie- en
ambachtsscholen in de al lang aangekondigde Wet op het Middelbaar Onderwijs
op te nemen. De opleiding van de architect of bouwkundige - een duidelijk
onderscheid werd nog niet gemaakt - kwam enkele jaren later aan de orde. De
Maatschappij voor den Werkenden Stand besloot daar niet op te wachten en
mobiliseerde voornamelijk uit eigen fondsen de middelen om een ambachtsdagschool
in Amsterdam op te richten, die in januari 1861 werd geopend. In tegenstelling tot
eerdere plannen werden bij de selectie van de leerlingen uitsluitend kinderen van
werklieden toegelaten. Voor de kinderen van de patroons werd in 1863 speciaal
een avondschool ingericht. Het
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schoolgeld voor de dagopleiding bedroeg ƒ 15 voor kinderen van leden en ƒ 17 voor
niet-leden. Hoewel deze bedragen veel lager waren dan die op Hana's school, was
dit voor veel ouders nog te hoog. Voor de kinderen van deze ouders ging men op
zoek naar ‘protectors’ die het schoolgeld geheel of gedeeltelijk voor hun rekening
namen. Ook kreeg de school in 1862 subsidie van de gemeente Amsterdam. Het
leerplan van deze driejarige opleiding omvatte voortgezet lager onderwijs, dat wil
zeggen, lezen, schrijven, rekenen en algemene ontwikkeling, en verder wiskunde,
natuurkunde, werktuigkunde, kennis van materialen, verschillende vormen van
tekenen en praktijkwerk. Aan het technisch tekenen, gericht op bouwkundige en
werktuigkundige constructies en de praktische oefeningen werden de meeste uren
besteed. In eerste instantie leidde de school voor een groot aantal beroepen op:
timmerman, smid, beeld- en steenhouwers, draaiers, schrijnwerkers, stukadoors en
stempelmakers. Binnen enkele jaren echter liet men een aantal beroepen vallen en
koos men voor de beroepen waarvoor de meeste belangstelling bestond, namelijk
het timmeren en het smidswerk. De overgrote meerderheid van de leerlingen koos
10.
voor een van deze twee beroepen. Hoewel de school minder leerlingen trok dan
verwacht en er een zeer groot verloop was onder de leerlingen - een kwart van de
leerlingen stopte om te gaan werken terwijl nog eens 20% om andere redenen
voortijdig verdween - wist de ambachtsschool van de Maatschappij van den
Werkenden Stand zich te handhaven en langzaam uit te groeien tot een gewaardeerd
opleidingsinstituut. Zij stond bovendien model voor de ambachtsscholen die na 1870
overal in het land werden opgericht. De vraag blijft waarom juist in Amsterdam in
die tijd dit type school ontstond. De belangrijkste verklaring hiervoor moet gezocht
worden in de ontwikkeling van de bouwnijverheid in Amsterdam. Vanaf omstreeks
1850 nam de hoofdstedelijke bevolking snel toe waardoor ook het werk in
woningbouw sterk toenam. In diezelfde tijd veranderde ook de struktuur van het
11.
bouwvak. Door de opkomst van de aanbesteding en als gevolg hiervan de grotere
rol voor de aannemers, verdwenen de traditionele arbeidsverhoudingen in de bouw.
Werklieden werden per project aangenomen, waardoor de binding tussen meester
en knecht begon weg te vallen en er tegelijkertijd een veel heftiger concurrentie
ontstond tussen de verschillende patroons, die nog versterkt werd doordat vele
knechten zich als zelfstandig timmerman of metselaar vestigden. Tussen 1853 en
1857 kwamen er in Amsterdam 107 nieuwe timmermansbazen en 39
12.
metselaarsbazen bij. Tot die tijd was het gebruikelijk dat jongens bij een meester
het vak leerden, eventueel aangevuld door lessen op een tekenschool, maar onder
de nieuwe arbeidsverhoudingen was hiervoor geen tijd. Veel architecten, die leiding
gaven aan of toezicht hielden op de bouwwerkzaamheden, klaagden over de kwaliteit
van de aannemers en werklieden waar zij mee te maken hadden. Die bezorgdheid
uitte zich in de grote betrokkenheid van de architecten bij het nijverheidsonderwijs.
Voor de leerlingen was de bouwsector aantrekkelijk door de grote vraag naar werk
en de hoge lonen die er verdiend konden worden. Bovendien was de timmerman
vaak de leidinggevende persoon op de bouwplaats.
Hetzelfde gold voor de metaalsector, de tweede belangrijke industriële sector in
Amsterdam. Veel jongens die de opleiding tot smid volgden, wilden graag machinist
worden, een goed betaald en hoog in aanzien staand beroep. Met uitzondering van
de marine-machinistenschool was er nog geen specifieke opleiding voor dit beroep.
13.
De marine-school was financieel en sociaal voor arbeiderskinderen niet haalbaar.
Met het ontstaan van de ambachtsdagschool bereikte de ontwikkeling van het
onderwijs voor werklieden een nieuw stadium. De ambachtsschool ging zich
uitsluitend op de ambachtslieden richten. Zij werd het voorbeeld voor het gehele
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stelsel van ambachtsscholen, die het onderwijs gingen verzorgen dat in onze tijd
het lager technisch onderwijs wordt genoemd. Daarnaast bestonden er in Nederland
in 1863 nog een zeventigtal tekenscholen en gecombineerde teken- en
industriescholen voor avondonderwijs. Het oordeel over deze scholen was
14.
overwegend ongunstig. Ook de Maatschappij van Nijverheid, een van de drijvende
krachten achter dit type onderwijs, begon zich, teleurgesteld over de geringe
resultaten en de telkens terugkerende problemen, uit deze scholen terug te trekken.
Een andere factor hierbij was dat door de talrijke debatten en zelfs wetsvoorstellen
de algemene verwachting was dat de overheid het gehele voortgezet onderwijs zou
15.
gaan regelen.

Het middelbaar technisch onderwijs: gymnasia, handelsschool en
Technische School

De gymnasia met een tweede afdeling
Na 1840 nam het aantal nieuwe gymnasia snel toe. In 1848 waren er 18 scholen
met een tweede afdeling terwijl er nog 50 Latijnse scholen oude stijl waren. Vijftien
jaar later was aantal tweede afdelingen verder gestegen tot dertig met 167 leraren
en 708 leerlingen. De studie aan zo'n tweede afdeling duurde vier jaar waarbij in
de meeste gevallen het eerste jaar voor de eerste en tweede afdeling
gemeenschappelijk was. In Den Bosch, Maastricht en Den Haag werd het onderwijs
in de tweede afdeling
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volledig gescheiden van dat in de eerste afdeling. Deze afdelingen, die een eigen
directeur kregen, vormden in feite zelfstandige scholen naar het model van de Duitse
16.
Realschulen. De gymnasia met een tweede afdeling deden vooral de franse
scholen veel concurrentie aan. Dit waren traditioneel de scholen waar leerlingen
zich op het toelatingsexamen van een de hogere technische scholen konden
17.
voorbereiden of algemeen voortgezet onderwijs konden genieten.
Namen door deze ontwikkeling de mogelijkheden om algemeen middelbaar
onderwijs te volgen aanzienlijk toe, als voorbereiding op een technische studie
schoten de meeste gymnasia nog tekort. Aan dertien gymnasia, dus minder dan de
helft van de scholen met een tweede afdeling, werden enkele uren voor
natuurkundelessen vrijgemaakt, terwijl slechts op een drietal van deze scholen nog
ander technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs werd gegeven. De belangrijkste
van deze drie was het Atheneum in Maastricht. Deze school was een voortzetting
van de Ecole Centrale die rond 1800 in Maastricht was gevestigd. De school
verkeerde na de Franse tijd in een enigszins merkwaardige positie. Zij was officieel
een Atheneum zonder dat er, zoals op de andere Athenea in het noordelijke deel
van het koninkrijk gebruikelijk was, onderwijs op academisch niveau mocht worden
gegeven. In de jaren dertig probeerde de directeur door extra lessen op het niveau
van de andere Athenea te komen, maar hij kreeg geen medewerking van de
18.
curatoren van de school.
Al eerder, in 1830, werd leerlingen die voor hun verdere loopbaan geen studie
van de klassieke talen nodig hadden, de mogelijkheid geboden om deze vakken te
vervangen door moderne talen en natuurwetenschappen. Door een gebrek aan
middelen om het aantal docenten en lokalen uit te breiden werd dit geen succes,
maar toen na 1840 overal in het land gymnasia met een tweede afdeling werden
opgericht, waagde men een nieuwe, beter voorbereide poging. Nadat de plannen
voor een school ‘tot voltooiing eener beschaafde opvoeding in het algemeen als tot
opleiding voor de vakken van landbouw, handel, fabrieken, burgerlijke administratie
en den militaire stand’ in 1846 door een Koninklijk Besluit waren mogelijk gemaakt
en vervolgens door de gemeenteraad waren goedgekeurd, ging in het volgende
jaar de tweede afdeling onder de naam Industrieschool van start. Deze
Industrieschool werd een succes. Met jaarlijks ongeveer honderd leerlingen was dit
verreweg de grootste ‘tweede afdeling’ in Nederland. Er waren bovendien ook de
meeste docenten aan verbonden. In 1846 waren er drie professoren en zeven
leraren, tien jaar later waren er al zes hoogleraren en tien leraren. Behalve in de
gangbare vakken kregen de leerlingen in Maastricht ook les in natuurlijke historie,
werktuigkunde, natuurkunde, theoretische en praktische scheikunde,
handelswetenschappen en hand- en rechtlijnig tekenen. De docenten klaagden dan
ook al spoedig dat gezien het grote aantal vakken uitbreiding met een vijfde jaar
noodzakelijk was, maar in afwachting van de nieuwe wet stelde men een beslissing
19.
hierover uit.
Het succes van de Maastrichtse Industrieschool had een aantal redenen.
Maastricht was door de snelle expansie van de industrie, met name de fabrieken
van Regout, in die tijd waarschijnlijk de meest geïndustrialiseerde stad in Nederland.
In de grote fabrieken stond in elk geval een redelijk aantal functies zowel in de
fabriek als op het kantoor open voor jongens met een algemene opleiding. Omdat
zowel het rijk als de provincie aanzienlijke subsidies verstrekten, kende de
Industrieschool in tegenstelling tot veel andere onderwijsinstellingen nauwelijks
financiële problemen. Zij was daardoor in staat het schoolgeld laag te houden en
goede docenten aan te trekken. Voor de meeste onderwijsfuncties werd een voltooide
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academische opleiding gevraagd. Met name op het gebied van de natuur- en
scheikunde slaagde men er in om bekwame docenten aan te trekken, die de traditie
voortzetten die al in de Franse tijd door J.P. Minckelers was begonnen. Ook de
instrumentenverzameling en het scheikundig laboratorium waren bewaard gebleven
en werden door diens opvolgers uitgebreid en gemoderniseerd. Het onderwijs in
de natuur- en scheikunde werd bovendien opengesteld voor buitenstaanders. In
1840 was P.L. Rijke begonnen met een openbare cursus in de scheikunde,
‘toegepast op kunsten en fabrieken’ en ook deze traditie werd voortgezet; jaarlijks
20.
waren er ongeveer tien toehoorders.
Rijke, die in 1845 tot hoogleraar in Leiden werd benoemd, werd opgevolgd door
E.H. von Baumhauer (1802-1885). Von Baumhauer studeerde in Utrecht klassieke
letteren, maar na zijn kandidaats ging zijn belangstelling steeds meer uit naar de
natuurwetenschappen en vanaf 1840 werd hij vooral beïnvloed door de nieuwe
Utrechtse hoogleraar in de chemie G.J. Mulder. Na een dubbele promotie werkte
hij korte tijd als assistent van Mulder totdat hij als hoogleraar in de natuur- en
scheikunde in Maastricht werd aangesteld. Behalve aan de algemene scheikunde
besteedde Von Baumhauer veel aandacht aan de ‘landbouwscheikunde’ en - in
navolging van Mulder - aan het praktisch werken in het laboratorium. Door de invloed
van Von Baumhauer, die de eerste directeur van de Industrieschool werd, werden
deze onderdelen in het lesprogramma van de Industrieschool opgenomen. In 1847
21.
volgde zijn benoeming tot hoogleraar aan het Atheneum Illustre in Amsterdam.
Een andere leerling van Mulder, P.J. van Kerckhoff, die sinds 1837 leraar natuuren scheikunde aan het Atheneum in
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Schilder- en tekenles door een leraar die zijn ‘Academie’ - diploma als kwaliteitsbewijs aan
de muur heeft gehangen. De schone en nuttige kunsten gingen tot ver in de negentiende
eeuw gezamenlijk op, zoals in het geval van de Academia Minerva te Groningen. Hier de
afdeling schilderkunst, niet veel meer dan een enkel leslokaal. Een van de leerlingen, de in
Groningen geboren Jan Ensingh (1819-1894), heeft hier zichzelf met een mede-leerling en
de leraar afgebeeld, naast zijn tekenmap, gedateerd 1839.

Luxemburg was, volgde Von Baumhauer in Maastricht op als hoogleraar en directeur.
Van Kerckhoff had na de Latijnse school verschillende jaren ervaring opgedaan in
de industrie, eerst bij de machinefabriek van Van Vlissingen en Dudok van Heel in
Amsterdam en later in een katoendrukkerij in Kralingen. In Rotterdam leerde Van
Kerckhoff Mulder kennen, bij wie hij later in Utrecht zou promoveren. Ook voor Van
Kerckhoff was het Atheneum in Maastricht een opstapje naar een hoogleraarsfunctie
aan een hoger in aanzien staande instelling, in dit geval de universiteit van
22.
Groningen, waar hij in 1851 hoogleraar in de chemie werd. De medicus B. Verver,
een leerling van Stratingh, nam het onderwijs in de chemie en fysica over, terwijl
de hoogleraar in de wiskunde D.J. Steyn Parvé directeur van de Industrieschool
23.
werd. Steyn Parvé zou later als ambtenaar een centrale rol spelen bij de
totstandkoming en de uitvoering van de wet op het middelbaar onderwijs.
Den Bosch en Deventer waren de twee andere gymnasia waar technisch onderwijs
werd gegeven. In Den Bosch probeerde men het Maastrichtse voorbeeld te volgen
maar door een gebrek aan middelen kon men alleen natuur- en scheikunde,
boekhouden en tekenen aan het programma toevoegen. In Deventer kon men voor
het onderwijs in de natuurwetenschappen en de werktuigkunde een beroep doen
24.
op de docenten van het Atheneum.
Meer specifiek op de nijverheid en techniek gerichte scholen van middelbaar
niveau ontstonden in deze periode in Amsterdam en Utrecht.
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Het gebouw van de ambachtschool te Amsterdam midden jaren zestig. De school kostte
jaarlijks tienduizend gulden, deels geleverd door een gemeentelijke subsidie à ƒ 3.000,-,
voor een ander deel afkomstig van de oprichter, de maatschappij voor den werkenden stand.
Deze droeg buiten de huisvestingskosten, verwarming en licht ook nog tweeduizend gulden
per jaar bij. Daarnaast was er tenslotte ‘het penningsken van den ambachtsman zelven en
vele gegoede ingezetenen onzer stad’.
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De Inrigting voor onderwijs in koophandel en nijverheid te Amsterdam
Enkele dagen nadat het Koninklijk Besluit was verschenen, waarin de oprichting
van de Koninklijke Akademie in Delft werd aangekondigd, stelde de Amsterdamse
arts en chemicus S. Sarphati tijdens een vergadering van het plaatselijke
Departement van de Maatschappij van Nijverheid voor om te proberen de Akademie
naar Amsterdam te halen. Amsterdam, het handelscentrum van Nederland, was
volgens hem een veel geschiktere vestigingsplaats dan Delft. De vergadering besloot
om, ook als deze poging zou mislukken, een onderzoek in te stellen naar de
mogelijkheden voor een hoofdstedelijke onderwijsinstelling. Samen met onder
andere H.J. Koenen, curator van het Atheneum in Amsterdam, verzocht men het
gemeentebestuur het onderwijs aan het Atheneum uit te breiden met onderwijs in
de handelswetenschappen. Een negatieve reactie weerhield de initiatiefnemers niet
om door te zetten. Het kapitaal voor een eigen handelsopleiding werd bij elkaar
gebracht door een groot aantal notabelen, handelaren en industriëlen die elk ƒ 500
als renteloos voorschot ter beschikking stelden. De ƒ 30.000 die dit opleverde waren
25.
voldoende om in 1846 te kunnen beginnen.
De argumenten die door de initiatiefnemers werden aangevoerd om de opening
van een ‘Inrigting voor onderwijs in koophandel en nijverheid’ te rechtvaardigen,
waren dezelfde als van de andere onderwijsvernieuwers. De oprichters constateerden
dat Nederland niet alleen op deze gebieden een achterstand had opgelopen, maar
ook dat nijverheid en handel zich in een vervallen toestand bevonden. Deze twee
zaken hielden volgens de oprichters rechtstreeks verband met elkaar: de bloei van
de handel en nijverheid in het buitenland was een gevolg van de aanwezigheid van
de scholen die speciaal voor deze sectoren onderwijs verzorgden. Dit onderwijs
kwam bovendien - hier doken de opvattingen van Nebenius weer op - tegemoet
aan de behoefte van de zich emanciperende burgerij: ‘De zorg voor hoogere
wetenschappelijke en technische opleiding der nijvere klassen verschaft aan de
maatschappij niet alleen kostbare voordelen, maar bevredigt tevens den eisch der
billijkheid en rechtvaardigheid. Deze wordt op ergerlijke wijze miskend, waar men
deze zorg verzuimt en met milde hand alleen de inrichtingen voor eene geleerde
26.
opleiding ondersteunt’. De school was, anders dan de bestaande industriescholen,
niet bestemd voor ‘nijvere handwerkslieden’: ‘de wetenschappelijke vorming die
onze school aanbrengt, is voor eenigszins hoogeren stand en tot meer grondige
opleiding ingericht’. Dit was niet onrechtvaardig jegens de werkende stand,
integendeel, als het leidinggevende personeel een goede opleiding had genoten,
dan hadden zij meer oog voor de noodzaak om ook het industrieel onderwijs voor
27.
ambachtslieden te stimuleren en verbeteren.
Het programma van de school was zeer ambitieus. De Inrigting voor onderwijs in
koophandel en nijverheid kende drie afdelingen, een driejarige cursus voor de
koophandel, een vierjarige cursus voor de nijverheid en ‘algemeen onderwijs in die
wetenschappen welke op den handel en de overige bedrijven van nuttige toepassing
zijn’. De eerste twee afdelingen stonden open voor leerlingen vanaf 14 jaar, die
respektievelijk 150 en 200 gulden schoolgeld konden betalen en een baan op een
kantoor of in een fabriek hadden. De lessen waren zo gepland dat de leerlingen niet
al te veel werktijd behoefden te verzuimen. De Inrigting was geen school in de
gebruikelijke betekenis van het woord. Het onderwijs bestond voornamelijk uit
voordrachten, die de leerlingen naar keuze konden volgen. Hetzelfde gold voor de
lessen in de derde afdeling, die openbaar waren en evenals het lesprogramma van
de andere afdelingen een zeer groot aantal vakken omvatten. Het bestuur had 28
Amsterdammers, onder wie acht hoogleraren aan het Atheneum, bereid gevonden

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

les te geven aan de school, maar door gebrek aan belangstelling werden
verschillende vakken nooit gegeven. Ook van het voornemen om een
modellenverzameling aan te leggen en een chemisch laboratorium in te richten
kwam niet veel terecht. Vooral de nijverheidsafdeling had hiervan te lijden en deze
afdeling kwam eigenlijk nooit van de grond. In 1846 had zich een tiental leerlingen
hiervoor ingeschreven en zelfs dit geringe aantal werd in de volgende jaren niet
28.
meer gehaald.
Omdat steun van de overheid uitbleef en ook het aantal leerlingen in de
handelsafdeling daalde, kwam de school al in 1849 in de problemen. Het startkapitaal
was toen op. Sarphati, van begin af aan al de drijvende kracht achter het project,
wilde niet opgeven en zette uit eigen middelen de school voort. De organisatie en
het curriculum werden drastisch vereenvoudigd met een driejarige handelsopleiding
als resultaat, waarin naast het onderwijs in de talen en de natuurwetenschappen
de meeste nadruk kwam te liggen op vakken als boekhouden, koopmansrekenen,
handelscorrespondentie, warenkennis, handelsrecht, staathuishoudkunde en
schoonschrijven. De gereorganiseerde school begon in 1852 met slechts 25
leerlingen maar na enkele moeilijke jaren
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begon het aantal leerlingen te stijgen en in 1863 waren er ruim zeventig leerlingen.
De dood van Sarphati in 1866 betekende het einde van de school, maar op dat
29.
moment was er door de oprichting van de HBS een geheel nieuwe situatie ontstaan.

De Technische School in Utrecht
Het gebrek aan goed voortgezet onderwijs vormde eveneens de achtergrond van
een plan dat in 1850 in Utrecht werd gepresenteerd door een alliantie van fabrikanten
en professoren. De fabrikanten waren W.H. de Heus, eigenaar van een koperpletterij
en H.A. van den Wall Bake, op dat moment rijksmuntmeester, maar voorheen ook
in de machinenijverheid actief. Enkele jaren later was Van den Wall Bake betrokken
30.
bij de oprichting van de Utrechtsche IJzergieterij. De professoren waren de
alomtegenwoordige G.J. Mulder en R. van Rees, professor in de natuurkunde aan
de universiteit. Zij lieten in dat jaar een brochure verspreiden, waarin zij hun plannen
toelichtten om in Utrecht een Technische School op te richten. Zij constateerden
dat er een leemte was tussen de lagere school en de hogere opleidingen, zoals de
Koninklijke Akademie in Delft, de landbouwscholen en de handelsschool in
Amsterdam. Daarnaast was er een groot gebrek aan mogelijkheden voor jongens
uit de betere standen om zich op een baan in de nijverheid voor te bereiden. Deze
‘hogere industrie- of technische school’ moest daarom twee doelen dienen:
voorbereiden op de Koninklijke Akademie én opleiden tot ‘bestuurders van den
31.
arbeid’, de aanstaande fabrikanten, bazen en meesters.
Het plan kreeg een gunstig onthaal en voldoende financiële ondersteuning om
nog in hetzelfde jaar met tien leerlingen van start te gaan. De leiding werd
toevertrouwd aan de Duitser D. Grothe, die tien jaar directeur was geweest van de
Provinzial-Gewerbeschule in Hagen, en na de revolutionaire woelingen in Pruisen
in 1848 het land had verlaten. De school stond open voor leerlingen tussen de 14
en de 18 jaar die voor het toelatingsexamen slaagden. Het lesplan van de Technische
School bestond uit de volgende vakken: wis- natuur- en scheikunde, werktuigkunde,
natuurlijke historie, aard- en mineraalkunde, technologie en warenkennis, land- en
volkenkunde, staathuishoudkunde, Nederlands, Frans, Duits en Engels en tenslotte
32.
boekhouden. In de oorspronkelijke opzet ging men uit van een tweejarige cursus
als voorbereiding op een verdere studie waaraan nog een derde jaar kon worden
toegevoegd voor degenen die rechtstreeks een betrekking gingen zoeken. Tot 1853
waren er maar twee klassen maar in dat jaar besloot men om de hele cursus driejarig
te maken, mede ook omdat het niveau van de binnenkomende leerlingen nogal
tegenviel. Dit was ook in het buitenland een bekende klacht; docenten gebruikten
33.
het als argument voor verlenging van de studieduur.
Ook in het programma deden zich enkele wijzigingen voor. Het bleek dat over
het algemeen leerlingen van de Technische School met goed gevolg voor het
toelatingsexamen in Delft slaagden en soms zelfs over zoveel basiskennis beschikten
dat ze direct in het tweede jaar werden toegelaten. Daar stond tegenover dat de
algemene vorming in geschiedenis en moderne talen tekortschoot. Om voor deze
vakken meer ruimte te maken in het programma werden de lessen in de dier- en
plantkunde, de mineralogie en de staathuishoudkunde opgeofferd. Deze
veranderingen werden doorgevoerd in overleg met de directeur van de Akademie,
G. Simons, een vriend van Mulder. Vanaf het allereerste begin was Simons als
adviseur opgetreden. Verder vond er een verschuiving plaats in het scheikunde- en
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technologie-onderwijs. In het eerste schoolplan werd de technologie nog onderwezen
als de algemene leer van de produktieprocessen. Het nauw hiermee samenhangende
vak warenkennis was, zoals op meer plaatsen gebeurde, hierin opgenomen. In het
herziene plan werd de technologie in drie vakken gesplitst: warenkennis,
mechanische technologie en scheikundige technologie. Dit laatste vak werd ook
aangeduid als de scheikunde toegepast op landbouw en nijverheid en als een
afzonderlijk vak naast de algemene scheikunde in het programma opgenomen.
Grothe zelf gaf het onderwijs in de beide technologie-vakken, terwijl de scheikunde
vanaf 1856 door J.W. Gunning, een assistent van Mulder, werd gegeven. Voor
praktische oefeningen was slechts zeer beperkt ruimte. Ondanks subsidies van de
provincie en de gemeente lieten de financiële middelen het niet toe afzonderlijke
werkplaatsen en laboratoria in te richten. Men bleef in dit opzicht afhankelijk van de
medewerking van bevriende instellingen ter plaatse. De praktische ervaring van de
leerlingen bleef hierdoor meestal beperkt tot het aanschouwen van demonstraties
door de docenten en het regelmatig bezoeken van fabrieken om de processen in
34.
de praktijk te bestuderen.
Na een bescheiden start - 14 leerlingen in 1852 en 19 leerlingen in 1853 - groeide
het leerlingenaantal geleidelijk tot 55 leerlingen in 1863. Over de resultaten van de
school in de jaren vijftig zijn meer gegevens bekend. Tussen 1850 en 1859 waren
er 121 leerlingen op de school, van wie ruim de helft van buiten Utrecht afkomstig
was. De school voorzag dus duidelijk niet alleen in een lokale behoefte. Van de 90
leerlingen die in deze periode de gehele opleiding doorliepen, gingen er 25 naar
35.
Delft en een drietal naar een buitenlandse polytechnische school. Voor zover
bekend gingen er geen leerlingen naar de landbouwscholen of naar de handels
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Een blik in de algemene werkplaats der ambachtschool te Amsterdam, circa 1865, waar
timmerles werd gegeven. De leerlingen waren allen in uniform, in dit geval een blauwe kiel.
Schaven, boren, steken en houtdraaiwerk; de verschillende deelbewerkingen werden zo in
de praktijk geoefend. Slechts de meest geoefende jongens maakten werkstukken naar
tekening. Het praktische resultaat van deze oefeningen werd door sommigen in twijfel
getrokken. Zo beweerde een van de bestuursleden van de Amsterdamse
Timmergezellenvereniging ‘Concordia inter nos’: ‘teekenen leren zij er prachtig, maar in hun
vak leeren zij niets als wat knutselen’. Bovendien was er kritiek op het feit dat het een
dagschool was, waardoor deze bijna niet door zoons van knechts kon worden bezocht. Daar
kon men immers noch het schoolgeld (à ƒ 15 per jaar), noch de inkomsten uit de arbeid van
de zoons missen. Reden waarom er in 1874 ook een avondtekenschool werd opgericht.

school in Amsterdam, maar dit was ook niet zo verwonderlijk, aangezien de
handelsschool dezelfde leeftijdscategorie als doelgroep had en het niveau van het
onderwijs in de meeste vakken in Utrecht zeker niet onderdeed voor dat in
Amsterdam. Volgens Von Baumhauer, hoogleraar scheikunde in Amsterdam, was
het geringe succes van de handelsschool overigens juist te wijten aan het gebrek
36.
aan goede voorbereidende burgerscholen.
De overige afgestudeerden van de Technische School gingen in overgrote
meerderheid na afloop van de studie het bedrijfsleven in. Een twaalftal vestigde zich
als ingenieur, architect of zelfstandig ambachtsman, terwijl er veertien in de
37.
machinenijverheid terecht kwamen, een aantal hiervan in het bedrijf van hun vader.
Dat het hierbij om kinderen uit de betere standen ging bleek ook uit de hoogte van
het schoolgeld, dat geleidelijk werd verhoogd, totdat het eind jaren vijftig ƒ 125 voor
de eerste twee jaar bedroeg en ƒ 150 voor het laatste jaar. Uit deze gegevens kan
worden afgeleid dat de school voldeed aan de beide doelstellingen, die de
38.
initiatiefnemers in 1850 voor ogen hadden.

Het landbouwonderwijs
In het Organiek Besluit van 1815 was de drie Nederlandse universiteiten opgedragen
onderwijs in de landhuishoudkunde te gaan verzorgen. De landhuishoudkunde
bestreek een zeer breed gebied, namelijk alle toepassingen van de natuurkunde,
de natuurlijke historie, de chemische en mechanische technologie op de agrarische
sector. In het kader van het landhuishoudkundig onderwijs werd hierdoor al vroeg
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onderwijs in de toegepaste natuur- en scheikunde geïntroduceerd. Lange tijd was
de landhuishoudkunde een van de weinige plekken - de andere uitzonderingen
waren Leiden, Utrecht en Maastricht waar dit type onderwijs werd gedoceerd.
Daarnaast vertoonde het landbouwonderwijs veel overeenkomsten met het
nijverheidsonderwijs. In de pleidooien voor betere opleidingen, zoals bijvoorbeeld
het Groningse initiatief van 1840, werden nijverheid, handel en landbouw meestal
in één adem genoemd. Vanuit deze achtergrond zullen we in dit en in het volgende
hoofdstuk de hoofdlijnen in de ontwikkeling van het landbouwonderwijs behandelen.
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Landhuishoudkunde was verplicht voor studenten in de theologie. Toen in 1831
deze verplichting verviel was het met de belangstelling van de aanstaande
predikanten snel gedaan. Het onderwijs in de landhuishoudkunde werd wel
voortgezet, maar nu voor de studenten in de natuurwetenschappelijke faculteit. De
hoogleraren in de landhuishoudkunde, Van Hall in Groningen, Wttewaal in Leiden
en J. Kops in Utrecht, vroegen aan de minister een tegemoetkoming, aangezien zij
nu veel minder studenten hadden en daardoor minder collegegeld ontvingen. Het
duurde enkele jaren voordat de minister na overleg met de Maatschappij van
Nijverheid met het voorstel kwam om van de landhuishoudkundige colleges voor
iedereen gratis toegankelijke openbare colleges te maken. De hoogleraren kregen
hiervoor een jaarlijkse vergoeding uit de schatkist via het Fonds voor de Nationale
39.
Nijverheid.
In Groningen begon Van Hall in 1840 zijn openbare college met een rede over
de vraag ‘Op welke wijze zoude het onderwijs in de landhuishoudkunde het best
doel treffen?’. Hij schetste de volgens hem ideale opleiding: jongens, die kozen voor
de landbouw, gingen op een goed bekend staand landbouwbedrijf werken, maar
daarnaast volgden zij theoretisch onderwijs in de ‘algemeene kundigheden van
natuurkunde, scheikunde en natuurlijke historie’. Toen de colleges aan bleken te
slaan, ging Van Hall aan de slag om dit ook te realiseren. De voedingsbodem was
gunstig. In Groningen waren veel grote hereboeren die het belang inzagen van goed
landbouwonderwijs. In samenwerking met het Groningse departement van de
Maatschappij van Nijverheid werd een onderwijzer aangetrokken, die enkele uren
in de week voor de cursisten in de landhuishoudkunde de beginselen van de
natuurkunde ging onderwijzen. De colleges in de natuurlijke historie en de toegepaste
scheikunde aan de universiteit en de lessen in de werktuigkunde aan de Akademie
Minerva - de erfenis van Verdam - werden ook voor de cursisten opengesteld.
Hiermee volgden deze leerlingen naar de definitie van Van Hall de beste opleiding
40.
voor landbouwers.
Van Hall en zijn medebestuursleden van de Maatschappij van Nijverheid in
Groningen waren echter ambitieuzer. Zoals al gezegd is, vormde een afdeling voor
de landbouw een onderdeel van het plan om een hogere nijverheidsschool in
Groningen te vestigen. Nadat deze poging mislukt was, besloot Van Hall het
bestaande onderwijs te institutionaliseren in de Landhuishoudkundige School. In
de eerste jaren van de school, die in 1842 met acht leerlingen begon, veranderde
er in feite weinig. De leerlingen bleven zoveel mogelijk de colleges aan de universiteit
en de academie volgen, maar door de aankoop van een boerderij in Haren in 1844
kon met name het praktisch onderwijs drastisch worden uitgebreid. Het grote
voorbeeld hierbij was de Lehranstalt die de Duitse medicus A. Thaer al in 1802 nabij
Berlijn had opgericht en die een grote invloed had op de opkomst van de
Landwirtschaftlichte Akademien in Duitsland. In navolging van Thaer vormde het
werken op de boerderij een essentieel onderdeel van de drie- tot vierjarige cursus.
Het programma werd geleidelijk uitgebreid met vakken als dier- en bodemkunde en
koloniale landbouwkunde, maar ook met algemeriere vakken, zoals
41.
volkshuishoudkunde, tekenen en moderne talen.
In 1847 probeerde het schoolbestuur - in de overtuiging dat de school inmiddels
een volledige cursus van wetenschappelijk niveau aanbood - alsnog een instelling
van hoger onderwijs te worden. Men verzocht de Koning academische graden in
de landhuishoudkunde te mogen verlenen, maar dit werd afgewezen na een zeer
negatief advies van de Groningse universiteit, die dit voorstel als een aanval op
haar eigen positie zag. Wel werd de rijkssubsidie aan de school geleidelijk verhoogd
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van ƒ 600 in 1842 tot ƒ 2000 in 1846 en ƒ 4000 in 1863. Met behulp van particuliere
donaties, schoolgelden en opbrengsten van de boerderij werd de school verder
uitgebouwd. Na een aarzelende start waren er in de jaren vijftig en zestig regelmatig
meer dan veertig leerlingen. Het gemiddelde aantal leerlingen in de periode
1842-1867 bedroeg 35 terwijl er jaarlijks 13 diploma's werden uitgereikt. De
Landhuishoudkundige school was daarmee in deze periode de belangrijkste
42.
landbouwschool in Nederland.
Behalve de landhuishoudkundige school in Groningen ondernam men nog een
groot aantal andere pogingen om de opleiding van landbouwers te verbeteren. In
essentie kan men hierbij twee richtingen t[...] onderscheiden. Op een aantal plaatsen
trachtte men onderwijs op de landbouwbedrijven zelf te organiseren. Het belangrijkste
voorbeeld hiervan was het Instituut voor de Landbouw dat tussen 1823 en 1860 in
43.
Wateren (Drente) was gevestigd. Anderen probeerden het landbouwonderwijs op
de lagere school te introduceren. Cruciaal bij deze pogingen was dat degenen die
dit onderwijs moesten geven, de onderwijzers dus, op landbouwkundig gebied goed
geschoold werden. Men richtte zich daarom vooral op de opleiding van de
onderwijzers. Al op het einde van de achttiende eeuw waren de eerste schoolboeken
voor landbouwonderwijs op de lagere school verschenen. Het duurde echter nog
tot 1857 voordat wettelijk de mogelijkheid werd geopend lessen in de beginselen
44.
van de landbouwkunde te gaan geven, en wel op de MULO.
Daarnaast waren er verschillende initiatieven om ook meer uitgebreid
landbouwonderwijs te realiseren, bijvoorbeeld aan de veeartsenijschool in Utrecht,
die in 1821 was opgericht. In 1833 bezocht professor Wttewaal de Koninklijke
Akademic
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in Hohenheim. Enthousiast liet hij weten dat hij een dergelijke school ook in
Nederland wilde. Naar aanleiding hiervan schreef I.G.J. van den Bosch, directeur
van de Wilheminapolder bij Goes, in 1837 een brochure waarin hij het voorstel voor
een gecombineerde theoretische en praktische opleiding uitwerkte. Op advies van
Kops, de Utrechtse collega van Wttewaal, werd dit plan afgewezen. Kops vreesde
mogelijk concurrentie voor zijn eigen onderwijs. Hetzelfde overkwam een voorstel
van de Commissie van Landbouw in Zeeland. Omstreeks 1848 kwam er wel een
45.
beperkte opleiding voor, landbouwonderwijzers in Goes.
In datzelfde jaar kwam de geoloog W.C.H. Staring (1808-1877) met zijn voorstel
‘tot oprigting eener Nederlandsche Hoogeschool voor den Landbouw’, dat eveneens
op het voorbeeld van Hohenheim geënt was. Starings voorstel werd uitgebreid
besproken op het derde Landhuishoudkundig Congres in 1848, maar de meningen
waren zeer verdeeld en Staring kreeg te weinig steun. Hij bleef echter volhouden
en kwam samen met E.C. Enklaar met een nieuw voorstel dat het zelfs tot het
stadium van een wetsontwerp bracht, maar ook niet verder. Enklaar was in 1842 in
Zalk, nabij Zwolle, een landbouwschool begonnen, maar hij had voortdurend
financiële problemen en wilde graag met Staring elders een nieuwe rijksschool
beginnen. Starings voorstellen werden ook in grote lijnen overgenomen door de
commissie G.J. Mulder, die door de minister van Binnenlandse Zaken Simons in
1856 was ingesteld om de behoefte aan landbouwonderwijs te onderzoeken, maar
46.
ook dit leidde niet tot concrete resultaten.
Toch bleef het landbouwonderwijs in de belangstelling van de regering staan. In
1861 kreeg Staring de opdracht om een studiereis te maken door de omringende
landen. Deze reis had grote gevolgen voor Starings ideeën over het
landbouwonderwijs en - zoals later zou blijken - voor de ontwikkeling van het
landbouwonderwijs in Nederland. Staring maakte een onderscheid tussen hoger
en lager landbouwonderwijs. De combinatie van theoretisch onderwijs en werken
‘op het veld en in de stal’ was alleen geschikt voor de opleiding van de ‘werkdadige
landbouwer’ Op de ‘eigenlijke landbouwscholen’ zou alleen onderwijs gegeven
moeten worden aan jongens van ongeveer 18 jaar, die ‘door behoorlijk middelbaar
onderwijs, ook in de natuurkundige wetenschappen, met de kennis zijn toegerust
die nodig is om de lessen te volgen. Bij dit hoogere wetenschappelijke onderwijs
kan niet tevens rechtstreeks onderwijs verleend worden in den werkdadigen
landbouw’. Uit dit benadrukken van het wetenschappelijke karakter komt de invloed
van Justus Liebig naar voren, die in Duitsland probeerde het landbouwonderwijs in
het curriculum van de universiteiten op te nemen. Werken op de boerderij paste
hier niet in.
Deze gang van zaken is analoog aan de ontwikkeling die zich in het
nijverheidsonderwijs had voorgedaan. Het daadwerkelijk ‘scheiden der geesten’,
tussen lager en hoger onderwijs, werd echter belemmerd door de bestaande school.
Starings opvattingen zouden de aanleiding zijn tot een heftige controverse in de
volgende jaren, waarin de Landhuishoudkundige School van Van Hall als
vertegenwoordiger van het ‘oude’ model centraal kwam te staan. Het pikante van
de situatie was dat Staring vanaf 1861 in het bestuur van deze school was
opgenomen en verantwoordelijk was voor de jaarlijkse verantwoording aan de
47.
minister!

De zeevaartscholen
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In de zeventiende en achttiende eeuw behoorden de beroepsopleidingen voor de
koopvaardij en de marine tot de voorlopers in de overgang naar een meer formele
scholing. De door de overheid en de VOC gestelde eisen waren de belangrijkste
drijfveren. Die leidende positie had het zeevaartonderwijs in de negentiende eeuw
verloren. Hiervoor waren twee belangrijke oorzaken. Op de eerste plaats voltrok
zich tussen 1814 en 1828 in Nederland een scheiding tussen de opleiding van
marine-officieren en van koopvaardij-officieren. In dat laatste jaar verloor de
Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam definitief het recht om jaarlijks een
aantal kadetten aan de marine te leveren. Hierbij speelde de over het algemeen
lagere sociale afkomst van de kwekelingen een belangrijke rol. De minister van
Marine gaf als argument voor de afwijzing van twee leerlingen als kadet dat ‘kinderen
van ouders, die in eenen ondergeschikten stand in de maatschappij verkeren, niet
48.
zouden bezitten die graad van beschaving, welke men bij adelborsten verlangde’.
De tweede oorzaak hangt samen met de rol van overheid. Het bij Koninklijk Besluit
in 1823 ingestelde openbaar onderwijs in de wis- en zeevaartkunde in onder andere
Amsterdam en Rotterdam werd na 1830 niet meer voortgezet. Dit betekende het
voorlopige einde van de staatsbemoeienis met het zeevaartonderwijs voor de
handelsvaart. Examens voor de marine bleven verplicht, maar voor stuurlieden op
de gewone vaart was dit vrijwillig. Het gevolg van deze ontwikkeling was dat de
opleiding voor marine-officieren zich in grote lijnen voegde in het patroon van de
militaire scholen voor de landmacht. Dit komt in een van de volgende paragrafen
aan de orde.
Het onderwijs voor de koopvaart, dat we hier kort zullen bespreken, reageerde
vooral op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De mogelijkheden om werk te
vinden in de koopvaardij waren uitstekend. Door de opdrachten van de
Nederlandsche Handel-
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Een kijkje in het tekenlokaal van de ambachtschool ‘voor kinderen van werklieden’ in
Amsterdam, omstreeks 1865. In een artikel in De Hollandsche Illustratie werd stelling
genomen tegen de kritiek dat de school een ziekelijke filantropische instelling zou zijn, ‘waar
men geen werklieden, maar verwaande, onbruikbare menschen vormde.’ Volgens de schrijver,
die de school zelf bezocht, beantwoordde de inrichting volkomen aan het doel dat de stichting
voor ogen stond, namelijk ‘het vormen van denkende leerlingen en het moraliseren van den
ambachtsman! Wat een zindelijkheid en orde (...), welk een frische athmospheer, dat
onmisbaar vereischte voor jonge borsten.’ De school telde ten tijde van deze opname 130
jongens in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. In het bovenlokaal kregen negentig jongens les in
het rechtlijnig, constructie en ornament-tekenen volgens de methode Dupuis. Zo leerden de
scholieren onder meer het maken van uitslagen op ware grootte.
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Maatschappij (NHM) was de omvang van de Nederlandse handelsvloot vanaf 1824
aanzienlijk toegenomen. Deze stijging zette ook in de jaren veertig en vijftig door
totdat deze vloot in 1858 met ruim 2400 schepen, waarvan 41 door stoom werden
aangedreven, haar grootste omvang bereikte. Hierdoor was ook de behoefte aan
personeel sterk toegenomen. Van het grote aantal kapiteins en stuurlieden die op
deze schepen werkzaam waren, had maar een klein deel het officiële examen
afgelegd. De NHM had overigens geen klachten over het personeel op de schepen.
Dit in tegenstelling tot Engeland, waar in de jaren veertig door twijfel aan de
bekwaamheid van kapiteins en stuurlieden een nieuw examen werd geïntroduceerd,
dat in 1850 door de Admiralty voor door haar gecharterde schepen verplicht werd
49.
gesteld. Het aandeel van de gediplomeerden steeg als gevolg hiervan snel.
In dezelfde tijd stond ook het Nederlandse examensysteem ter discussie. Vanuit
kringen van scheepskapiteins werd kritiek geleverd op het feit dat alleen de
theoretische kennis van de aanstaande stuurlieden werd getest en dat aan de
praktische vaardigheden geen aandacht werd besteed. Amsterdam was bovendien
voorstander van een verplicht examen, maar volgens Rotterdam was dit in Nederland
overbodig. Onderhandelingen tussen de beide havensteden en de overheid leverden
niets op en de overheid besloot daarom in 1851 deze kwestie aan de gemeentelijke
autoriteiten over te laten. Rotterdam stelde daarop in 1854 een ‘Inrigting tot het
examineeren van Varenslieden’ in, die in de plaats kwam van het door de staat
geregelde examen. Amsterdam en Dordrecht namen dit voorbeeld nog in hetzelfde
jaar over, terwijl ook de havensteden in het noorden binnen enkele jaren volgden.
In 1856 staakte de overheid haar bemoeienis met de examens. Bij de plaatselijke
examens werden de kandidaten zowel op praktische als op theoretische kennis
getest. Ook de samenstelling van de commissies veranderde. Waren tot die tijd
alleen wetenschappers en marine-officieren lid van de examencommissie, in de
commissies nieuwe stijl konden ook reders, verzekeraars en scheepskapiteins zitting
50.
nemen.
Dit nieuwe systeem voldeed beter, omdat het veel meer aansloot op de behoefte
van de handelsvloot. Daarnaast waren er twee andere factoren die hierop van
invloed waren. Nadat de nieuwe examens overal waren ingevoerd, besloot de NHM
in 1858 om in het belang van de reders en de verzekeraars te eisen, dat op elk
schip van de NHM, afhankelijk van de omvang, twee of drie gediplomeerde stuurlieden
aanwezig waren. Door de positie die de NHM in de koopvaardij innam, trof deze
maatregel zeker eenderde van alle stuurlieden. Een tweede factor was de
stimulerende invloed van de lokale elites in de havensteden, die ook veel directer
dan voorheen bij de examens betrokken waren. Een belangrijke rol hierin speelden
de verenigingen van scheepskapiteins, de zogenaamde zeemanscolleges, die vooral
1817 op verschillende plaatsen waren ontstaan. De zeemanscolleges waren ontstaan
als reactie op de uitsluiting van zeelieden door de levensverzekeringsmaatschappijen.
De colleges vormden zelf fondsen om getroffen leden te kunnen bijstaan. Geleidelijk
echter gingen de colleges zich ook bezighouden met de bevordering van de
zeevaartkunde, zodat ze meer het karakter kregen van een professionele
51.
vereniging.
Deze combinatie van factoren had een zeer sterke toename van de behoefte aan
zeevaartonderwijs tot gevolg. Niet alleen groeide het aantal leerlingen op de
zeevaartscholen in de jaren vijftig, ook het aantal scholen en het onderwijsaanbod
veranderde hierdoor. Omstreeks 1860 waren er zeker in een veertiental plaatsen
zeevaartscholen, waarvan de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam de
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bekendste was. Deze scholen verzorgden alleen theoretisch onderwijs als
voorbereiding op het examen voor stuurman. Ondanks de verschillen in niveau
52.
kunnen we deze scholen als middelbare technische scholen omschrijven.
Daarnaast werd op verschillende scholen in het noorden en westen van het land
zeevaartonderwijs gegeven.
De Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam nam een bijzondere positie in,
omdat de leerlingen intern waren en een volledige opleiding kregen. In de driejarige
cursus, die in 1840 was gereorganiseerd, was het aandeel van de theoretische
vakken toegenomen. Dit leidde in de tweede helft van de jaren vijftig tot een aantal
reacties. Een van de commissarissen van de school verweet de school, ‘dat in stede
aan de kweekelingen eene practische zeemansopleiding te geven, het gesticht
weinig anders verschaft, dan gewoon middelbaar onderwijs’. Ook kwamen er vragen
van de Minister van Koloniën over de ‘oorzaak der mindere bekwaamheid van de
uitgezonden kweekelingen’. Het bestuur van de school besloot daarop in 1860 het
lesprogramma drastisch te wijzigen en meer aandacht te gaan besteden aan de
praktische vorming. Het stedelijk examenreglement voor varenslieden dat in 1856
in Amsterdam was ingevoerd vormde de basis voor het nieuwe programma. De
kwekelingen kregen na hun opleiding het diploma van derde stuurman. Voor de
hogere graden waren aanvullende examens noodzakelijk.
Na 1860 zette een neergang in de koopvaardij in die de meeste zeevaartscholen
in de problemen bracht. Het aantal schepen daalde scherp, terwijl tegelijkertijd door
de introductie van de stoomvaart en van andere innovaties nieuwe en andere eisen
werden gesteld aan degenen die met de ‘stoom-
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Twee kwekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart in uniform, 1848. Om tot de
kweekschool te worden toegelaten, moesten de aspirant-pupillen een vergelijkend examen
doorstaan. Daarbij dienden zij een aantal rekenkundige vraagstukken, waaronder tiendelige
en gewone breuken (deel 8½ door 23⅔) op te lossen. Verder hoorden taalkundige ontleding
en een opstel tot de examenonderdelen.

werktuigkunde’ te maken kregen. Dit had tot gevolg dat stoomaandrijving en
werktuigkunde, onderwerpen waar tot dan nauwelijks aandacht was besteed,
geleidelijk in de onderwijsprogramma's van de zeevaartscholen werden opgenomen.
In dit opzicht liep de handelsvaart duidelijk achter bij de marine, die jaren eerder
dan de koopvaart op stoom was overgegaan.

Het hoger technisch onderwijs: Koninklijke Akademie, KMA en KIM

De Koninklijke Akademie in de opbouwfase 1842-1843
In het Koninklijk Besluit van januari 1842 werd behalve de oprichting van de
Koninklijke Akademie slechts vermeld dat de school rechtstreeks onder de minister
van Binnenlandse Zaken zou vallen en dat de nieuwe directeur Lipkens ‘zich
onverwijld bezig [zal] houden met het ontwerpen van een plan voor de inrigting van
53.
gezegde Akademie.’ Lipkens ging onmiddellijk aan de slag. Hij had in de jaren
twintig al een plan voor een polytechnische school ontworpen, maar dit was een op
de praktijk gerichte school voor werkbazen en bedrijfsleiders. De Koninklijke
Akademie zou daarentegen een wetenschappelijke opleiding voor hogere technici
moeten worden. Dit had natuurlijk gevolgen voor het lesprogramma, de
studierichtingen en de eisen aan de vooropleiding. Daarnaast moesten docenten
aangetrokken worden en vooral ook de financiering van de school moest worden
geregeld.
Gezien de bezuinigingen door de overheid was van begin af aan duidelijk dat de
nieuwe school geen aanspraak kon maken op overheidsgeld. Een uitzondering
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vormde een startsubsidie van ƒ 10.000, die afkomstig was uit een fonds voor de
54.
octrooien. De octrooi-adviseur - niemand anders dan Lipkens zelf! - steunde dit
voornemen vanzelfsprekend van harte. Verder stelde de gemeente Delft gratis de
gebouwen
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van de voormalige Artillerie- en Genieschool ter beschikking. Voor de rest diende
de school zichzelf te bedruipen, waarbij de schoolgelden de belangrijkste bron van
inkomen moesten gaan vormen. Er diende dus zo zuinig mogelijk gewerkt te worden.
Dit hield in dat het voor de Akademie van levensbelang was om voldoende leerlingen
aan te trekken. Zeker was men alleen van de komst van de
aspirant-waterstaatsingenieurs. Na de totstandkoming van de Akademie werd deze
opleiding in Breda opgeheven. Om de aantrekkingskracht van de Akademie te
verhogen werd de mogelijkheid geopend om de opleiding voor een aantal technische
functies bij de overheid aan de Akademie te volgen. Dit betrof de nieuwe opleidingen
van ambtenaren voor de administratie van accijnsen bij het ministerie van Financiën
55.
en voor de ‘IJk van maten en gewichten’ en de opleiding van landmeters.
Lipkens zelf had een uitgebreide ervaring met de opleiding van landmeters. Na
de opmeting van het hele land was in 1832 het kadaster operationeel geworden.
De geadmitteerde landmeters verdwenen en werden vervangen door ambtenaren,
de zogenaamde kadasterlandmeters. Hoewel de eisen voor het toelatingsexamen
56.
nauwkeurig waren omschreven, was er geen geregelde opleiding.
Aspirantlandmeters konden zich voortaan op de Akademie op het examen
voorbereiden. In vergelijking met de zeventiende en achttiende eeuw, toen de
landmeter-opleiding de kern van het formele gedeelte van de opleiding van
staatstechnici vormde, was de situatie drastisch gewijzigd. Voor het
landmeterexamen hoefden slechts een paar vakken uit het eerste jaar gevolgd te
worden. Voor de administratie van accijnsen gold een programma van vergelijkbare
omvang, waarbij enkele vakken, zoals de ‘theorie en de praktijk van de roei- en
peilkunde’ speciaal voor deze technische ambtenaren werd gegeven. Het examen
voor deze groep werd op de Akademie afgenomen. De opleiding voor het ijken van
maten en gewichten was iets omvangrijker en omvatte ook vakken uit het tweede
jaar. In 1844 kreeg de Koninklijke Akademie per Koninklijk Besluit bovendien het
alleenrecht om examens voor dit vak af te nemen. Het programma van de Akademie
bepaalde tevens de exameneisen voor leerlingen die zich door zelfstudie of elders
57.
hadden voorbereid.
Lipkens gebruikte zijn contacten op de ministeries niet alleen om deze opleidingen
naar Delft te halen, maar ook om de eerste docenten te recruteren. In oktober 1842
stelde Lipkens voor om R. Lobatto tot hoogleraar in de wiskunde en W.L. Overduyn
tot leraar in de wis- en natuurkunde te benoemen. Lobatto was een vermaard
wiskundige, die op het ministerie van Buitenlandse Zaken was opgeklommen tot
hoofdinspecteur voor het ijkwezen. Vervolgens was hij benoemd tot wetenschappelijk
58.
adviseur bij Binnenlandse Zaken. Op datzelfde departement was ook Overduyn
als adjunct-adviseur in de werktuig- en scheikunde werkzaam. Een bijkomend
financieel voordeel was dat deze docenten voorlopig hun baan konden behouden
en slechts een aanvullende honorering behoefden. Ook degene die Lipkens in 1846
zou opvolgen, G. Simons, was wetenschappelijk adviseur, zij het op het ministerie
van Financiën. Simons was bovendien vanaf 1841 belast met het toezicht op de
scheepsmetingen en examinator van de ambtenaren, die met de uitvoering van de
59.
accijnswetgeving waren belast.
In de tussentijd had zich een andere ontwikkeling voorgedaan die het karakter
van de Koninklijke Akademie zou beïnvloeden. In het voorjaar van 1842 had de
minister van Koloniën voorgesteld om ook Indische ambtenaren in Delft te gaan
opleiden. Door de toenemende bemoeienis van de Nederlandse overheid met Indië
was de behoefte aan goed geschoolde ambtenaren gestegen en al jaren werd
gesproken over de mogelijkheden van een opleiding. Het ministerie van Koloniën
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zag nu een kans om zijn ideeën te verwezenlijken. Lipkens was in eerste instantie
tegen dit voorstel. Op de Akademie zouden ook ingenieurs voor Indische waterstaat
en mijnbouw worden opgeleid, maar op een ingenieursschool was volgens hem
geen plaats voor ambtenaren, die in niet-technische beroepen werkzaam zouden
zijn. De toegezegde financiële steun van ministerie van Koloniën, dat jaarlijks ƒ
10.000 ter beschikking zou stellen om twee hoogleraren te betalen en de
schoolgelden die de Indische leerlingen zouden binnenbrengen overtuigden Lipkens
60.
uiteindelijk. Er kwam een vierjarige opleiding voor Indische ambtenaren der tweede
klasse en een tweejarige opleiding voor ambtenaren eerste klasse, die alleen
61.
openstond voor afgestudeerde juristen.
De opleiding van dergelijke ambtenaren was natuurlijk niet het doel waarvoor de
Akademie was opgericht. Het ging om de wetenschappelijke opleiding van ingenieurs.
Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen de leerlingen, die opgeleid werden
voor ‘'s lands dienst, zoo binnen het rijk als in de Koloniën’ en diegenen, die
studeerden voor ‘eenig wetenschappelijk vak buiten 's lands dienst’ de zogenaamde
burgerlijke ingenieurs, een scheiding kortom tussen staats- en nijverheidstechnici.
Degenen die tot de eerste groep behoorden, waren na afloop van hun vierjarige
studie verzekerd van een plaats als aspirant-ingenieur bij de waterstaat of in het
mijnwezen in Nederland of in Indië. Toelating tot deze afdeling zou pas plaatsvinden
na het tweede jaar. Op grond van de resultaten bij de examens die dan werden
afgenomen diende - geheel volgens het systeem zoals dat ondere andere op de
Parijse Ecole Polytechnique gangbaar was - een lijst te worden samengesteld waarbij
de beste leerlingen in aanmer-
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king kwamen voor de vacatures bij een der ingenieurscorpsen. De overige leerlingen
zouden in de afdeling voor burgerlijke ingenieurs geplaatst worden. Zij hadden na
vier jaar studie, afhankelijk van het programma dat zij hadden gevolgd, recht op
een diploma als bouwkundige, als werktuigbouwkundige of voor de handel. Hoewel
de opleiding van staats- en nijverheidstechnici op één school werd gecombineerd,
bleef men op de Akademie dit onderscheid maken. Door het selectiesysteem was
de overheid bovendien verzekerd van de beste leerlingen. Zowel de strikt
hiërarchische wijze van selecteren als het gebruik van de aanduiding burgerlijk
ingenieur voor alle nijverheidstechnici - niet voor de handel - zijn voorbeelden van
de Franse invloed op de ingenieursopleiding.
De Koninklijke Akademie telde dus vier afdelingen: technici voor de staatsdienst,
ambtenaren voor Indië, ambtenaren voor de ministeries en technici voor nijverheid
en handel. De toelatingseisen voor de vierjarige opleiding kwamen vrijwel overeen
met die voor de KMA: een minimumleeftijd van 16 jaar en een redelijke beheersing
van de rekenkunde, algebra en meetkunde, het handtekenen, de Nederlandse taal
en enige beheersing van het Frans. Vanaf 1847 werd ook kennis van het Duits en
Engels gevraagd evenals de grondbeginselen van de vaderlandse geschiedenis en
de aardrijkskunde. Het schoolgeld bedroeg ƒ 200 wat aanzienlijk minder was dan
de ƒ 600, die een technische studie aan de KMA per jaar kostte. Mogelijkheden om
vrijstelling of vermindering van schoolgeld te krijgen waren er in tegenstelling tot in
Breda in Delft niet of nauwelijks, wat niet verwonderlijk was aangezien de
schoolgelden de belangrijkste bron van inkomsten waren. Het schoolgeld was
dermate hoog dat het een barrière vormde voor jongens uit de lagere standen, als
die al in staat waren om zich goed voor te bereiden. De Koninklijke Akademie was
62.
dus een school bestemd voor kinderen uit de hogere burgerstand.
Buddingh, die zijn acties voor beter nijverheidsonderwijs beloond zag met een
benoeming als taalleraar, had in zijn overzicht van de buitenlandse scholen ook een
voorstel voor de leervakken gedaan. De basis diende volgens hem gevormd te
worden door de natuur- en scheikunde, die ten grondslag lagen aan alle de
fabrieksprocédés. De behandeling hiervan, de technologie, zou het derde vak moeten
63.
vormen en dan pas kwam de wiskunde. Lipkens koos echter voor het model van
de militaire scholen.
Vooral in de eerste twee jaar was de opleiding sterk wiskundig georiënteerd.
Daarnaast werd in elk studiejaar een groot aantal vakken aangeboden, waarvan er
afhankelijk van de beroepskeuze een aantal verplicht was. Een aspirant-ingenieur
voor de waterstaat bijvoorbeeld kreeg in het eerste jaar les in de stelkunst (algebra),
meetkunde, beschrijvende meetkunde, de driehoeksmeting, rechtlijnig tekenen,
handtekenen, de cosmografie, de praktische landmeetkunde en de moderne talen,
waaronder het Javaans, dat alleen verplicht was als men naar Indië uitgezonden
wilde worden. In het tweede jaar werd het wiskunde, teken- en taal-onderwijs
voortgezet, terwijl daarnaast het onderwijs in de proefondervindelijke natuurkunde,
de scheikunde, de aardrijkskunde en dé bouwkunde verplicht was. In het derde jaar
werd de hogere wiskunde, de differentiaalen integraalrekening geïntroduceerd, en
verder de theoretische mechanica, de analytische en beschrijvende meetkunde,
natuur- en scheikunde, de bouwkunde, de waterbouwkunde en constructie van
publieke werken en de praktische werktuigkunde onderwezen. In het vierde jaar
tenslotte werd het onderwijs in de wiskunde, mechanica, waterbouw-, bouw- en
werktuigkunde gecontinueerd, terwijl als nieuw vak de hydrografie der Nederlanden
werd gegeven. Het programma van de ingenieurs voor de staatsdienst was het
zwaarste. De bouwkundige ingenieurs volgden met uitzondering van enkele
specifieke waterstaatsvakken hetzelfde programma.
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Voor het werktuigkundige diploma hoefden veel minder vakken te worden gevolgd,
maar ook in dit programma stond de wiskunde centraal. In de scheikunde, die wel
werd onderwezen, kon men geen graad krijgen. Het studieprogramma voor de
64.
handel werd voorlopig niet ingevuld.
Nadat nog enkele docenten voor het taal- en tekenonderwijs waren benoemd,
onder wie Buddingh, kon de Koninklijke Akademie van start gaan. Op vier januari
1843 vond in het bijzijn van de beschermheer, de kroonprins, en van de eerste 48
leerlingen de plechtige opening plaats. Bij deze gelegenheid wees Lipkens nog eens
op de noodzaak van een instelling als de Koninklijke Akademie. De zorgelijke
toestand van de vaderlandse nijverheid maakte een grondige aanpak volgens hem
noodzakelijk. Lipkens haalde het voorbeeld van Engeland aan, waar de voorbereiding
op functies in de nijverheid het beste geregeld was. Bovendien stond in Engeland
het beroep van civiel-ingenieur - dat in ons land nog vrijwel onbekend was - in hoog
aanzien, omdat men erkende dat aan dit beroep de meeste ontdekkingen en
65.
verbeteringen te danken waren. Het aanprijzen van het Engelse voorbeeld door
Lipkens, maar ook door anderen, is enigszins merkwaardig. In industrieel opzicht
gaf Engeland de toon aan en het beroep van civiel-ingenieur had zich in Engeland
tot een officieel erkende professie ontwikkeld, inclusief een beroepsvereniging, het
Institution of Civil Engineers. De opleiding van de civiel-ingenieurs in Engeland vond
echter voornamelijk in de praktijk plaats en verschilde hemelsbreed van de formele,
sterk mathematisch gerichte oplei-
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Ook de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam
verenigde kunst en techniek in haar onderwijs. Omstreeks 1860 telde de school bijna 600
leerlingen. De afdeling B, die der techniek, telde 265 leerlingen. Daarvan was de groep
timmerlieden, met 90 ingeschrevenen, veruit de grootste. Het technisch onderwijs omvatte
aanvankelijk in het eerste jaar rekenkunde; stel- en meetkunde en lineair en bouwkundig
tekenen in het tweede jaar, waarbij in de latere leerjaren onder meer nog natuuren
werktuigkunde en machinetekenen kwamen. Voor elk vak bestonden er voor de verschillende
niveaus een soort overgangsproeven, ‘prijswerk’ genaamd. In 1860 bestond dit voor het
machinetekenen bijvoorbeeld voor groep 1 uit ‘aanzigt en doorsnede van een tandwiel’,
terwijl leerlingen uit groep 3 geacht werden ‘plan, zijaanzigt en doorsnede van een conisch
tandwiel’ te tekenen.

ding in Frankrijk, van de meer praktisch gerichte opleiding in Duitsland en van de
beginnende opleiding aan de Koninklijke Akademie. Een mogelijke verklaring voor
dit benadrukken van de beroepsstatus is, dat volgens Lipkens iemand pas ingenieur
was als hij zich in de praktijk had bewezen. Een studie aan een school kon een
praktijkopleiding slechts gedeeltelijk vervangen. Vanuit een dergelijke visie zijn
verschillen in opleiding minder belangrijk. Een aanwijzing is dat bijvoorbeeld bij de
oprichting van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in 1847 onenigheid rees over
wanneer iemand zich ingenieur mocht noemen. Dit was alleen voor de staatstechnici
van belang. In de nijverheid werd de aanduiding ingenieur veel losser gebruikt.

De Koninklijke Akademie 1843-1864
In de gehele periode van haar bestaan is de Koninklijke Akademie een bron van
conflicten geweest.
Van verschillende zijden werd zij onder vuur genomen, nu eens was ze te duur,
dan weer overbodig of was het onduidelijk wat de wettelijke status van de school
was. Ook was er kritiek op het gedrag van de leerlingen en het niveau van de
afgestudeerden en in de meeste gevallen ging het om een combinatie van deze
argumenten. De Akademie werd regelmatig vergeleken met de KMA, waarbij vooral
de kazernering van de studenten en de strenge discipline als voorbeeld werden
gesteld. De Koninklijke Akademie werd regelmatig met opheffing of samenvoeging
met de KMA bedreigd. De problemen bereikten een hoogtepunt op het einde van de
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jaren vijftig, wat uiteindelijk resulteerde in de sluiting van de Akademie en de
vervanging door de Polytechnisch School in 1864. We zullen eerst aandacht
besteden aan enkele van deze conflicten voordat we verder ingaan op de
ontwikkelingen in het onderwijs, het docentencorps en de studentenaantallen.
Al in de eerste jaren werden in de Tweede Kamer
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vragen gesteld over de begroting van de Koninklijke Akademie, maar de minister
van Binnenlandse Zaken kon de Kamer geruststellend meedelen dat de Akademie
het Rijk niets kostte afgezien van de eenmalige subsidie en de bijdrage van
66.
Koloniën.
Na de grondwetswijziging van 1848 kwam de onduidelijke positie van de
Koninklijke Akademie, inmiddels onder leiding van Simons, opnieuw op de agenda.
Verschillende afgevaardigden vonden dat het beleid en de financiering van de
Akademie in de Kamer zouden moeten worden vastgesteld en niet per decreet. Het
kabinet Donker Curtius-de Kempenaer reageerde hierop door voor te stellen de
Akademie op te heffen, aangezien ‘het belang van die kosten niet geëvenredigd is
aan de vruchten die daarvan worden ingeoogst’. De mogelijkheden om leerlingen
bij de waterstaat te plaatsen waren op dat moment zeer beperkt en er kwam vanuit
Indië regelmatig kritiek op de automatische benoeming van Indische ambtenaren.
Het bestaansrecht van de school leek hierdoor weg te vallen. Verder stelde de
regering dat het raadzaam was de jeugdige leerlingen ‘onder voortdurend toezicht’
te plaatsen. De beste oplossing waarbij toch de opleiding van bekwame ingenieurs
in stand kon worden gehouden, was ‘dat deze Academie met die van Breda
67.
vereenigd wordt en derwaarts overgebracht worde’.
Simons en de docenten van de Akademie reageerden op deze kritiek in een
openbaar adres aan de Koning. Na eerst (wederom) aangetoond te hebben dat de
Akademie de staat op de subsidie van Koloniën na vrijwel niets kostte, wezen zij
op de noodzaak van een dergelijke instelling voor de welvaart van het vaderland.
Over de samenvoeging met de KMA schreven ze: ‘Wij zijn de eersten om de
voortreffelijkheid dier Militaire School te erkennen en zouden, met weinig minder
leed, hare opheffing vernomen hebben, dan wij de bedreiging hebben gezien der
vernietiging onzer Akademie. Maar tegen de verbinding eener burgerlijke inrigting
met eene militaire, verzetten zich de eigenaardigheden van beide, vooral bij de
zeden en gevoelens onzen landaard eigen. De vereeniging der twee Akademien
zou schadelijk en voor beide noodlottig wezen en wij zouden vermoedelijk, in stede
68.
van twee goede, ééne slechte School overhouden.’ Het kabinet antwoordde op
deze protesten dat het de Akademie helemaal niet wilde opheffen, maar het bleef
bij zijn standpunt dat een samenvoeging van beide academies het beste was. De
val van het kabinet betekende zoals zo vaak het voorlopige einde van deze
69.
plannen.
Enkele jaren later, tijdens de begrotingsbehandelingen in 1854, vroeg een aantal
leden van de Tweede Kamer waarom er nog steeds geen wettelijke regeling voor
de Koninklijke Akademie bestond. De Akademie werd nog steeds per Koninklijk
Besluit bestuurd en viel dus buiten de controle van het parlement. De afgevaardigden
eisten niet alleen dat in deze situatie verandering kwam, maar ook dat de Akademie
gereorganiseerd zou worden. De minister stelde een adviescommissie in, die de
opdracht kreeg om een reorganisatie naar het model van de KMA voor te bereiden.
Simons werd gevraagd om lid te worden van deze commissie, maar hij weigerde
beleefd doch beslist: ‘Met allen lof dien ik gaarne aan die inrichting geef, zoo zou
ik meenen te kort te doen aan de eere der Delftsche Akademie, wanneer ik zonder
bedenking een commissie op mij nam, waarbij vooraf hare inferioriteit als een
onomstootelijke waarheid wordt aangenomen’. Simons adviseerde wel de minister
toen deze het jaar daarop in de Kamer wederom veel kritiek kreeg op zijn
begrotingsvoorstellen, waarin onder andere geld was uitgetrokken voor een
reorganisatie van de Akademie. Om zijn begroting te redden trok de minister het
70.
onderdeel dat betrekking had op de Delftse Akademie in.
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Al dan niet terechte klachten over het functioneren en de bekwaamheid van de
in Delft opgeleide ambtenaren, de status van de Akademie en de kosten,
respectievelijk mogelijke bezuinigingen door samenvoeging van de twee Akademies,
al deze punten van kritiek raakten op de achtergrond door de problemen die op de
Koninklijke Akademie zelf ontstonden. De aanleiding was een kwestie die al in de
jaren twintig op de Artillerie- en Genieschool had gespeeld, namelijk wat nu de beste
wijze was om ingenieurs op te leiden, het militaire systeem met internering of een
systeem met meer vrijheid, zoals dat op de universiteiten gebruikelijk was. De
heterogene samenstelling van de studentenpopulatie in Delft droeg er in belangrijke
mate toe bij dat deze kwestie alle andere ging overheersen. Met name de Indische
studenten waren hiervoor verantwoordelijk. De studenten voor ambtenaar eerste
klasse waren een stuk ouder dan de andere studenten en hadden al een universitaire
studie achter de rug waarin ze met de academische vrijheid kennis hadden gemaakt.
Echter ook de leerlingen voor ambtenaar der tweede klasse waren over het
algemeen, zo klonk regelmatig in de commentaren door, een ander slag studenten.
Vaak ver van hun ouders, voorzien van een goedgevulde beurs en niet altijd met
evenveel belangstelling voor de technische vakken, die zeker in de eerste twee jaar
ook hun studieprogramma domineerden, vertoonden zij een minder volgzaam gedrag
dan in de ogen van velen buiten de school wenselijk was. Vooral de minister van
71.
Binnenlandse Zaken fungeerde als spreekbuis voor dergelijke opvattingen.
In de eerste vier jaar van de Akademie, tijdens het bewind van Lipkens, werden
dergelijke geluiden nog niet gehoord. De autoriteit van Lipkens en een
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Gezicht op de gebouwen van de Koninklijke Akademie te Delft, circa 1859. De Koninklijke
Akademie werd bij de oprichting in 1842 gehuisvest in de leegstaande gebouwen van de
voormalige Artillerie- en Genieschool, die de gemeente Delft om niet ter beschikking stelde.
Tot aan de omzetting in de Polytechnische School volgde de grootste groep de opleiding
tot Oost-Indisch Ambtenaar. In 1859 bijvoorbeeld volgden van de 217 ingeschrevenen 79
personen deze opleiding. Verder volgde een groep de studie voor civielingenieur. Slechts
een kleine groep had zich voor andere, technische opleidingen als voor mijningenieur
ingeschreven.

geregeld toezicht verhinderden dit. Onder Simons echter kregen de studenten meer
vrijheid, wat onder andere resulteerde in de oprichting van een studentendispuut
en van het Delftsch Studenten Corps (DSC). Hoewel Simons regelmatig aangaf best
mee te willen werken aan maatregelen die tot meer toezicht op de studenten zouden
leiden, zoals de oprichting van een zogenaamd Indisch Hotel, waar de jongere
Indische studenten zouden worden ondergebracht, weigerde hij resoluut de Akademie
tot een kazerne om te vormen. De vraag of een ingenieursopleiding een militair
karakter diende te hebben of meer een academische studie diende te zijn, werd
hoogst actueel in de tweede helft van de jaren vijftig. Simons verliet in 1856 de
school om kortstondig minister van Binnenlandse Zaken te worden. Een van de
felste bestrijders van de conservatieve Simons in die periode was Thorbecke. De
verschillen in opvattingen tussen deze beiden over het onderwijs, dus ook over de
Akademie, werden ook door persoonlijke antipathieën beïnvloed. Na het vertrek
van Simons uit Delft werd het bestuur overgenomen door een raad van docenten
die de eerste tijd nog in overleg met Simons, maar in 1857 definitief het bestuur
overnamen. In dezelfde tijd begonnen ook de studenten zich te roeren. Het DSC
werd eindelijk door de universitaire corpora erkend en van de zijde van de studenten
kwam in toenemende mate kritiek op de organisatie en het functioneren van de
Akademie. Een weinig taktvol optreden van de raad van docenten - ze verbood elke
vorm van kritiek - leidde tot een escalatie, waarbij beide partijen lijnrecht tegenover
elkaar kwamen te staan.
De minister van Binnenlandse Zaken en zijn collega van Koloniën grepen in
augustus 1859 in door J.A. Keurenaer tot directeur van de Akademie te benoemen.
Keurenaer, een genie-majoor die zelf op de Artillerie- en Genieschool en de KMA
had gestudeerd, was na een loopbaan in Indië met pensioen gegaan. Hij werd door
de minister van Koloniën naar voren geschoven om de orde te herstellen en de
Akademie te reorganiseren. Hiervan waren de studenten, die in navolging van de
universiteiten
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een systeem van ‘Vrije Studie’ wilden, niet gediend, maar ook de meerderheid van
de docenten verzette zich, zij het minder openlijk. De weigering van de meeste
studenten om het nieuwe door Keurenaer in 1861 opgestelde en door de Koning
bekrachtigde reglement te ondertekenen, leidde in november 1861 tot een tijdelijke
sluiting van de Akademie.
Een enquete-commissie, waar onder andere I.P. Delprat deel van uit maakte,
adviseerde het reglement in te trekken, de lessen te hervatten en een reorganisatie
voor te bereiden. De eerste twee zaken werden onmiddellijk overgenomen, zodat
in januari 1862 de lessen weer een aanvang namen. De studenten hadden in elk
geval voorlopig gewonnen. In afwachting van een definitieve regeling voor het
polytechnisch onderwijs werd geen poging meer ondernomen om de Akademie te
72.
reorganiseren.
De gebreken in de organisatie en de inrichting van het onderwijs aan de Koninklijke
Akademie waren in 1860 zeer duidelijk onder woorden gebracht in een anonieme
brochure, getiteld ‘De Delftsche Akademie in het bijzonder met betrekking tot de
73.
opleiding van civiel-ingenieurs hier te lande’. Na kort de opzet van de Akademie
te hebben geschetst gaf deze ‘oud-student’ een scherpe analyse van de Akademie.
In tegenstelling tot wat velen beweerden - onder wie zelfs leraren van de Akademie
- stond voor hem vast dat ‘niemand [zal] kunnen aantonen, dat een hoogere
wetenschappelijke vorming voor den Ingenieur in deze eeuw geen voornaam
vereischte is’.
De ingenieur moet dan ook worden opgeleid om later op zelfstandige wijze zijn
werk te kunnen uitoefenen. Hier school al het eerste gebrek van de Akademie: het
programma was zo overladen en het aantal opdrachten voor de leerlingen zo groot
dat zij geen tijd hadden om zelf te leren studeren. Dit was juist een vereiste aangezien
de ‘C(iviel)-Ingenieur gedwongen [is], van de Akademie gekomen zijnde, altijd door
te blijven studeren; dit is bepaald een eigenaardig kenmerk zijner betrekking’. In dit
opzicht verschilde de ingenieur ook radicaal van de officier, die moest leren
gehoorzamen aan zijn meerderen. De noodzaak tot het bijbrengen van discipline
en de controle op het gedrag van de studenten vormden de belangrijkste reden om
de tijd van de leerlingen geheel te vullen. Op het gedrag van die studenten was lang
niet zo veel aan te merken als veel buitenstaanders wilden doen voorkomen en het
was niet meer dan normaal dat zeker ook de jongere studenten behoefte hadden
aan ontspanning en vrije tijd. Al deze problemen waren te voorkomen als de
leerlingen niet voor hun achttiende op de Akademie kwamen. Ze zouden dan ook
74.
beter voorbereid en gemotiveerd zijn.
Een ‘hoofdfout’ van Delft was dat er een ‘Ingenieur, in den meest uitgestrekten
zin van het woord’ werd opgeleid. Er vond geen specialisatie in één discipline plaats.
Men maakte geen onderscheid tussen een bouwkundig, waterbouwkundig,
technologisch of werktuigkundig ingenieur. ‘Wij geven het toe, in een land zoo klein,
niet alleen als het onze, maar, waar de nijverheid nog zoo zeer in haar geboorte is,
is er veel bezwaar tegen, om deze vier onderdeelen bepaald van elkander te
scheiden; maar alle vier vereenigd te laten, is daarom niet minder verkeerd’.
Het gevolg was dat de opleiding te oppervlakkig en onvolledig was. Bij de
begrotingsvoorstellen in 1855 had de minister al voorgesteld de opleiding te splitsen
in één voor burgerlijke ingenieurs en één voor technologen, gericht op de nijverheid.
Deze voorstellen haalden het echter niet. Hier dook voor de eerste keer de term
technoloog in de betekenis van fabrieksingenieur op. De ruimte voor een dergelijke
specialisatie zou gecreëerd kunnen worden, aldus de ‘oud-student’, door de
toelatingsleeftijd te verhogen in combinatie met een verzwaring van de
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toelatingseisen. Hierdoor zou een deel van het algemene onderwijs in de
75.
geschiedenis en moderne talen overbodig worden.
Een ander punt van kritiek betrof het beoordelingssysteem. De driemaandelijkse
gedragsrapporten die waren ingevoerd, dienden zonder meer afgeschaft te worden,
maar ook de examinering deugde niet. Nu raakten veel Delftse studenten
gedemotiveerd als ze niet bevorderd werden naar een hoger jaar en een geheel
jaar moesten overdoen, ook in de onderdelen waar ze wel een voldoende voor
hadden behaald. Het afsluitend examen was nog erger. De kandidaten werden in
het openbaar door een commissie, bestaande uit docenten en externe deskundigen,
per vak geëxamineerd. Deze examens duurden echter slechts 10 à 15 minuten,
wat veel te kort was om een goed oordeel te vellen. Al eerder waren overigens door
Simons pogingen ondernomen om de examenregeling te wijzigen, met als enig
resultaat dat een gering gedeelte van het examen voortaan schriftelijk werd
76.
afgenomen.
Het betoog van de ‘oud-student’ werd afgesloten met enkele kritische opmerkingen
over de rol van de overheid. Omdat de overheid weigerde de school te subsidiëren,
konden niet voldoende docenten worden aangsteld, waardoor enkele vakken niet
of onvolledig onderwezen werden. De docenten van de Koninklijke Akademie werden
bovendien slecht betaald en waren in een aantal gevallen afhankelijk van andere
77.
inkomsten. Tenslotte had ook het gebrek aan erkenning van de ingenieursopleiding,
met name het ontbreken van een bescherming van de titel van ingenieur, een funeste
78.
invloed.
In het nieuwe reglement van Keurenaer uit 1861 werd aan een aantal bezwaren
tegemoet gekomen. Tijdelijk zou een voorbereidende school aan de Akademie
verbonden dienen te worden, waar de
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leerlingen zich tijdens een éénjarige cursus op het (verzwaarde) toelatingsexamen
konden voorbereiden. Slaagden zij hiervoor dan konden de studenten die een
ingenieursstudie wilden volgen, kiezen tussen een vierjarige opleiding voor
civiel-ingenieur en een driejarige opleiding voor de nijverheid en het fabriekswezen.
Bij de opleiding van civiel-ingenieur werd nog een onderscheid gemaakt tussen
verschillende technische richtingen. Verder werd voorgesteld de positie en salariëring
van de docenten te verbeteren en dienden de tussentijdse examens voor het grootste
79.
gedeelte afgeschaft te worden. Door het intrekken van het reglement werden deze
veranderingen niet doorgevoerd maar een aantal van de voorgestelde maatregelen
werden, zoals we nog zullen zien, opgenomen in de bepalingen over de
Polytechnische School in de Wet op het Middelbaar Onderwijs.
Ondanks alle perikelen en bezwaren trok de school voldoende leerlingen om te
kunnen blijven bestaan. In de jaren veertig groeide het aantal leerlingen gestaag.
Met de toename van het aantal studenten was het ook noodzakelijk de staf uit te
breiden. Men was in 1843 met twee hoogleraren en vier leraren begonnen. In 1848
was dit aantal gegroeid tot vier hoogleraren en 18 leraren. Omdat de instroom van
studenten toen stabiliseerde en in de jaren daarna zelfs enigszins terugliep,
veranderde er in de omvang van het docentencorps tot het einde van de jaren vijftig
niet veel. De snel toenemende studentenaantallen in de roerige eindfase leidden
tot de aanstelling van enkele nieuwe docenten, zodat er in 1862 drie hoogleraren
en 22 leraren waren. Een vierde hoogleraar, Bleekrode, die vanaf 1844 de natuurlijke
historie (inclusief mineralogie) had onderwezen, was in januari van dat jaar overleden.
De grootste groep docenten werd gevormd door de wiskundeleraren, namelijk
een hoogleraar, Lobatto, en een vijftal leraren, die in sommige gevallen ook een
tweede vak onderwezen. Het scheikunde-onderwijs werd verzorgd door C.F.
Donnadieu (1812-1858). Donnadieu was geneesheer in Delft, waar hij betrokken
raakte bij de plaatselijke industrieschool, die in 1841 werd opgericht. Hij gaf daar
het onderwijs in de natuur- en scheikunde. Bij gebrek aan steun van de gemeente
80.
werd de industrieschool al na een jaar opgeheven. Donnadieu werd vervolgens
in 1843 tot leraar in de scheikunde aangesteld en kreeg drie jaar later de rang van
hoogleraar. In 1854 kreeg Donnadieu assistentie van E. Mulder, die enkele maanden
tevoren bij zijn vader G.J. Mulder in Utrecht was gepromoveerd. Na het overlijden
81.
van Donnadieu nam Mulder het gehele scheikunde-onderwijs op zich.
Ook voor de andere technische vakken was telkens slechts een docent
beschikbaar. De directeur Simons was verantwoordelijk voor het
werktuigkunde-onderwijs, maar werd na zijn vertrek niet opgevolgd. J.E. ter Winkel
verzorgde de bouwkunde-lessen, terwijl de waterstaatsingenieur en oud-leerling
van de Artillerie- en Genieschool M. Beijerinck tot zijn dood in 1847 de
waterbouwkunde doceerde. Hij werd opgevolgd door Storm Buysing, wiens taak op
de KMA na het vertrek van de laatste aspirant-ingenieurs voor de waterstaat in 1845,
overbodig was geworden. Storm Buysing was in de tussentijd al tot examinator in
Delft benoemd. Pas omstreeks 1860 waren er meer mogelijkheden om het onderwijs
in de technische vakken uit te breiden. Er kwam een tweede leraar waterbouwkunde
naast Storm Buysing, die inmiddels hoogleraar was geworden. Ook kwam een
nieuwe docent werktuigkunde en enkele buitengewone leraren, onder andere in de
Indische bouwmaterialen en de scheikunde. Bij de nieuwe docenten werd steeds
vaker een beroep gedaan op oud-leerlingen van de Akademie. De eerste was L.
Cohen Stuart, die al in 1851 tot leraar in de wiskunde en landmeetkunde was
aangesteld. In 1862 was het aantal oud-leerlingen onder de docenten al gegroeid
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tot vijf, van wie er drie wiskunde gaven, één natuurkunde en één waterbouwkunde.
Aan de nieuwe Polytechnische School zou dit aandeel nog verder toenemen.
In de gehele periode 1843-1864 lieten zich in totaal 1271 studenten inschrijven
aan de Akademie, van wie er 578 slaagden, 446 voortijdig vertrokken en 25
83.
overleden. Het restant stapte over naar de nieuwe school. Dat de Oostindische
ambtenaren een factor van betekenis waren, blijkt uit het feit dat zij ruim de helft
van de studentenpopulatie vormden. Van de technische richtingen was die voor
civielingenieur - deze aanduiding was geleidelijk gangbaar geworden voor alle
(water)bouwkundige ingenieurs ongeacht hun werkkring - verreweg het grootst. In
totaal slaagden 183 leerlingen voor het diploma van civiel-ingenieur, terwijl bijna
een even groot aantal, namelijk 180, slechts een deel van de lessen volgde of bij
gebrek aan resultaten of door andere problemen voortijdig vertrok. Daarnaast
slaagden nog 53 ambtenaren voor het ijkwezen of voor de accijnzen en zeventien
studenten begonnen en haalden ook het diploma van mijn-ingenieur.
Voor de handelsrichting meldde zich slechts een student, die echter ook zonder
diploma vertrok.
Voor de studie van werktuigkundig ingenieur koos in de jaren veertig een vijftal
studenten, van wie er twee gediplomeerd werden. Tenslotte werden er vanaf 1860
een klein aantal scheepsbouwkundige ingenieurs opgeleid. Dit hing samen met de
84.
ontwikkelingen op het Koninklijk Instituut voor de Marine.
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De Koninklijke Militaire Akademie en het Koninklijk Instituut voor de
Marine
Het vertrek in 1845 van het kleine aantal waterstaatsingenieurs naar Delft had voor
de KMA nauwelijks gevolgen gehad. Desondanks werd er met name vanuit de KMA
herhaaldelijk op aangedrongen om de Koninklijke Akademie op te heffen en de
ingenieursopleiding naar Breda over te brengen. Volgens een anonieme brochure,
die in 1850 onder de titel Breda en Delft in Amsterdam verscheen, had de gouverneur
van de KMA Seelig bij de minister van Oorlog op een dergelijke samenvoeging
85.
aangedrongen. Enkele jaren later werd - wederom tevergeefs - vanuit Breda de
suggestie gedaan om behalve in Delft ook aan de KMA waterstaatsingenieurs te
86.
gaan opleiden. Het argument was de noodzaak om op de staatsuitgaven te
bezuinigen. Misschien was in dit opzicht het gebrek aan financiële ondersteuning
door de staat wel de redding van de Koninklijke Akademie.
Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) was niet zo gelukkig. Vanaf 1829
werden in Medemblik drie groepen marine-personeel opgeleid: marine-officieren,
officieren voor het Corps Mariniers en de ‘constructeurs van 's Lands schepen’. De
laatste, voor ons interessantste groep, was verreweg het kleinste: voor de zestig
leerlingen die jaarlijks maximaal konden worden toegelaten, waren slechts vier
plaatsen gereserveerd voor de scheepsbouwkundigen. Docenten aan het KIM waren
onder andere Chr. van Heijnsbergen, hoogleraar in de hogere wiskunde, natuuren werktuigkunde en J.C. Pilaar, leraar zeevaartkunde; beiden hadden ook aan de
Artillerie- en Genieschool lesgegeven. In het lesprogramma van het KIM werd in
tegenstelling tot de zeevaartscholen al in de jaren veertig aandacht geschonken
87.
aan de stoomwerktuigkunde. Daarnaast was de marine in 1843 gestart met de
opleiding van machinisten voor stoomschepen op de Rijkswerf in Rotterdam. Deze
korte opleiding die onder leiding stond van D. van den Bosch, ‘Ingenieur van 's
Rijks-Stoomvaartdienst’, werd in 1850 overgeplaatst naar Hellevoetsluis. In 1859
kwam daar de marinemachinistenschool tot stand. De eisen voor toelating en voor
het examen leerling-machinist 1e klasse werden geregeld en de opleidingsduur
werd (geleidelijk) uitgebreid, van enkele maanden tot twee jaar. Dit weerspiegelt de
88.
leidende rol van de marine bij de introductie van de stoomvaart in Nederland.
In 1850 werd ‘ten proeve van één jaar of korter’ besloten de opleiding in Medemblik
op te heffen en de leerlingen over te brengen naar Breda. Op deze wijze hoopte de
overheid op het bedrag, dat jaarlijks voor het KIM beschikbaar werd gesteld, zo'n ƒ
50.000, te kunnen besparen. Daarnaast werd aangevoerd, dat de ongunstige ligging
van het KIM problemen met de gezondheid opleverde. Een jaar later werd besloten
het experiment voort te zetten. De naam van de KMA werd als gevolg hiervan
gewijzigd in Koninklijke Akademie voor de Zee- en de Landmacht. Door yerzet vanuit
marinekringen zou deze situatie niet lang blijven bestaan. Al in 1854 werd per
Koninklijk Besluit bepaald dat de opleiding voor marine-officier ook aan boord van
een marineschip kon plaatsvinden en het jaar daarop werden geen leerlingen meer
voor de opleiding tot marineofficier in Breda toegelaten. Twee jaar later vertrokken
ook de beide andere groepen leerlingen naar het wachtschip ‘Kortenaer’ dat in
Willemsoord lag en waar een nieuw Koninklijk Instituut voor de Marine werd
gevestigd.
De opleiding voor de scheepsbouw bleef maar kort in Willemsoord. Vanaf 1860
verhuisden de scheepsbouwstudenten naar Delft, waar ze met de rang van ‘assistent
89.
bij den scheepsbouw’ en met een jaarlijkse toelage hun studie mochten voortzetten.
Zes studenten maakten hiervan gebruik, van wie er vijf het diploma haalden. Drie
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van hen werden aangesteld bij de marine voor de scheepsbouw in Nederland en
90.
twee in een vergelijkbare positie in Nederlands-Indië. Voor het onderwijs aan deze
studenten werd tijdelijk de marine-officier H.A. van der Spek Obreen als leraar aan
de Akademie aangesteld. De studenten in de scheepsbouw kwamen op een
ongelukkig moment op de Koninklijke Akademie terecht. Bij het konflikt op de
Akademie werden zij door hun superieuren gedwongen het omstreden reglement
van Keurenaer te ondertekenen. Gevolgen had dit blijkbaar niet. Op de nieuwe
Polytechnische School zou scheepsbouwkunde een afzonderlijke studierichting
worden en zodoende definitief worden gescheiden van de opleiding van
marine-officieren.
De KMA tenslotte, die in 1857 weer haar oude naam herkreeg, kwam zelf geleidelijk
in de problemen en wel juist op die gebieden waar ze een tiental jaren eerder nog
als hét voorbeeld gold: het niveau van het onderwijs en de strenge discipline. In
1849 nog had de Utrechtse hoogleraar Mulder in zijn brochure Wetenschap en
Volksgeluk de officiersopleiding als voorbeeld gesteld: ‘Zoowel de algemeene
erkenning als de bijzondere ervaring, die ik aan haar hebben mag, verpligten mij
tot het brengen van eene voorwaar kleine hulde aan den krijgsmanstand van
Nederland, wanneer er sprake is van wetenschap, en het heil dat de Staat daarvan
te wachten heeft. Ik heb het voorregt in die standen de kundigste, de meest bruikbare
verstanden te kennen, welke met een helder, wetenschappelijk hoofd eene inborst
vereenigen, die achting afperst, en zou ik mij hier verstouten om voorbeelden te
stellen, dan zou ik ze zeker kiezen uit onze Marine, uit onze Landmagt,
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uit het uitmuntend korps Ingenieurs der verdediging, zoowel als van den
91.
Waterstaat.’ Enkele jaren later echter, in 1852, werd echter door de kapiteinleraar
W.J. Knoop voor het eerst in de jaarlijkse Gids van de KMA forse kritiek geleverd op
de onderwijsmethode: ‘de kennis, aan de Akademie verkregen, zal veel
geheugenwerk zijn; men zal een aantal malen dezelfde waarheden hebben gehoord,
en daardoor die eindelijk in zich opgenomen hebben, zonder ze mogelijk goed te
begrijpen; men zal meer woorden dan zaken hebben geleerd. Zoo moet, onzes
inziens, het onderwijs niet zijn. De kennis moet veel meer de vrucht zijn van eigen
studie, eigen navorsching; men moet meer hechten aan de wijze, waarop eene
92.
wetenschap wordt verkregen, dan aan het bezit zelf der wetenschap.’ Hoewel de
kritiek regelmatig werd herhaald - het onderwijs in verschillende vakken zou slechts
gericht zijn op het van buiten leren van feiten, terwijl andere vakken zeer onvolledig
werden onderwezen - zou er aan deze situatie niets veranderen. Maar ook de wijze
waarop discipline en tucht werden bijgebracht kwam aan kritiek bloot te staan. Het
zeer strenge regime en het vrijwel ontbreken van mogelijkheden tot ontspanning
leidden verschillende keren tot ongeregeldheden, wat in 1866 zelfs leidde tot het
stellen van vragen in de Tweede Kamer over de situatie op de KMA. Een nader
onderzoek bracht aan het licht dat de problemen te wijten waren aan het stelsel van
opvoeding en onderwijs aan de KMA. Een staatscommissie kreeg de taak een
93.
reorganisatie van de KMA voor te bereiden, die in 1872 werd doorgevoerd. De
positie van toonaangevende instelling voor hoger technisch onderwijs in Nederland
had de KMA inmiddels af moeten staan aan de Koninklijke Akademie en haar
opvolger, de Polytechnische School.

De arbeidsmarkt voor ingenieurs
Door de grote heterogeniteit in opleidingen kwamen de afgestudeerden van de
Koninklijke Akademie ook in een groot aantal verschillende posities terecht. De
Oostindische ambtenaren, die mede het gezicht van de Akademie bepaalden,
kwamen niet in een overwegend technische werkkring terecht. We zullen hen verder
94.
buiten beschouwing laten. In 1864, het jaar waarin de Akademie werd gesloten,
werkten 24 Delftse leerlingen als ‘ijker der maten, gewigten en weegwerktuigen’ en
een tiental op het ministerie van Financiën als ambtenaar voor de accijnsen.
Daarnaast hadden 21 leerlingen die deze opleiding hadden gevolgd een andere
95.
functie in de industrie of bij de overheid gevonden. De deeltijdopleidingen voor
technische ambtenaren, die voornamelijk uit financiële overwegingen in Delft terecht
waren gekomen, kunnen daarom als succesvol worden beschouwd. De Koninklijke
Akademie was echter in eerste instantie bedoeld als ingenieursopleiding. De vraag
is waar de ingenieurs die door de Akademie afgeleverd werden, terechtkwamen.
De eerste plaats waar ingenieurs voor in aanmerking kwamen, waren natuurlijk
de ingenieurscorpsen. Het corps ingenieurs van de waterstaat telde in de jaren
veertig 54 leden. Om tot dit corps toegelaten te worden was een studie aan de
Koninklijke Akademie een vereiste. Bij de oprichting van de Akademie was bepaald
dat na het tweede jaar de toekomstige waterstaatsingenieurs zouden worden
geselecteerd.
Het is niet duidelijk of deze selectie in werkelijkheid ook heeft plaatsgevonden.
Wel werd op grond van de resultaten van het afsluitend examen een lijst opgesteld.
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Na verloop van tijd - waarschijnlijk in de jaren vijftig - werd de toelating tot het corps
geregeld door een vergelijkend examen waaraan alleen gegradueerden van de
Koninklijke Akademie deel mochten nemen. Zelfs dit ‘voorrecht’ van de Delftenaren
kwam ter discussie te staan bij de reorganisatie van de rijkswaterstaat in 1849.
Op een dergelijke reorganisatie was door leden van het corps aangedrongen. In
1847 verscheen een anonieme brochure Bedenkingen betreffende het Corps der
Ingenieurs van den Waterstaat. De auteur constateerde dat het corps in verval was;
een van de oorzaken hiervan zou de opleiding aan de Koninklijke Akademie zijn.
Van der Kun, ingenieur 1e klasse bij de waterstaat, schreef hierop een reactie. De
schuld van de slechte situatie waarin het corps verkeerde, moest niet in Delft gezocht
worden. De belangrijkste oorzaken waren volgens hem het gebrek aan een sterke
leiding in de persoon van één inspecteur-generaal en de verdeeldheid binnen het
corps. De ambachtelijk opgeleide ingenieurs stonden regelmatig tegenover het
militair segment, de ingenieurs die aan een militaire school opgeleid waren. Verder
speelde een rol een relatief slechte betaling van de ingenieurs (in vergelijking met
de genie-officieren) en de zwakke maatschappelijke positie, veroorzaakt door de
problematische verhouding tussen het corps en de provincies. De meeste
maatregelen die Van der Kun voorstelde lagen na zijn analyse voor de hand, maar
daarnaast pleitte hij als vertegenwoordiger van het militaire segment binnen het
corps voor een verhoging van het wetenschappelijk niveau van het corps en
bevordering op grond van bewezen capaciteiten in plaats van op basis van
anciënniteit. De minister greep de discussies binnen het corps aan om in 1849 een
reorganisatie door te voeren, maar in tegenstelling tot de leden van het corps ging
het hem op de eerste plaats om een bezuiniging op de uitgaven. Vrijwel alle
voorgestelde maatregelen werden afgewezen, omdat ze overbodig of te duur zouden
zijn. Alleen het anciënniteitssysteem werd afgeschaft. Voortaan zou bevordering op
grond van
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De wiskundige en astronoom Dr. G. Simons (1802-1868) werd in 1845 benoemd tot
hoogleraar in de werktuigkunde aan de Koninklijke Akademie in Delft. Hij was speciaal
aangetrokken om Lipkens als directeur op te volgen. In de periode dat Simons directeur was
- van 1846 tot 1856 - moest de Akademie verschillende aanvallen op haar bestaan afslaan.
Dit leek voorbij toen Simons in 1856 minister van Binnenlandse Zaken werd, maar dit
ministerschap duurde nog geen jaar. Simons, een van de politieke tegenstanders van de
liberale politicus Thorbecke, werd daarna lid van de Raad van State. De Koninklijke Akademie
zou vervolgens door interne strubbelingen ten onder gaan en vervangen worden door de
Polytechnische School.

bewezen bekwaamheid plaats vinden. Een aantal oudere ingenieurs werd met
pensioen gestuurd en er kwamen twee nieuwe inspecteurs, onder wie Van der Kun,
die hierbij een aantal hoofdingenieurs passeerde. De totale omvang van het corps
werd gereduceerd tot 49 ingenieurs. Verder waren er nog 100 opzichters, die echter
96.
niet tot het corps behoorden.
In het Koninklijk Besluit waarin de reorganisatie geregeld werd, werd bovendien
een nieuwe functie gecreëerd. Volgens het Besluit mocht een aantal ‘surnumeraires’
aan het Corps worden toegevoegd, dat onder leiding van hogere ambtenaren zou
worden opgeleid tot opzichter met de mogelijkheid om door te stromen naar de
ingenieurs-rangen. Over een vooropleiding van deze ‘surnumerairs’ word niet
gesproken. Dit voornemen leidde tot grote onrust. De onduidelijkheid over deze
nieuwe functie leidde tot reacties waarin gesproken werd van een systeem van
vriendjespolitiek. Zonen van ingenieurs zouden hierdoor gemakkelijk een functie in
het corps kunnen krijgen. In het nieuwe reglement voor het corps werd vervolgens
bepaald, dat voor de nieuwe functie een voltooide studie aan de opgerichte of nog
97.
op te richten scholen voor ingenieurs een vereiste was. Of bij dit laatste op de KMA
werd gedoeld is niet bekend, wel is waarschijnlijk dat onenigheid over de
ingenieurstitel de achtergrond vormde voor het instellen van de nieuwe functie. Van
der Kun - en met hem meer ingenieurs - vond dat na een studie aan een
ingenieursschool nog enkele jaren praktijkervaring nodig waren om van iemand een
echte ingenieur te maken. Anderen vonden zelfs dat het ingenieursvak alleen op
de werkplek kon worden geleerd en absoluut niet door boekenwijsheid.
Afgestudeerden van de Koninklijke Akademie kregen echter na vier jaar het diploma
98.
van civiel ingenieur en mochten zich dus op grond hiervan direkt ingenieur noemen.
Doordat de Delftse ingenieurs voortaan in de nieuwe functie van surnumerair bij de
waterstaat instroomden, werden deze ‘ingenieurs’ op hun plaats gezet.

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

Al met al betekende de reorganisatie van 1849 een achteruitgang voor de
carrièremogelijkheden bij de waterstaat: de kersverse ingenieurs kwamen in een
lagere rang terecht dan voorheen met een overeenkomstig lagere salariëring.
Bovendien kwamen er door de inkrimping jaarlijks nog maar hoogstens twee plaatsen
vrij bij het corps. Mede door deze ontwikkelingen daalde vanaf 1848 de belangstelling
voor een studie in Delft, met een dieptepunt in 1853, toen slechts 28 studenten zich
99.
aan de Akademie lieten inschrijven.
Een alternatief voor de civiel-ingenieurs was naar een van de twee corpsen in
Nederlands-Indië te gaan. Het toezicht en beheer op de waterstaat in Indië viel sinds
de jaren twintig onder de lokale gezaghebbers, maar in 1854 werd besloten om de
waterstaat onder centraal gezag te brengen. Er werd een ingenieurscorps voor de
waterstaat in Nederlands-Indië ingesteld, dat in 1854 35 ingenieurs telde, een aantal
dat geleidelijk zou toenemen tot een maximum van 75 in 1874. Om tot het corps
toegelaten te worden moest een examen worden afgelegd en hoewel Delftse
ingenieurs niet zoals in Nederland het monopolie op de toelating tot dit corps
verwierven, was toch een ruime meerderheid van de ingenieurs uit Delft afkomstig.
Van de 183 gediplomeerde civiel-ingenieurs, die de Koninklijke Akademie afleverde
gingen er 39 naar de waterstaatsdienst in Indië, terwijl er nog vijf aan de
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië ter beschikking werden gesteld. Daarmee
gingen evenveel ingenieurs naar de Indische als naar de Nederlandse
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De katoenweverij J.F. Scholten & Zn. was omstreeks 1860 in een modern fabrieksgebouw
gehuisvest. Rechts het gebouw voor de grote balansstoommachine. De grote produktichal
had sheddaken met aan één zijde glas voor een goede lichtinval op de weefgetouwen en
andere machinerieën. In het lieflijke landschap op de achtergrond is nog de spoorlijn te
onderscheiden.
100.

waterstaat. Ook alle mijningenieurs gingen naar Indië, op één na die directeur
van de mijn in Kerkrade werd. In 1850 was een eerste wettelijke regeling voor de
mijnontginning in Indië tot stand gekomen, wat onder andere resulteerde in de
oprichting in 1852 van een corps ingenieurs voor de rijnen. Voor dit kleine corps,
dat vanaf 1863 vijftien leden telde, kwamen alleen de mijnbouwkundigen uit Delft
101.
in aanmerking.
Het vierde ingenieurscorps was het ‘Corps Ingenieurs der Marine voor de
Scheepsbouw’, dat in 1843 door de minister van Marine naar het voorbeeld van het
waterstaatscorps was ingesteld. Bij de instelling van het corps had de koning
gevraagd de gangbare aanduiding ‘constructeur’ te handhaven, maar de minister
drong aan op de invoering van de meer gedistingeerde titel van ingenieur, zoals bij
het corps voor de waterstaat gebruikelijk was. Het corps zou maximaal 16 ingenieurs
en een enkele aspirant-ingenieur mogen tellen, maar men slaagde er niet in alle
vactures op te vullen. In 1855 waren er bijvoorbeeld slechts negen ingenieurs en
twee aspiranten. De slechte betaling van de ingenieurs der marine zal hierbij een
rol hebben gespeeld. Ondanks voortdurende verzoeken om een gelijkstelling in
financieel opzicht met de waterstaatsingenieurs werd dit pas in deze eeuw bereikt.
In de Nederlandse ingenieurscorpsen bestond dus in die tijd een duidelijke hiërarchie
met het geniecorps aan de top, gevolgd door het waterstaatscorps en onderaan het
102.
marinecorps.
De leden van het corps ingenieurs der marine waren in tegenstelling tot de
genie-ingenieurs van de landmacht geen militairen. ‘Als Ingenieurs is hun eerste,
moeijelijkste en voorname taak, de wetenschappelijke studiën en onderzoekingen
in het vak, waarvan het praktische van den bouw wel een zeer belangrijk, maar toch
103.
slechts een onderdeel uitmaakt.’
Hun opleiding diende dan ook gericht te zijn op de wetenschappelijke vorming.
In het besluit van 1843 was nog sprake van een School voor de Genie der Marine,
maar deze is nooit van de grond gekomen. De adelborsten voor de scheepsbouw,
die voor het Corps opgeleid werden, waren na enkele omzwervingen in 1860 in
Delft terecht gekomen. Gezien het kleine aantal en de specifieke eisen die aan hun
opleiding werden gesteld, had de Marine geen enkele moeite deze groep op de
Koninklijke Akademie en later op de Polytechnische School onder te brengen.

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

Het grootste ingenieurscorps was echter nog altijd het corps ingenieurs, mineurs
en sappeurs van het wapen der genie. In 1850 telde dit corps 104 actieve leden,
104.
dus vrijwel het dubbele van het waterstaatscorps. De opleiding van deze militaire
ingenieurs vond plaats aan de KMA, waar ook permanent drie
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of vier officieren van het corps werden gedetacheerd om het onderwijs in de
geniewetenschappen en andere technische en militaire vakken te verzorgen. We
hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat een klein aantal genie-officieren in plaats
van een militaire carrière kozen voor een baan buiten het leger. Ook bestond de
mogelijkheid om tijdelijk voor werkzaamheden buiten het leger op non-actief gesteld
te worden, waar vooral door de spoorwegmaatschappijen gebruik van werd gemaakt.
Om te verhinderen dat dit op al te grote schaal zou voorkomen, werd in het in 1841
vastgestelde reglement van de KMA de bepaling opgenomen, dat de in Breda
opgeleide officieren verplicht waren tien jaar bij het wapen te dienen waarvoor ze
waren opgeleid. Daar stond tegenover dat de afgestudeerden ook als er geen
vacatures waren als officier werden aangesteld. Ondanks deze maatregel raakte
vanaf 1860 een aantal genie-officieren betrokken bij de aanleg van de
105.
staatsspoorwegen.
Ingenieurs voor vier van de vijf ingenieurscorpsen werden dus in Delft opgeleid,
maar met name voor de civiel-ingenieurs boden de corpsen te weinig plaatsen.
Omdat echter de toegang tot de Koninklijke Akademie vrij was en niet meer
rechtstreeks gekoppeld aan het aantal vrijkomende plaatsen in de corpsen, kon een
overschot aan ingenieurs ontstaan en dit was ook precies wat gebeurde. De gang
van zaken rond de eerste lichtingen afgestudeerden is hiervoor illustratief. In 1846
slaagden de eerste leerlingen voor het afsluitend examen. De eerste drie, J. Lebret,
J.L. Schneitter en N.Th. Michaëlis konden bij het corps voor de waterstaat terecht.
Lebret zou later leraar waterbouwkunde aan de Koninklijke Akademie worden. De
andere twee zullen we nog tegenkomen bij de aanleg van de spoorwegen. De vijfde
op de lijst - van de vierde werd alleen vermeld dat hij een ‘blokker’ was - was
H.F.G.N. Camp. Camp bleef omdat er voor hem geen plaats was in het corps, in
Delft hangen en assisteerde bij het onderwijs in de waterbouwkunde. Door zijn
contacten met het koningshuis werd hij enkele jaren later benoemd tot architect der
106.
koninklijke paleizen, een functie die hij lange tijd zou vervullen. H. Linse, die een
jaar later afstudeerde, werkte tijdelijk in een lagere functie bij de waterstaat, begon
daarna een azijnfabriek, maakte vooral carrière als bouwer van ziekenhuizen,
gemeentehuizen en dergelijke en eindigde als directeur van de gemeentewerken
107.
in Dordrecht. Een andere ingenieur, A. Gildemeister, ging bij gebrek aan plaatsen
108.
bij de waterstaat maar in het bedrijf van zijn vader werken. In totaal vonden 33
civiel-ingenieurs van de Koninklijke Akademie een baan buiten de traditionele
109.
ingenieursfuncties bij de overheid. Voorzover bekend kwamen van deze groep
enkele ingenieurs in de industrie terecht, meestal in het familiebedrijf, anderen
vestigden zich als architect, terwijl een enkeling in een andere functie bij de overheid
110.
werk vond.
Voor de meesten was dit een tweede keuze: als na enkele tijdelijke baantjes in
de waterstaat duidelijk was geworden dat een carrière in de waterstaat niet meer
tot de mogelijkheden behoorde, dan werd noodgedwongen iets anders gezocht.
Een carrière in de nijverheid werd door de ingenieurs geen aantrekkelijk perspectief
gevonden. Hierbij moeten twee opmerkingen worden gemaakt. Bij de studenten die
de studie niet afmaakten, lag de situatie waarschijnlijk iets anders. Van een aantal
nijverheidstechnici weten we dat ze enige tijd aan de Akademie hebben gestudeerd.
Of ze bewust slechts de lessen volgden, die voor hun toekomstige loopbaan nuttig
waren of de Akademie voortijdig verlieten omdat ze de studie niet aankonden, is
111.
helaas niet bekend. Daarnaast lijkt vanaf 1860 een loopbaan in de nijverheid
tenminste voor een aantal ingenieurs aantrekkelijker te worden.
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Door het overschot in de jaren vijftig waren de perspectieven voor civiel-ingenieurs
niet al te rooskleurig. Ondanks de terugloop in de inschrijvingen was het aanbod
nog altijd groter dan de vraag. De aanleg van de spoorwegen zou echter een geheel
nieuw arbeidsveld openen. In de jaren veertig en vijftig was al een klein aantal
ingenieurs ingeschakeld bij de aanleg van spoorwegen door particuliere
maatschappijen. De beslissing in 1860 om de spoorwegen door de staat te laten
aanleggen doorbrak de stagnerende ontwikkeling van de spoorwegen in Nederland.
Dit betekende nog niet dat alleen Delftse ingenieurs voor een baan bij de
Staatsspoorwegen in aanmerking kwamen. Zeker voor de hogere functies
ondervonden de Delftse ingenieurs de concurrentie van ervaren genie-officieren,
maar in de lagere functies kwam een groot aantal jonge civielingenieurs terecht,
die binnen enkele jaren het werkterrein van de spoorwegen domineerden en zelfs
nagenoeg monopoliseerden. In 1864 werkten drie civiel-ingenieurs bij het Toezicht
op de Spoorwegdiensten, terwijl 48 ingenieurs bij de aanleg van de spoorwegen
werden ingezet. Bij de particuliere spoorwegmaatschappijen kwam ook nog een
112.
handvol ingenieurs terecht. De Koninklijke Akademie ter opleiding van ingenieurs
‘zoo voor 's lands dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel’
was ondanks haar doelstelling een school voor de opleiding van staatstechnici
geworden. De bijdrage aan de opleiding van technici voor de nijverheid was beperkt,
die voor de handel zelfs non-existent.
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De ingenieursverenigingen
In het begin van de jaren vijftig verkeerde een deel van de Delftse ingenieurs in een
onzekere situatie, omdat ze geen vaste betrekking konden vinden. Op advies van
de directeur van de Akademie, Simons, richtte een zevental Delftse ingenieurs in
1853 daarom de Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs (VBI) op. Het belangrijkste
doel van de VBI, waarvan alleen ‘Burgerlijke ingenieurs lid mogen worden, die aan
de Koninklijke Akademie dien rang hebben verkregen’, was de ondersteuning van
leden of hun gezin, die financieel in de problemen kwamen. Voor dit doel werd een
pensioenfonds opgericht.
Daarnaast hadden de burgerlijke ingenieurs ‘behoefte aan eenen
gemeenschappelijken band, zij moeten gezamenlijk een ligchaam uitmaken, magtig
genoeg om, waar dit noodig mogt zijn, de belangen van hunnen stand voor te staan;
dienstig om de broederlijke eengezinsheid te bevorderen, zoo nodig om, met het
oog op de gulden spreuk onzer vaderen: “Eendracht maakt magt”, gezamenlijk
zaken tot stand te brengen, welker volvoering buiten het bereik ligt van ieder in het
bijzonder’.
Een van de eerste acties van de VBI was een brief te schrijven aan de Koning met
het verzoek de titel van burgerlijk ingenieur wettelijk te beschermen. Dit bleef evenals
113.
bij de architecten zonder resultaat. Hoewel de VBI zich wel op de
belangenbehartiging richtte, was de belangrijkste functie van de vereniging in de
eerste twintig jaar het onderhouden van de contacten tussen de oud-leerlingen van
Delft. De VBI was daarmee een typische schoolvereniging, zoals die ook in Duitsland
en België door afgestudeerden van de technische scholen werden gevormd. In Gent
hadden de civiel- en bouwkundige ingenieurs van de Speciale School bijvoorbeeld
een vereniging opgericht om jaarlijks de stichting van de school te herdenken en
114.
de onderlinge contacten in stand te houden.
In de eerste twintig jaar van haar bestaan bleef de VBI een kleine vereniging. In
1872 telde de vereniging, begonnen met 26 leden, slechts 42 leden, dus slechts
een klein deel van het totale aantal civiele ingenieurs. De meeste VBI-leden waren
werkzaam bij de spoorwegen. De ingenieurs die in dienst waren van de waterstaat,
toonden weinig belangstelling voor het lidmaatschap van de VBI, misschien omdat
zij een vaste positie hadden en zich met meer met het corps van de waterstaat
identificeerden dan met het instituut waar ze hun opleiding hadden ontvangen. Bijna
alle waterstaatsingenieurs waren bovendien lid geworden van het Koninklijk Instituut
115.
van Ingenieurs.
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) was in 1847 door F.W. Conrad jr.,
Van der Kun en Simons opgericht naar het voorbeeld van het Engelse Institution of
Civil Engineers (ICE). In 1818 had een aantal Engelse ingenieurs geconstateerd dat
de professionele opleiding van civiel-ingenieurs in Engeland tekort schoot. Dit werd
volgens hen vooral veroorzaakt doordat de contacten tussen de actieve
beroepsbeoefenaren veel te wensen overlieten. Om een uitwisseling van kennis en
ervaring te bevorderen richtten zij het ICE op, dat onder de bezielende leiding van
Thomas Telford tot een vooraanstaande beroepsvereniging zou uitgroeien. De
toekenning van een Royal Charter in 1828 betekende de maatschappelijke erkenning
van de vereniging als de vertegenwoordiger van het ingenieursberoep in Engeland.
Een van de eerste leden was overigens de bekende Nederlandse marine-officier
116.
G.M. Roentgen. In 1842 kreeg Conrad de zilveren Telfordmedaille voor zijn
beschrijving van het kanaal bij Katwijk. Een jaar later werd hij bovendien benoemd
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tot lid van het ICE. Vanaf die tijd liep Conrad met het idee rond om ook in Nederland
117.
een ingenieursvereniging op te richten.
Geheel naar het Engelse voorbeeld werd het belangrijkste doel van het KIvI de
bevordering van het ingenieursvak door het bediscussiëren van wetenschappelijke
en technische onderwerpen en de verspreiding van de verworven kennis onder
leden. De vergaderingen van het KIvI dienden om wetenschappelijke en technische
onderwerpen te bediscussiëren. Voor de leden die niet aanwezig konden zijn, werden
de notulen van de vergaderingen en de besproken rapporten en mededelingen
gepubliceerd en onder de leden verspreid. Een belangrijk verschil met de situatie
in Engeland was, dat daar geen ingenieursschool bestond. Vanouds speelde daar
zelfstudie en het leren van collega's een essentiële rol in de opleiding van de
ingenieur. In Nederland had een aanzienlijk deel van de leden een opleiding aan
een school gevolgd, nog niet aan de pas opgerichte Koninklijke Akademie, maar
wel aan een van de militaire scholen. In de visie van de oprichters was een studie
aan een ingenieursschool weliswaar een wenselijke maar beslist geen voldoende
voorwaarde om een bekwaam ingenieur te worden. De ervaring in de praktijk en
vooral ook een continue bijscholing door zelfstudie maakten eveneens een onmisbaar
onderdeel van de ingenieursopleiding uit. De opvatting van Van der Kun dat
gediplomeerden van de Koninklijke Akademie nog geen echte ingenieurs waren,
wijzen in deze richting, maar ook Simons, notabene de directeur van de Akademie,
vond dat zijn school niet de enige weg was om een bekwaam ingenieur te worden.
Bij de oprichting van het KIvI werd een onderscheid gemaakt tussen gewone en
geassocieerde leden. Gewoon lid kon iedereen worden die de titel ingenieur mocht
voeren. Dit waren de leden van de ingenieurscorpsen en de overige gediplomeerden
van de
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De verdeling van onderwijsgelden is altijd aanleiding geweest tot klachten zoals op deze
spotprent naar aanleiding van de Wet op het Middelbaar Onderwijs uit 1863. De
vertegenwoordiger van het gymnasiaal onderwijs, links, zou nu in het midden zitten.

Koninklijke Akademie. Personen, die ‘zonder den titel van Ingenieur te hebben,
echter het vak zelve of de wetenschappen, die daarmede in verband staan,
beoefenen’, konden geassocieerd lid worden. De gewone leden moesten wel een
meerderheid van het bestuur uitmaken. Na kritiek op het onderscheid tussen gewoon
en geassocieerd lid, diende Simons een plan in dat voorzag in toekenning van
diploma's aan ingenieurs en architecten, die in de praktijk hun bekwaamheid hadden
bewezen. Dit was een logisch gevolg van zijn opvatting over het beroep. Simons
werd door de minister terechtgewezen: hij benadeelde zijn eigen kwekelingen die
alleen hun wetenschappelijke opleiding en diploma hadden zich van de oudere,
ervaren ingenieurs te onderscheiden. Het plan en daarmee spoedig ook het
geassocieerd lidmaatschap werden ingetrokken. Het KIvI werd een vrij open
vereniging, die in de beginjaren gedomineerd werd door de waterstaatsingenieurs,
die aan de militaire scholen waren opgeleid, en militaire ingenieurs, vooral
genie-officieren. De eerste president was de latere hoofdinspecteur van de waterstaat
en mede-oprichter Conrad. Met een onderbreking in het begin van de jaren zestig,
118.
toen Delprat president was, vervulde Conrad deze functie tot 1870.
Het KIvI was in feite een wetenschappelijke vereniging op het gebied van de
waterstaat. Het voelde zich niet geroepen als beroepsvereniging voor de behartiging
van de belangen van zijn leden op te treden. Desondanks was het zeker een
achterliggende bedoeling van de oprichters om de status van het beroep te verhogen.
Het regelmatig verwijzen naar de situatie in Engeland, waar het beroep veel meer
werd gewaardeerd, is hiervoor een aanwijzing. In Engeland had het ingenieursberoep
zich ontwikkeld tot een beroep met een grote mate van autonomie, een professie,
vergelijkbaar met de traditionele professies zoals juristen en artsen, maar in
Nederland was de positie van het ingenieursberoep rond 1860
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kwetsbaarder. Als belangrijk middel voor de verhoging van het aanzien zag het KIvI
het benadrukken van het wetenschappelijke karakter van het ingenieursberoep. Als
iedereen hiervan overtuigd was dan zou de ingenieur zijn rechtmatige plaats in de
samenleving kunnen innemen. De strijd om maatschappelijke erkenning zou zich
na 1863 dan ook onder andere toespitsen op de positie van de wetenschappelijke
ingenieursschool in het onderwijsbestel.
In de periode tussen de oprichting van de Koninklijke Akademie en de totstandkoming
van de Wet op het Middelbaar Onderwijs springen twee zaken in het oog. Op de
eerste plaats voltrok zich de definitieve scheiding van het onderwijs voor
ambachtslieden en dat voor hogere technici. De pogingen om het onderwijs voor
handwerkers te verbeteren mondden uit in de ambachtsschool, waar voor het eerst
een volledige beroepsopleiding werd verzorgd. De ambachtsschool, waar overdag
gecombineerd en praktisch onderwijs werd gegeven, groeide tegen de verdrukking
in. Het belang van de arbeid van kinderen voor het gezinsinkomen, tegenwerking
van fabrikanten en het oude onderwijsmodel - alleen gericht op theoretische,
wiskundige vorming - vormden belemmeringen, die langzaam uit de weg werden
geruimd. Het onderwijs voor de werkende stand kreeg daardoor een geheel eigen
dynamiek.
Op de tweede plaats kwam het nijverheidsonderwijs voor hogere technici nog
niet van de grond. Het combineren van de opleiding van staats- en nijverheidstechnici
aan de Koninklijke Akademie bleek (nog) een illusie te zijn. De Koninklijke Akademie
die qua opzet en invulling van het programma ook volledig in de traditie van de
militaire scholen paste, leidde vrijwel uitsluitend technici voor de staatsdienst op.
Het falen van de Akademie in dit opzicht hangt met verschillende factoren samen.
De zwaarwegende invloed van de opleiding van staatstechnici was waarschijnlijk
de belangrijkste. De opleidingen voor werktuigkundige en bouwkundige stonden
volledig in de schaduw van de opleiding voor de waterstaat. Het onderwijs voor
staatstechnici was ook niet op de behoeften van de industrie afgestemd. Daarnaast
was het de vraag of in de jaren veertig wel zo'n grote behoefte aan hogere
nijverheidstechnici bestond. In de tweede helft van de jaren vijftig zette een
verandering in. Het aanbod van afgestudeerde ingenieurs nam toe. Dit leidde tot
een overschot van ingenieurs en er kwamen hierdoor voor het eerst grotere aantallen
ingenieurs op de vrije arbeidsmarkt terecht. Dat dit aanbod van hooggeschoolde
technici vooral in (semi-)overheidsfuncties zoals de spoorwegaanleg terecht kwam,
geeft aan dat de overheidsprioriteit bij de verbetering van de infrastruktuur lag en
niet bij de industrie. Een andere aanwijzing daarvoor waren de discussies rond de
reorganisatie van de Koninklijke Akademie. In eerste instantie werd alleen gepleit
voor een splitsing in het onderwijs van staatsingenieurs en dat van fabrieksingenieurs
of technologen, maar omstreeks 1860 ging deze voorstellen steeds verder in de
richting van een volledig disciplinaire opsplitsing van het onderwijs voor civiel
ingenieur, bouwkundigen en architecten, werktuigkundigen en technologen.
In andere opzichten was de Koninklijke Akademie wel een belangrijke vernieuwing.
Het onderwijs voor niet-militaire of - in de terminologie van die tijd - burgerlijke
ingenieurs werd losgemaakt van de militaire opleidingen. De ontkoppeling van
opleiding en arbeidsveld leidde tot een verdere verzelfstandiging van het beroep
van ingenieur. Dit werd tot uitdrukking gebracht in de oprichting van twee
beroepsverenigingen in deze periode, een schoolvereniging alleen bestemd voor
Delftse ingenieurs en een algemene wetenschappelijke studievereniging voor alle
ingenieurs. Verder werden de mogelijkheden voor kinderen uit de hogere burgerij
om een hogere technische opleiding te volgen uitgebreid. Dat de Koninklijke
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Akademie regelmatig ter discussie werd gesteld hing vooral samen met het speciale
karakter van de instelling, de toestand van het middelbaar onderwijs en de politieke
veranderingen. Precies deze drie factoren kwamen samen in de discussies over de
wetsvoorstellen van Thorbecke in 1862 en 1863.
G.P.J. VERBONG
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Het gebouw van de Landhuiskundige School te Haren (bij Groningen), omstreeks 1855. De
school was ingericht naar het voorbeeld van de Duitse landbouwacademies, waarbij een
combinatie van theorie en praktisch veldwerk centraal stond. Vandaar dat we ook opzij van
het hoofdgebouw een hooiberg zien en - verscholen - het boerderijcomplex. De inrichting
en het niveau van het onderwijs ondervonden na 1860 steeds scherpere kritiek. Een der
bestrijders, de inspecteur van het landbouwonderwijs W.C.H. Staring, noemde de publikaties
van oud-leerlingen niet meer dan ‘schooljongens opstellen’ en het onderwijs ‘gebeuzel’. Na
een kortstondige poging tot hervorming werd de school mede door een gebrek aan financiële
steun, in 1871 opgeheven.
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5
aant.
Ingenieurs en het technisch onderwijs 1863-1890
De Wet op het middelbaar onderwijs
Burgerscholen en ambachtsscholen
De ‘Hoogere Burgerschool’
Het landbouwonderwijs
De Polytechnische School
Het overige technische onderwijs
De ingenieurs en het technisch onderwijs: civiele techniek,
bouwkunde, werktuigkunde, scheepsbouwkunde en technologie
De ‘Commissie inzake het Technisch Onderwijs’
Rapport inzake Technisch Onderwijs
Technici in de jaren negentig
De Wet op het Middelbaar Onderwijs uit 1863 zou grote invloed hebben op de
ontwikkeling van het technisch en het natuurwetenschappelijk onderwijs. De Gouden
Eeuw van de Nederlandse Natuurkunde, zoals de eerste decennia van de twintigste
eeuw vanwege het grote aantal Nobelprijswinnaars wel worden genoemd, is volgens
sommigen volledig te danken aan de totstandkoming van de Hogere Burgerschool
1.
of HBS. De HBS maakte de ontplooiing en doorstroming van talent mogelijk. De Wet
op het Middelbaar Onderwijs kan ook de Wet op het Technisch Onderwijs genoemd
worden. Enkele Kamerleden klaagden bij de behandeling van de Wet over deze
eenzijdig technische gerichtheid. In alle vormen van middelbaar onderwijs, die door
deze Wet werden geregeld, nam het onderwijs in de wiskunde, natuurwetenschappen
en techniek een belangrijke plaats in. Bovendien bereidde het middelbaar onderwijs
voornamelijk voor op beroepen waarin techniek een belangrijke rol speelde. Dit
betrof alle maatschappelijke sectoren: de overheid, de nijverheid, de zeevaart, de
handel en de landbouw. Het gehele landschap op het gebied van het technisch
onderwijs, dat inmiddels was ontstaan, werd hierdoor herschapen.
De Wet op het Middelbaar Onderwijs was in hoge mate het werk van J.R.
Thorbecke (1798-1872). Thorbecke was uit Zwolle afkomstig en studeerde letteren
in Amsterdam en Leiden. Na zijn promotie en enkele studiereizen naar Duitsland,
werd hij hoogleraar in Gent en na de Belgische afscheiding in Leiden. Was Thorbecke
in de jaren twintig nog een conservatief aanhanger van de politiek van Willem I,
kritiek op de situatie in het Koninkrijk dreef hem in toenemende mate in liberale
richting. Vanaf het midden van de jaren veertig groeide hij uit tot de onbetwiste
2.
voorman van de liberalen, een positie die hij ruim twintig jaar zou bekleden. De
liberalen in die tijd kunnen worden gezien als een emancipatie-beweging van delen
van de gezeten burgerij, welgestelde boeren en beoefenaars van de vrije beroepen,
ten opzichte van de notabelen-elite. Deze elite werd gevormd door de machtige
commerciële en financiële belangengroepen. Aangezien deze vooral in Holland
waren geconcentreerd, was het opkomende liberalisme tevens de exponent van de
buitengewesten, die zich tegen de overheersende positie van Holland begonnen af
3.
te zetten.
Ten aanzien van het onderwijs namen de liberalen een middenpositie in tussen
volledige onthouding door de staat en ‘staatsalmacht’. Er diende een afweging
gemaakt te worden tussen de vrijheid van het individu en het maatschappelijk belang.
Hoewel volledige staatscontrole over het onderwijs uitdrukkelijk werd afgewezen,
noodzaakte de toestand van het middelbaar onderwijs de overheid tot ingrijpen.
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Thorbecke had er in 1829 al op gewezen dat de zorg voor het onderwijs een ‘der
hoogste algemeene belangen van den staat’ was, omdat de staat verantwoordelijk
was ‘voor de aankweeking van kennis in het algemeen en voor de vorming der jeugd
in het bijzonder’. In 1848, toen hij voor de eerste maal minister werd, constateerde
hij dat de staat schromelijk tekort was geschoten vooral op het gebied van het
middelbaar onderwijs, maar ook wat de opleidingen voor de nijverheid betreft. Tijdens
4.
deze eerste regeerperiode kwam het niet tot concrete voorstellen. Binnen enkele
maanden nadat Thorbecke opnieuw minister was geworden, presenteerde hij een
wetsontwerp voor het middelbaar onderwijs. Terwijl de Wet op het Middelbaar
Onderwijs en dan vooral de HBS gezien kan worden als de tegemoetkoming aan de
wensen en behoeften van de opkomende burgerij, waren de opvattingen van
Thorbecke over de verhoudingen tussen de verschillende vormen van onderwijs
veel conservatie-
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ver. In dit opzicht was hij sterk beïnvloed door het neohumanisme, een invloed, die
van doorslaggevende betekenis zou zijn in de visie die hij over het technisch
onderwijs ontwikkelde.
Het neohumanisme, met Wilhelm von Humboldt (1767-1835) als bekendste
woordvoerder, was in de Napoleontische periode in Duitsland en vooral in Pruisen
ontstaan als reactie op het zeer praktisch gerichte Verlichtingsdenken. Terwijl de
Pruisische overheid op het gebied van de economie een zeer actief
hervormingsbeleid ging voeren, werd in sociaal-politiek opzicht strikt vastgehouden
aan de indeling van de maatschappij in standen. Naast afkomst werd Bildung het
belangrijkste criterium dat de elite of het Bildungsbürgertum onderscheidde van de
lagere standen. Bildung, in de betekenis van beschaving of vorming, was het resultaat
van een zeer goede algemene opvoeding, waarin vooral de studie van de klassieke
talen centraal diende te staan. Von Humboldt was een fervent voorstander van een
5.
volledige scheiding van algemeen vormend onderwijs en beroepsonderwijs. Dit
kreeg zijn beslag na 1830 toen het neohumanisme de dominante ideologie in Pruisen
en de meeste andere Duitse staten werd. Als gevolg hiervan werd het gymnasium
grondig gereorganiseerd. Op de gymnasia werd het onderwijs in de klassieke talen
sterk uitgebreid ten koste van de moderne talen en de natuurwetenschappen, de
kernvakken op de Realschule. De nadruk kwam sterk op de formele aspecten van
Bildung te liggen. Op elke vorm van praktische kennis werd neergekeken. De
opleidingsroute voor de Bildungsbürger liep voortaan alleen via het gymnasium naar
de universiteit. Hierdoor werd het onderwijs een barrière tegen sociale mobiliteit.
In de periode tussen 1830 en 1850 kwam, zoals we hebben gezien, in veel Duitse
staten het polytechnisch onderwijs voor de hogere burgerij tot stand. De gebruikelijke
opleidingsroute voor de hogere burgerstand was vanaf die tijd globaal eerst de
Realschule en daarna een vervolgstudie op een polytechnische school. Deze scholen
waren een uiting van het emancipatiestreven van de burgerij, maar deze emancipatie
was halfslachtig, omdat door de scheiding tussen de verschillende opleidingsroutes
de maatschappelijke hiërarchie gehandhaafd bleef of zelfs versterkt werd. Deze
opsplitsing van het onderwijs vond in alle belangrijke Duitse staten plaats, hoewel
de onderwijssystemen wel verschillen bleven vertonen die samenhingen met de
6.
politieke constellatie en de kracht van de oppositie. Geleidelijk begon het verzet
tegen deze situatie te groeien. Vroege voorbeelden van ‘statuszoekers’ waren in
Duitsland de hoogleraren K. Karmarsch en F. Redtenbacher, maar de discussie
zou vooral rond 1860, dus in dezelfde periode als in Nederland, uiterst actueel
7.
worden. In Oostenrijk werd al in het midden van de jaren zestig gelijkstelling van
het hogere technische onderwijs met het universitaire onderwijs bereikt. In Duitsland
zou het langer duren.
Vooral F. Grashof, de voorzitter van de in 1856 opgerichte Verein Deutscher
Ingenieure, ijverde voor de opheffing van de achterstelling van het hogere technische
onderwijs. Dit werd uiteindelijk in 1899 bereikt, toen de Duitse Technische
8.
Hogescholen het promotierecht kregen.
In Nederland werd minder dan in Duitsland de nadruk op Bildung gelegd, maar
Thorbecke vertolkte in de discussies rond de Wet ontegenzeglijk het
neohumanistische gedachtengoed. Zijn uitgangspunt was dat iedereen ongeacht
afkomst de mogelijkheid moest hebben om middelbaar onderwijs te volgen. Voor
welk type onderwijs men in aanmerking kwam, was daarentegen afhankelijk van
de stand waaruit men afkomstig was en de mogelijkheden die men als gevolg hiervan
had om vervolgonderwijs te volgen. Een belangrijk verschil met de situatie in
Duitsland was het ontbreken van goed middelbaar (secundair) onderwijs. De
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burgerschool voor de vorming van ambachtslieden en landbouwers en de hogere
burgerscholen voor de jongeren uit de hogere burgerstand vormden dan ook de
kern van de Wet op het Middelbaar Onderwijs. Dat het vervolgonderwijs bijvoorbeeld
aan de Polytechnische School onder het middelbaar onderwijs viel, was in licht van
Thorbeckes opvattingen niet meer dan logisch.
We beschrijven eerst de totstandkoming en de belangrijkste gevolgen van de Wet
voor het technisch onderwijs. Niet alle vormen van technisch onderwijs werden
overigens door de Wet geregeld. De steeds sterkere roep om specialisatie ter
voorbereiding op de latere beroepspraktijk werd in de Wet gehonoreerd. Op de
Polytechnische School werd voortaan een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
de opleiding van civiel-ingenieurs, bouwkundigen, werktuig- en
scheepsbouwkundigen en tenslotte de fabrieksingenieurs of technologen. De relatie
tussen beroep en arbeidsmarkt, tussen opleiding en de (beoogde) beroepspraktijk
is het thema van het tweede deel van dit hoofdstuk. Zoals zal blijken, ontstond in
een aantal industriële sectoren op het einde van de vorige eeuw de behoefte aan
een nieuw type technicus tussen de geschoolde ambachtsman en de ingenieur, de
zogenaamde middelbare technicus. De ingenieurs en hun verenigingen gingen zich
actief bemoeien met de discussies over de behoefte aan middelbare technici en de
gewenste opleiding van deze potentiële concurrenten. Tegelijkertijd veranderden
zowel de Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs (VBI) en het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs (KIvI) van karakter. De veranderingen in het denken en doen van de
ingenieurswereld vormen de afsluiting van dit deel.
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De Wet op het Middelbaar Onderwijs
Hoewel de term middelbaar onderwijs al in de Franse tijd was geïntroduceerd, was
een wettelijke regeling achterwege gebleven. Met de grondwet van 1848 werd de
noodzaak om een regeling voor het middelbaar onderwijs te treffen steeds
dringender. Er kwamen steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs, zoals de
tweede afdelingen van de gymnasia, de Handelsschool in Amsterdam, de Technische
School in Utrecht, de landbouwschool in Groningen en de verschillende
zeevaartscholen, waarvoor elke wettelijke regeling ontbrak. Een aantal pogingen
in de jaren vijftig bleef zonder resultaat. Dit veranderde toen in 1862 een nieuw
kabinet aantrad met Thorbecke als minister van Binnenlandse Zaken. De behandeling
van diens wetsvoorstel werd enige tijd uitgesteld, omdat het parlementaire jaar
1861-1862 nagenoeg verstreken was, maar in oktober 1862 werd de wet opnieuw
gepresenteerd. Nadat de minister verschillende vragen had beantwoord, werd de
wet in maart 1863 in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aan genomen.
9.
Zij trad op 1 juli van dat jaar in werking. In het eerste artikel van de Wet werd het
middelbaar onderwijs gedefinieerd: middelbaar onderwijs was al het onderwijs dat
in deze Wet werd geregeld. In de memorie van toelichting sprak Thorbecke zich
duidelijker uit over wat volgens hem middelbaar onderwijs was. Het begrip middelbaar
onderwijs had geen eenduidige betekenis, aldus Thorbecke, maar was afhankelijk
van de wijze waarop het onderwijs was ingericht: ‘Wanneer men lager onderwijs
volksonderwijs noemt in dien zin, dat het als eerste aanvang van ontwikkeling,
gelijkelijk bestemd is voor allen; - en hooger onderwijs bestemd acht voor het kleine
getal van hen, die opleiding zoeken tot eene werkzaamheid of betrekking, waartoe
geleerde vorming vereischt wordt; dan omvat het tusschen beide inliggende gebied
van het middelbaar onderwijs de vorming van die talrijke burgerij, welke, het lager
onderwijs te boven, naar algemeene kennis, beschaving en voorbereiding voor de
onderscheidene bedrijven der nijvere maatschappij tracht’. De belangrijkste taak
van het middelbaar onderwijs was een algemene voorbereiding ‘tot eene groote
verscheidenheid van maatschappelijke betrekking, beroep of dienst’. Het was hierbij
niet de bedoeling om een specifieke beroepsopleiding te verzorgen, maar volgens
Thorbecke: ‘hetgeen de ondergetekende voorstelt is niet, de praktijk zelve en haare
bijzonderheden te doen leeren, maar geest en zintuig zoo te ontwikkelen, dat zij
10.
voor de praktijk bekwaam worden’.
De discussies in de Tweede Kamer draaiden voornamelijk om de vraag of de
Latijnse scholen en gymnasia, die wettelijk gezien onder het hoger onderwijs vielen,
niet ook een vorm van middelbaar onderwijs waren en daarom ook in de wet
opgenomen dienden te worden. Voorstanders hiervan wezen er op dat de gymnasia
dienden ter voorbereiding op het hoger onderwijs. Middelbaar onderwijs was volgens
hen al het onderwijs dat volgde op het lager onderwijs en voorbereidde op het hoger
onderwijs en dus behoorden de gymnasia tot het middelbaar onderwijs. Thorbecke
verzette zich hiertegen. Volgens hem ging het niet om de leeftijd van de leerlingen
noch om het niveau van de lessen. Het wezenlijke kenmerk, waardoor het hoger
onderwijs zich onderscheidde was dat het gericht was op de geleerde vorming. De
opleiding tot zelfstandige beoefening van de wetenschap diende strikt gescheiden
te blijven van de opleiding ‘geheel en al voor de behoeften van den tegenwoordigen
tijd, voor diensten, aan de tegenwoordige maatschappij te bewijzen in technische
11.
of oeconomische vakken’. De genie-officier Storm van 's Gravesande voerde hier
tegen in dat dit een verkeerde voorstelling van zaken was: ‘de overgroote
meerderheid bezoekt de hoogeschool alleen om op de kortste en minst omslachtige
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wijze dan titel van meester te verkrijgen. Zeer weinigen bezoeken de hoogeschool
12.
alleen om de wetenschap’.
Storm van 's Gravesande pleitte eveneens voor het opnemen van de
Polytechnische School bij het hoger onderwijs, maar Thorbecke gebruikte hetzelfde
argument als hierboven om de indeling van de Polytechnische School bij het
middelbaar onderwijs te verdedigen. Al bij de start van de Koninklijke Akademie
was er van verschillende zijden op gewezen dat het onderwijs aan de Akademie in
feite hoger onderwijs was. We hebben bijvoorbeeld de anonieme oud-student
aangehaald, die in 1860 stelde dat ingenieurs een wetenschappelijke opleiding
behoefden, ‘tenzij men b.v. de wis- en natuurkundige wetenschappen, waarvan in
13.
Delft zoo véél werk wordt gemaakt, daar niet onder mogt willen rekenen.’
Thorbecke stelde hier een typisch neohumanistisch argument tegenover: ‘En
wanneer men zich dan aan de ene zijde iemand voorstelt, die in de volle kracht des
woords zijne studiën aan de hoogeschool volbracht heeft, en aan de andere zijde
een geoefend polytechnicus, dan is het onderscheid tusschen beiden in het oog
vallend, en wat algemeene kennis en beschaving betreft ten voordeele van den
eerste. De reden wordt door velen voor een deel gezocht in de vormende kracht
van de studie der klassieke oudheid.’ Thorbecke bestreed overigens dat hij in
maatschappelijk opzicht het ene hoger achtte dan het andere, maar het ging volgens
hem om twee gescheiden onderwijswegen, de ene leidde via het gymnasium naar
14.
de universiteit, de andere via de nieuwe HBS naar de Polytechnische School. Dit
neemt niet weg dat maatschappelijk gezien de bur-
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Om het peil der ambachtelijke vakopleiding en vakkennis te stimuleren, werden onder meer
tentoonstellingen en wedstrijden georganiseerd. Hier een getuigschrift bestemd voor de
leerlingen die bijgedragen hadden aan de inzending van de burger- dag- en avondschool
te Utrecht aan een ‘tentoonstelling van voorwerpen vervaardigd door den werkman’ te
's-Gravenhage in 1871.

gerstand een ondergeschikte plaats innam ten opzichte van de geleerde stand.
Hoewel er een groot aantal bezwaren werd ingebracht, besloot een meerderheid
voor te stemmen, ondanks de gebreken. Het besef dat een regeling hoognodig was,
gaf voor hen de doorslag. Het wegwerken van de achterstand van Nederland in dit
opzicht werd door verschillende sprekers benadrukt. Alle amendementen werden
afgewezen. Wel werden in tweede instantie nog bepalingen in de Wet opgenomen
die het middelbaar onderwijs voor meisjes regelden. Naast het middelbare
meisjesonderwijs, waar we verder niet op in zullen gaan, werden in de wet de
volgende schooltypen opgenomen:
a. tweejarige burgerscholen, bestemd voor aanstaande ambachtslieden en
landbouwers. Dit konden zowel dag- als avondscholen zijn.
b. hogere burgerscholen ter voorbereiding op beroepen in de handel, nijverheid
of staatsdienst en voor de algemene ontwikkeling. Er waren twee typen HBS,
met driejarige of met vijfjarige cursus.
c. landbouwscholen, gericht op de beoefening van de wetenschappelijke en
praktische landbouw.
d. een Polytechnische School voor de opleiding van industriëlen of technologen
(driejarig) en ingenieurs en architecten (vierjarig). Het onderwijs sloot aan op
15.
de vijfjarige HBS.
Zeevaartscholen werden niet afzonderlijk in de wet genoemd, maar uit enkele
bepalingen in de Memorie van Toelichting blijkt dat deze ook onder het middelbaar
onderwijs gerekend werden. Hierin werden vastgesteld dat voor het geven van
theoretisch onderwijs in de zeevaartkunde een aparte akte van bekwaamheid was
16.
vereist. De militaire scholen vielen geheel buiten de wet. Voor het toezicht op de
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uitvoering van de wet werden drie inspecteurs aangesteld: D.J. Steyn Parvé, W.C.H.
Staring en dr. J. Bosscha jr, die op het moment van zijn benoeming leraar aan de
17.
KMA was. De Wet op het Mid-
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delbaar Onderwijs zou in de negentiende eeuw geen belangrijke wijzigingen meer
ondergaan.

Burgerscholen en ambachtsscholen
De Wet verplichtte alle gemeenten met meer dan 10.000 inwoners om binnen zes
jaar een burgerschool op te richten, die zowel een dag- als een avondschool omvatte.
De opname van dagonderwijs voor ambachtslieden in de wet betekende een breuk
met de tot dan toe heersende opvattingen dat het onderwijs voor ambachtslieden
vooral als aanvulling op de beroepsopleiding gegeven diende te worden. Door dit
schooltype de burgerschool te noemen wilde Thorbecke bovendien aangeven dat
deze scholen weliswaar voor de kinderen uit de ‘achterlijke klasse’ bestemd waren,
maar deze groep behoorde ook tot de burgerij en diende daarom de mogelijkheid
te hebben om ‘algemeene beschaving’ op te doen. Enkele Kamerleden hadden
gezien het lesprogramma - het onderwijs in de wiskunde en de eerste beginselen
van de mechanica, kennis van werktuigen, natuurkunde, scheikunde en naar keuze
technologie of landbouwkunde vormden het hoofdbestanddeel - voorgesteld om
deze scholen technische scholen te noemen, maar Thorbecke vond dat ze een
integraal onderdeel van het middelbaar onderwijs waren. Ondanks de nadruk op
de technische vakken was het onderwijs aan de burgerscholen vooral bedoeld als
algemene vorming. Praktisch onderwijs, in de woorden van Thorbecke ‘afrigting’
voor de ambachtelijke nijverheid of de industrie was uit den boze. In dit opzicht
verschilde de burgerschool van de ambachtsschool van de Maatschappij voor den
Werkenden Stand zoals die in Amsterdam bestond en paste veel meer in de traditie
18.
van het geven van theoretisch onderwijs op de (avond)industriescholen.
De burgerdagschool werd geen succes. Op grond van de wettelijke voorschriften
zou in 1870 een dertigtal burgerdagscholen moeten zijn opgericht, maar in dat jaar
waren er slechts vijf: Groningen (1866), Den Haag (1866), Utrecht (1868), Amsterdam
(1868) en Leeuwarden (1868). De burgerschool in Groningen was voortgekomen
uit een reorganisatie van de Akademie Minerva. De meeste gemeenten maakten
gebruik van de mogelijkheid om ontheffing te krijgen. Indien de bevolking zeer
verspreid woonde of op een andere wijze in de be-
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De Fabrieksschool te Enschede, in 1866 opgericht door ds. Evers en vijftie fabrikanten, gaf
vervolg- en herhalingsonderwijs aan de fabrieksjeugd, aanvankelijk van 10 tot 14 jaar, vóór
en na werktijd. De fabrikanten namen geen kinderen aan die de school niet bezochten. Een
van hen, T.P. Scholten, kreeg bij het zilveren jubileum, in 1891, deze beker geschonken.
Hij was vanaf de oprichting tot aan zijn dood in 1909 voorzitter van het schoolbestuur.
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Het 25-jarige jubileum van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, in 1872, was aanleiding
om de prestaties van zijn leden eens voor het voetlicht te brengen. Op de achtergrond in
het midden links het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam, rechts de brug over het Hollandsch
Diep, in het midden één van de Haarlemmermeerstoomgemalen met daarnaast een
stoombaggermolen. Verder de portretten van de drie oprichters, F.W. Conrad, G. Simons,
directeur van de Koninklijke Akademie en L.J. van der Kun, hoofd-ingenieur van de
rijkswaterstaat. Op de draperieën links en rechts staan de gebieden vermeld waarop het
Instituut actief was en zijn met name de grote spoorwegoverbruggingen genoemd. In de
hoek rechtsonder de meer toegepaste techniek, waaronder telegrafie, chemie en
metaalbewerking, die - typerend - een bescheiden plaats innemen. In de rechterhoek zaken
waar de instituutsleden danig bij betrokken waren: de totstandkoming van de Polytechnische
School en de doorgang van Holland op zijn smalst oftewel het Noordzeekanaal.
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hoefte aan onderwijs werd voorzien, kon namelijk dispensatie worden gekregen
voor de dagschool. Dat het beheer en vooral ook de financiering aan de gemeenten
was opgedragen, droeg hier waarschijnlijk in belangrijke mate toe bij. Bovendien
19.
viel de belangstelling voor de burgerscholen die wel tot stand kwamen, tegen. De
burgerschool bleek ook maar zeer gedeeltelijk aan haar doelstelling, ‘opleidingsschool
voor den ambachtstand en den kleinen burgerstand’ te voldoen. Slechts iets meer
dan een derde van de leerlingen was uit de arbeidende stand afkomstig en samen
met de kinderen uit kringen van winkeliers en kleine kooplieden vormden zij de helft
van de leerlingen. De kinderen van lagere ambtenaren vormden de grootste groep.
De oorzaak voor het mislukken van de burgerschool moet vooral gezocht worden
in het te lage welvaartspeil van grote lagen van de bevolking. Voor de meeste
arbeiderskinderen was het nog steeds noodzakelijk om al jong te gaan werken.
Indien het geld uitgespaard kon worden om kinderen na de lagere school nog enkele
jaren door te laten leren, dan was bovendien de ambachtsschool aantrekkelijker,
omdat men daar een vak leerde. De kleine groep arbeiderskinderen die op de
burgerschool studeerde zag dit vooral als een mogelijkheid om hogerop te komen.
Slechts zeer weinigen kwamen na de school in een ambachtelijk beroep terecht.
Kozen in Utrecht in 1875 van de 31 geslaagden er nog zeven voor de beroepen
van timmerman (4), instrumentmaker (2) en drukker, in Den Haag waren dat er in
het jaar daarvoor slechts twee, terwijl de volgende jaren regelmatig geen enkele
leerling een ambachtelijk beroep ging uitoefenen. De geslaagden ambieerden
meestal een baan als onderwijzer, in het leger of bij de marine. De taak als
opleidingsschool voor arbeiders werd overgenomen door de ambachtsschool. In
1879 besloot het gemeentebestuur van Utrecht daarom de burgerschool om te
zetten in een driejarige HBS. Dit voorbeeld werd enkele jaren later in Den Haag en
Groningen gevolgd. De school in Amsterdam werd na de totstandkoming van een
tweede ambachtsschool in diezelfde tijd opgeheven. Alleen de burgerschool in
20.
Leeuwarden bleef tot 1904 bestaan.
De ontwikkeling van de ambachtsscholen werd door het debacle van de
burgerschool niet geremd. In 1869 was in Rotterdam de tweede ambachtsschool
gestart, waarbij evenals in Amsterdam architecten het initiatief namen. Drie jaar
later werd ook in Den Haag een ambachtsschool geopend. Hierbij was het initiatief
uitgegaan van de Vereeniging tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerknijverheid
(VFHN). Deze vereniging was in 1851 in Den Haag opgericht. De VFRN stelde zich
ten doel zowel de grote als kleine nijverheid te stimuleren in de strijd tegen de
buitenlandse concurrentie. Een verhoging van de kwaliteit van de produkten stond
hierbij centraal, waarvoor goed nijverheidsonderwijs volgens de vereniging een van
21.
de belangrijkste middelen was.
In de jaren zeventig en vooral in het begin van de jaren tachtig groeide het aantal
22.
ambachtsscholen snel, zodat er in 1890 al 18 ambachtsscholen waren. Al deze
scholen waren voortgekomen uit lokale initiatieven met name van de al genoemde
organisaties, maar in enkele gevallen ook met steun van patroons- en
werknemersverenigingen en de gemeentelijke overheid. De particuliere organisaties
waren ook verantwoordelijk voor de instandhouding van de scholen, hoewel in
19.
20.
21.
22.

De burgerschool in Utrecht telde in 1874 118 leerlingen en was daarmee verreweg de grootste.
In de volgende jaren daalde het leerlingenaantal gestaag.
Meppelink, Technisch vakonderwijs, 44-48.
D. van Lente, Techniek en Ideologie, 101.
Meppelink vermeldt 18 scholen in 1890, Goudswaard slechts 14. Waarschijnlijk zijn de scholen
waar het praktisch onderwijs op de ambachtsschool werd gecombineerd met theoretisch
onderwijs op een burgeravondschool door Goudswaard niet meegeteld. Meppelink, Technisch
vakonderwijs, 52-53. Goudswaard, Nijverheidsonderwijs, 258.
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toenemende mate de scholen werden gesubsidieerd door gemeentes en de provincie.
Het rijk ging in het begin van de jaren negentig onder zware druk van de Tweede
Kamer over tot het verstrekken van subsidies aan enkele ambachtsscholen. Een
wettelijke regeling voor deze scholen kwam er pas in 1921.
In tegenstelling tot de burgerschool leverde de verplichting om burgeravondscholen
op te richten, bestemd voor leerlingen die niet in staat waren overdag lessen te
volgen, wel resultaten op. In 1870 waren er al 33 burgeravondscholen, die in eerste
instantie hetzelfde onderwijs gaven als de burgerscholen. Onder invloed van de
concurrentie met de al veel langer bestaande teken- en industriescholen die dezelfde
doelgroep hadden, namelijk de kinderen uit de arbeidende stand, veranderde het
onderwijs. In het begin was de relatie tussen de beide schooltypen onduidelijk. Een
aantal industriescholen werd opgenomen in de burgeravondschool, andere
industriescholen zoals die van het Leidse MSG werden als equivalent erkend. Door
de opname van het tekenonderwijs in de industriescholen en van wiskunde, natuuren werktuigkunde in de tekenscholen, waren deze twee typen scholen steeds meer
op elkaar gaan lijken, wat vaak ook in de aanduiding tekenèn industrieschool tot
uiting kwam. Door de concurrentiestrijd met de burgeravondscholen kwam het
tekenonderwijs bovendien weer veel centraler te staan. Na de beginfase waarin op
de burgeravondscholen het voortgezet lager onderwijs nog centraal stond, kwam
er steeds meer aandacht voor professioneel - in de betekenis van beroepsgericht
- en praktisch onderwijs. Hierdoor gingen de circa veertig burgeravondscholen - het
aantal scholen bleef constant, maar het leerlingenaantal groeide - steeds meer de
23.
plaats innemen van de industriescholen.
De avondscholen profiteerden ook van de stijgende vraag naar geschoolde
vaklieden in de jaren tachtig. Door het aantrekken van de conjunctuur in de jaren
negentig werd deze vraag alleen maar groter. Het ambachtsonderwijs en vooral de
ambachtsscholen waren hier niet op berekend. In Amsterdam teken-

23.

Meppelink, Technisch vakonderwijs, 71-80.
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de zich omstreeks 1895 een groot gebrek aan plaatsen op de scholen af. In 1900
moesten wegens plaatsgebrek al ruim tweehonderd leerlingen worden afgewezen,
een verschijnsel dat zich, zij het in mindere mate, ook in andere plaatsen voordeed.
Het aantal ambachtsscholen werd verder uitgebreid en het aantal leerlingen groeide
24.
nog sneller.
De ambachtsschool met haar praktische beroepsopleidingen voorzag in een
duidelijke behoefte. De burgerschool met haar nadruk op algemene vorming was
daarentegen noch voor arbeiders noch voor fabrikanten aantrekkelijk. Voor de
burgeravondschool telde dit bezwaar veel minder, op de eerste plaats juist omdat
het slechts aanvullend avondonderwijs was en op de tweede plaats omdat het
geleidelijk in de richting van het ambachtsonderwijs opschoof. De conclusie kan
niet anders luiden dan dat de ambachtsschool slaagde, waar de burgerschool, het
produkt van Thorbecke's wet, had gefaald, namelijk het verbeteren van de
perspektieven van jonge arbeiders.

De ‘Hoogere Burgerschool’
‘Een tweede, hoogere klasse van scholen, aldus Thorbecke, heeft algemeene
beschaving ten doel van die burgerij, welke meer vrijheid bezit om te denken en
kennis te ontwikkelen, dan doorgaans ambachtslieden en kleine landbouwers; men
kan ze, naar een duitsch voorbeeld, hoogere burgerscholen noemen.’ In de wet
werden twee typen Hoger Burgerscholen (HBS) onderscheiden. De meeste zouden
een driejarige cursus krijgen en konden bijvoorbeeld als voorbereiding dienen voor
de KMA en het Instituut voor de Marine. In enkele grote gemeenten kon een vijfjarige
HBS met een meer uitgebreid lesprogramma worden opgericht. De vijfjarige HBS
diende als vooropleiding voor de Polytechnische School en de hogere
landbouwschool. De eerste drie jaar van de vijfjarige cursus waren identiek aan het
programma van de driejarige HBS. In tegenstelling tot bij de burgerscholen bestond
er geen verplichting om een HBS op te richten. Een ander verschil was dat het Rijk
het initiatief zou nemen. Er zouden vijf vijfjarige en tien driejarige HBS-en met geld
van de rijksoverheid worden opgericht, dus in totaal 15 rijksscholen. Dit aantal mocht
niet te klein zijn, immers ‘met eenige weinige modelscholen schept men het
middelbaar onderwijs niet; wij zijn veel te ver achter, dan dat zonder een krachtig
initiatief van Staatswege eene wezenlijke verandering van toestand of genoegzame
deelneming te hopen ware’, maar ook niet te groot omdat dan ‘de drang om zich
25.
zelve te helpen bij de burgerij verflauwt’.
De eerste school van dit type was desondanks een particuliere school, hoewel
deze school wel rijkssubsidie ontving. In januari 1864 opende in Enschede de
Twentsche Industrie- en Handelsschool. Enkele jaren tevoren had op initiatief van
de burgemeester van Enschede een aantal plaatselijke fabrikanten en handelaren
een ‘Maatschappij tot bevordering van Nijverheid en Handel’ opgericht met als doel
‘het behartigen der opleiding in industrie en handel door de oprigting eener Industrieen Handelsschool in Twenthe’. Het leerplan van de school kwam overeen met dat
van een driejarige HBS. Een kleine groep leerlingen werd de mogelijkheid geboden
om nog twee jaar extra op school door te brengen, dus in feite een vijfjarige cursus
te volgen. Het verschil met de vijfjarige HBS was dat in deze twee jaar ten behoeve
van de textielindustrie ook de theorie van het spinnen, weven en verven werd
24.
25.

Meppelink, Technisch vakonderwijs, 56-57; Goudswaard, Nijverheidsonderwijs, 267-268.
Thorbecke in: Bartels, Eeuw Middelbaar onderwijs, 14-16.
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onderwezen. De reeds langer bestaande Enschedese Franse school ging in 1868
26.
in zijn geheel op in de nieuwe school.
De eerste Rijksscholen begonnen in het najaar van 1864 in Groningen en
Roermond. In de loop van dat cursusjaar openden nog negen andere HBSen hun
poorten. Voor het overgrote deel betrof dit een tweede afdeling van een gymnasium,
die in een HBS werd omgezet. Hieronder was ook de Industrieschool in Maastricht
die van alle gemeentelijke HBS-en de hoogste rijkssubsidie ontving. De Inrigting voor
onderwijs in koophandel en nijverheid in Amsterdam werd in 1866 na de dood van
27.
Sarphati opgeheven. Ook de Technische School in Utrecht werd in 1866
opgeheven, nadat er een plaatselijke HBS was opgericht. Daarmee leidde de opkomst
van de HBS tot een grondige herstrukturering van het middelbaar onderwijs. De
bestaande instellingen verdwenen of gingen op in het nieuwe schooltype. In één
opzicht had de wetgever zich echter vergist. Van begin af aan bestond zowel van
de zijde van de initiatiefnemers als van de leerlingen meer belangstelling voor de
vijfjarige HBS. In de jaren zeventig en tachtig groeide het aantal scholen nog wel
maar niet meer zo snel als in de beginjaren. In 1890 waren er 61 HBS-en waarvan
28.
35 vijfjarige.
Wat de organisatie en het lesprogramma van de HBS betrof, was het opmerkelijk
dat in de Wet alleen was vastgelegd in welke vakken onderwijs gegeven moest
worden en aan welke eisen het eindexamen van de vijfjarige opleiding diende te
voldoen. Al het overige werd aan de schoolbesturen overgelaten. Het was ook de
stellige overtuiging van Thorbecke dat de HBS-leerlingen een even grote vrijheid
moesten bezitten als de studenten op de universiteiten. In overeenstemming met
de neohumanistische idealen van vrije ontplooiing hoefde een leerling geen andere
lessen te volgen dan hij zelf verkoos. Deze opzet was consequent doorgevoerd. Er
waren dan ook geen toelatings- en overgangsexamens. Ondanks verzet van
Thorbecke - ‘in de jongste jaren is de heerschappij wederom gekomen aan een
schoolsch

26.
27.

28.

A. Buter, ‘Honderd jaar textielonderwijs in Twente’, De TEX 23 (1964), 184.
Het jaar daarvoor was een ‘Openbare school voor Handel en Nijverheid’ opgericht, die in
1867 in een HBS werd ondergebracht. Twee jaar later werd echter opnieuw een driejarige
handelsschool opgericht.
Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs, 22-26; Goudswaard, Nijverheidsonderwijs, 231-236.
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Na een jarenlange voorbereiding kwam in 1877 ook in Utrecht een ambachtschool tot stand.
In 1872 bracht een commissie, bestaande uit leden van de afdeling Utrecht van de Vereniging
ter bevordering van Fabriek- en Handwerksnijverheid in Nederland - de initiatiefnemer - het
departement Utrecht van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, het departement Utrecht
der Maatschappij ter bevordering van Nijverheid en de Handelssociëteit een eerste rapport
uit. Een nieuwe commissie leidde uiteindelijk in 1877 tot de oprichting van de Vereeniging
‘De Ambachtschool’. De school kende een wat moeizame start - nogal wat leerlingen werden
wegens wangedrag verwijderd of vertrokken voortijdig - maar groeide na enige jaren verder
uit. Omstreeks de eeuwwisseling leidde een corps van ruim twintig leraren de jongens op
voor beroepen als timmerman, smid, technisch tekenaar of machinebankwerker. Op deze
foto zijn de leerling-smeden en bankwerkers te zien die in 1905 de school verlieten.

begrip van dwang, waardoor het onderwijs, met name het middelbaar onderwijs,
eene soort van fabriek zou worden’ - werden echter op aandringen van onder andere
29.
de docenten in 1873 overgangsexamens ingevoerd.
Hoewel ook de lesprogramma's niet centraal werden vastgesteld, vertoonden de
lesprogramma's zeker voor de vijfjarige HBS-en een grote overeenkomst. Wiskunde
was het enige vak waarvoor enkele aanwijzingen in de memorie van toelichting
werden gegeven. Verder noemde de Wet alleen de te onderwijzen vakken. Dit waren
onder andere de beginselen van de theoretische en toegepaste mechanica, van de
kennis van werktuigen en van de technologie, de natuurkunde en haar voornaamste
toepassingen, de scheikunde en haar voornaamste toepassingen, de beginselen
van de delfstof-, aard-, plant- en dierkunde en de kosmografie en verder nog
staatsinrichting en staathuishoudkunde, de beginselen der handelswetenschappen
en de moderne talen, in totaal 19 vakken. Dit gaf regelmatig aanleiding tot klachten
over ‘overlading’ van het programma, overigens zonder dat dit op korte termijn tot
grote aanpassingen leidde. Pas in 1921 werd met de instelling van de HBS-A een
duidelijke splitsing in het onderwijs in het vierde en vijfde jaar aangebracht. In de
negentiende eeuw had de HBS in feite veel meer weg van wat na 1921 de HBS-B
zou worden genoemd. Ze kwam met haar natuurwetenschappelijk en technische
oriëntatie in grote lijnen overeen met de Duitse Realschule. Wiskunde was gedurende
de eerste drie jaren het belangrijkste vak. In de laatste twee jaar werd bijna de helft
van de uren besteed aan de natuurwetenschappelijke en technische vakken inclusief
praktische oefeningen. De snelle groei van het aantal HBS-en in de jaren zestig
leidde niet tot een groot tekort aan docenten. Uit een overzicht uit 1867 bleek dat
de grootste groep docenten een akte had op grond van het feit dat ze vóór 1863 in
29.

Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs, 92-98.

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

het middelbaar onderwijs actief waren geweest. Opvallend was wel het relatief grote
aantal buitenlanders en verder het aantal docenten
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Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte in 1863, kort na de totstandkoming van de
middelbaar-onderwijswet, het gemeentebestuur van Tilburg attent op de mogelijkheden die
deze wet bood. Zo werd gewezen op de mogelijkheid tot oprichting van hogere burgerscholen,
bedoeld voor ‘de vorming van de talrijke burgerij, welke het lager onderwijs te boven, naar
algemene kennis, beschaving en voorbereiding voor de onderscheidene bedrijven der nijvere
maatschappij tracht’. Eind 1864 stonden de erfgenamen van wijlen Koning Willem II diens
paleis om niet aan de gemeente in eigendom af, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat hierin
een rijks hoogere burgerschool gevestigd zou worden. De RHBS ‘Willem II’ opende in april
1866 met een volledige voorbereidende klas. Aan het eind van het eerste schooljaar werden
van de twintig leerlingen, gelijk verdeeld over de eerste en de voorbereidende klasse, twaalf
leerlingen zonder meer bevorderd, waaronder Vincent van Gogh. Deze poseert op deze
foto, zittend op de eerste rij derde van rechts, met zijn medeleerlingen, bestuur en personeel.

met een doctorsgraad, namelijk 88. Ingenieurs en officieren, die niet alleen hun
eigen vak, maar ook ‘die onderdeelen der wis- en natuurkundige wetenschappen
waarop de techniek rust, alsmede het teekenen’ mochten onderwijzen, vormden
slechts een kleine groep. Hoewel er grote verschillen in salariëring bestonden, was
voor de hoogst gekwalificeerden het beroep van leraar aan een hbs bijzonder
aanlokkelijk. Zeker voor wis-, natuur- en scheikundigen maar ook voor ingenieurs
30.
bood het middelbaar onderwijs een geheel nieuwe beroepsmogelijkheid. Voor
scheikundigen was de HBS extra aantrekkelijk, aangezien verschillende scholen
over goed geoutilleerde chemische laboratoria beschikten. Hier konden de docenten
buiten de lessen zelf onderzoek verrichten. Verscheidene latere chemiehoogleraren
zijn hun carrière als leraar op de HBS begonnen.
Hoewel de HBS in principe voorbereidde op een studie aan de Polytechnische
School of een andere voortgezette opleiding en uitdrukkelijk niet op een universitaire
studie, waren vanaf omstreeks 1870 verschillende mensen - onder wie ook een
aantal hoogleraren - van mening dat de HBS ook een uitstekende voorbereiding was
op een medische of natuurwetenschappelijke studie. Het monopolie van de klassieke
vooropleiding werd ter discussie gesteld. Dit bleek duidelijk bij de behandeling van
de

30.

Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs, 148-158 en 172-176.
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wet op het hoger onderwijs in 1876. De gelijkstelling van de moderne
natuurwetenschappelijk gerichte opleiding met de klassieke opleiding bleek politiek
nog niet haalbaar. Wel werd een amendement aangenomen, op grond waarvan de
gediplomeerden van de HBS na een aanvullend examen in latijn en grieks tot de
universiteit konden worden toegelaten. Tevens werd het latijn als academische
voertaal afgeschaft. De artsenwet van 1878 ging nog een stap verder. Deze wet
opende de mogelijkheid om met een HBS-diploma de artsenstudie te volgen waarbij
deze studenten weliswaar niet de academische examens aflegden maar vergelijkbare
parallelle examens. In de praktijk werd echter geen enkel onderscheid gemaakt en
stond de medische studie open voor HBS-ers. Hiermee was een begin gemaakt met
31.
het slechten van de barrière tussen de verschillende routes naar hoger onderwijs.
Ondanks de verruiming van de mogelijkheden van het HBS-diploma trok de
Polytechnische School in de negentiende eeuw het meeste profijt van de HBS. In
de periode van 1864 tot 1895 lieten zich in totaal ruim 2600 studenten in Delft
inschrijven. In dezelfde periode deden zo'n 7100 leerlingen het eindexamen van de
HBS, van wie er ongeveer 5900 slaagden. Zelfs indien niet alle studenten aan de
Polytechnische School van de HBS afkomstig waren, is duidelijk dat de Delftse
32.
ingenieursschool de hoofdafnemer van de vijfjarige HBS-en was. Vooral tot
omstreeks 1880 was het aandeel van de HBS-gediplomeerden dat naar de
Polytechnische School ging erg hoog. Na die tijd begon de stroom van HBS-ers naar
33.
de universiteiten en andere opleidingen op gang te komen. Toch bevestigen latere
gegevens over de maatschappelijke betrekkingen van de geslaagde HBS-ers het
34.
beeld dat een aanzienlijk deel voor een technische studie in Delft koos.
De totstandkoming van de HBS is een zeer belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling
van het hoger technisch onderwijs geweest. Door de sterk verbeterde vooropleiding
kon het niveau van de vervolgopleidingen verhoogd worden. Omgekeerd gingen
verschillende scholen steeds hogere toelatingseisen stellen. Dit verliep meestal in
twee stappen, waarbij eerst de driejarige HBS geëist werd en daarna de vijfjarige.
35.
De militaire scholen zijn hiervan een goed voorbeeld. Daarnaast was de HBS van
belang als arbeidsmarkt voor technici en academici. Deze hoger opgeleide technici
waren in de negentiende eeuw ook - geheel in overeenstemming met de
uitgangspunten in de wet - afkomstig uit de hogere burgerstanden. De scheiding
tussen de standen vond al bij de toelating tot de HBS plaats. Voor de overgrote
meerderheid van de bevolking was een studie aan de HBS (nog) niet weggelegd.
De HBS bleek zo een uiterst succesvol instrument te zijn in de emancipatie van de
hogere burgerij. Niet alleen werden de opleidingsmogelijkheden van deze groep
31.
32.

33.

34.

35.

Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs, 108-121 en 133-135; Wachelder, Universiteit, 75-78.
Van de 155 civiel-ingenieurs die tussen 1865 en 1880 afstudeerden hadden er niet minder
dan 149 de HBS als vooropleiding. Aan het begin van de twintigste eeuw was het aandeel
van de HBS als vooropleiding nog gestegen. C. Disco, Made in Delft, Professional engineering
in the Netherlands 1880-1940 (Amsterdam 1990), 62, noot 17.
De tabel bij Baudet, De lange weg, 218, laat dit op suggestieve wijze zien. Per jaar is onder
andere het aantal nieuw ingeschreven op de Polytechnische School gezet naast het aantal
geslaagden op de HBS. In enkele jaren lijkt zelfs meer dan de helft van deze groep naar Delft
te gaan. Tot 1883 gaat gemiddeld 40 tot 50% naar Delft. Daarna daalt het tot ruwweg een
derde.
Bolkestein, ‘De wet’, statistieken 47-54 en Disco, Made in Delft, 80-83. Volgens Bolkestein
koos bijna een kwart van de studenten voor een studie aan de PS (TH); Disco komt tot
aanzienlijk lagere cijfers, maar heeft de deeltijdstudenten niet meegenomen; juist in de jaren
tachtig was dit een wezenlijk bestanddeel van de instroom in Delft. Bovendien ging een aantal
studenten via de Polytechnische School naar de universiteit.
In 1895 werd op de KMA bijvoorbeeld de vijfjarige HBS als vooropleiding gevraagd. C.P. Brest
van Kempen, Onderwijs en opvoeding aan de KMA (Den Haag 1926), 176-194.
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sterk verbeterd, tevens werd een begin gemaakt aan de doorbreking van de
36.
standenstructuur.

Het landbouwonderwijs
De gang van zaken rond het landbouwonderwijs dat eveneens in de wet werd
geregeld, zou een ware martelgang voor alle betrokkenen worden. In het
landbouwonderwijs werden drie niveaus onderscheiden. Op de burgerscholen kon
in streken waar daar behoefte aan was, het vak technologie door landbouwkunde
vervangen worden. Dit was het laagste niveau. Door het mislukken van de
burgerscholen kwam hier niets van terecht. Het tweede niveau werd gevormd door
enkele bijzondere landbouwscholen en een aan een HBS verbonden
landbouwafdeling. Deze scholen kwamen in aanmerking voor rijkssubsidie maar
ook hier bleven de resultaten achter bij de verwachtingen. De problemen echter
deden zich vooral op het derde niveau voor.
Voor dit derde en hoogste niveau waren oorspronkelijk twee Rijkslandbouwscholen
voorzien. Een van deze twee zou tevens het veeartsenijkundig onderwijs moeten
gaan verzorgen. Een samengaan met de veeartsenijschool, die al vanaf 1821 in
Utrecht bestond, lag voor de hand, maar zover kwam het niet en een wettelijke
regeling voor deze school liet als gevolg hiervan tot 1874 op zich wachten. Het
onderwijs op die school sloot in die tijd aan op dat van de driejarige HBS, maar
geleidelijk werden de toelatingseisen verhoogd, totdat in 1894 het niveau van de
37.
vijfjarige HBS als vooropleiding werd gevraagd.
Bij de behandeling van de Wet op het Middelbaar Onderwijs werd een
amendement aangenomen waarin werd bepaald dat er een Rijkslandbouwschool
zou komen, ‘indien in de behoefte aan landbouwonderwijs niet op andere wijze
wordt voorzien’. De oppositie, aangevoerd door de voorzitter van de Hollandsche
Maatschappij van Landbouw W.C.M. Begram, verdedigde de belangen van de
Landhuishoudkundige School in Groningen. Indien deze school de status van
Rijkslandbouwschool zou krijgen, was in de behoefte voorzien en hoefde er geen
andere school opgericht te worden. Rond de Landhuishoudkundige School in
Groningen ontspon zich nu een langdurig conflict. De aanleiding was, zoals we in
het vorige hoofdstuk hebben gezien, dat deze school het onderwijs combineerde
met een boerderij waar de leerlingen met het werken in de landbouw kennis konden
maken. Thorbecke was zeer duidelijk over de doelstellingen van hoger
landbouwonderwijs: het gaat erom de gronden te leren kennen waarop de
landbouwwetenschap berust, niet om ‘den handenarbeid, het ploe-

36.
37.

H. van Dijk en C.A. Mandemakers, ‘Secondary education and social mobility at the turn of
the century’, History of education, 13 (1985), 199-266.
N.B. Goudswaard, Agrarisch onderwijs in Nederland 1783-1983 (Culemborg 1986), 113-116
en 124-133 (over de Veeartsenijschool in Utrecht).
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gen, zaaien, snoeijen te leren kennen’. Vakken als natuur- en scheikunde, de
technologie, de natuurlijke historie en natuurlijk de landbouwkunde, die de kern van
het programma vormden, mochten wel worden toegepast worden op de
landbouwpraktijk maar niet ontaarden in ‘professionele instructie’.
Ook hier weer het onderscheid tussen algemene vorming en beroepsopleiding,
tenminste in het geval van het hogere technische onderwijs. Een tweede
amendement van Begram om aan de nieuwe rijksschool geïntegreerd theoretisch
en praktisch onderwijs te geven - het uitgangspunt van de Groningse school - werd
38.
door Thorbecke van de hand gewezen en ook door de Kamer verworpen.
Twee dagen nadat de wet was aangenomen stuurde Thorbecke een brief aan de
Landhuishoudkundige School in Groningen. Hierin schreef hij dat, ondanks de
verbeteringen die inmiddels waren aangebracht de school nog niet in aanmerking
kwam om tot Rijkslandbouwschool te worden aangewezen. De minister verzocht
het bestuur met voorstellen te komen om het leerplan te wijzigen. In november 1863
diende het bestuur een voorstel in waarin naast een hogere landbouwschool in
Groningen ook een lagere akkerbouwschool op de boerderij in Haren was voorzien.
De minister gaf vervolgens wel een subsidie voor de akkerbouwschool, maar
weigerde de hogere landbouwschool te financieren - naar later duidelijk zou worden
- omdat de beslissing gevallen was de hogere rijkslandbouwschool elders te vestigen.
Interventies van de provincie Groningen hadden daarom ook geen succes, het
verzoek van de school aan de minister om op zijn besluit terug te komen evenmin.
39.
Het duurde drie jaar voordat de minister op dit verzoek afwijzend antwoordde.
Omdat het bestuur er niets voor voelde de school om te zetten in een lagere
landbouwschool, ging men gewoon op de oude voet door. De beroerde financiële
situatie en de afnemende perspectieven voor de leerlingen hadden echter tot gevolg
dat de school langzaam wegkwijnde. In 1868 luchtte directeur Van Hall zijn hart in
het Tijdschrift van Nijverheid. Hij verdedigde de opzet van zijn school en richtte zijn
verwijten vooral aan het adres van inspecteur Staring. Ook in andere publicaties
over dit onderwerp werd Staring als hoofdschuldige voor de gang van zaken
aangewezen. Staring verdedigde zich fel. Met name Van Hall - ‘éénoog is hier koning
der blinden’ - en de kwaliteit van de school - ‘de publicaties van oud-leerlingen zijn
schooljongens-opstellen’ - moesten het ontgelden. Het lot van de school was echter
al bezegeld. Nadat Thorbecke's opvolger C. Fock in 1868 had geconstateerd dat
de school steeds minder in een behoefte voorzag, besloten Gedeputeerde Staten
van Groningen de school op te heffen en te vervangen door een school die aan de
wettelijke verplichtingen voldeed Uitblijven van rijkssubsidie leidde vervolgens al na
40.
een jaar tot sluiting van die school.
Een hogere landbouwschool in Nederland zou uiteindelijk via een zeer lange
omweg totstandkomen. In 1873 werd in Wageningen aan de driejarige gemeentelijke
HBS een tweejarige landbouwafdeling verbonden. Docent werd de Duitse
landbouwkundige O. Pitsch, die vanaf 1868 aan een vergelijkbare maar weinig
succesvolle afdeling van de HBS in Warffum verbonden was geweest. In 1876 werd
he landbouwonderwijs in Wageningen aanzienlijk uitgebreid, waarop de school van
de minister de status van Rijkslandbouwschool kreeg. Naast de HBS kwam er een
driejarige landbouwafdeling A, die aansloot op de lagere school en een tweejarige
afdeling B die volgde op de driejarige HBS. Tegelijkertijd werd een proefstation
geopend, waarvan alweer een Duitser, prof. A. Mayer, directeur werd. In de volgende
decennia werd het onderwijs steeds verder uitgebouwd. Er kwamen cursussen
38.
39.
40.

Goudswaard, Agrarisch onderwijs, 114-116.
Goudswaard, Agrarisch onderwijs, 136-137.
Goudswaard, Agrarisch onderwijs, 138-140.
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koloniale landbouw (1880), bosbouw (1883) en koloniale bosbouw (1890). De HBS
werd eerst vierjarig (1896) en vervolgens vijfjarig (1904). In datzelfde jaar werd een
van de afdelingen, de Hogere Land- en Boschbouwschool, tenslotte omgevormd in
een zelfstandige Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool (RHLTB).
Met de instelling in 1890 van het instituut van Rijkslandbouwleraar, verantwoordelijk
voor het overbrengen van kennis van moderne landbouw en veeteeltmethoden,
werd zodoende in het laatste kwart van de negentiende eeuw de basis gelegd voor
een kennisinfrastructuur die Nederland in de twintigste eeuw de vooraanstaande
positie op landbouwgebied zou bezorgen die het op dit moment nog steeds inneemt.
Aan de top van de pyramide stond de de RHLTB, vanaf 1918 de Landbouwhogeschool
te Wageningen. De uitvoering van de wet had bij het landbouwonderwijs wel heel
41.
lang op zich laten wachten.

De Polytechnische School
In de wet van 1863 was bepaald dat de nieuwe Polytechnische School binnen één
jaar van start diende te gaan. In juni 1864 verscheen daarom op advies van
Thorbecke een Koninklijk Besluit waarin werd bepaald dat de Koninklijke Akademie
werd opgeheven en dat de nieuwe Polytechnische School in Delft gevestigd zou
zijn. Tot directeur werd benoemd dr. L. Cohen Stuart, oud-leerling en leraar van de
Koninklijke Akademie. Cohen Stuart opende in september van dat jaar de
Polytechnische School met een rede waarin hij zijn visie op het doel en de inrichting
van de nieuwe school uiteenzette.
Er bestond volgens de directeur weliswaar een on-

41.

Goudswaard, Agrarisch onderwijs, 143-151.
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Het middelbaar en hoger landbouwonderwijs kende in Nederland een moeizame start. Met
de totstandkoming van de Rijkslandbouwschool te Wageningen, in 1876, werd een centrale
instelling voor het middelbaar landbouwonderwijs geschapen. Het onderwijs was op modern
wetenschappelijke leest geschoeid, maar ook de praktijk mocht niet ontbreken. Daarvoor
werd een hoeve op enige afstand van het hoofdgebouw opgericht, op het terrein Duivendaal.
Hier werden allerlei gewassen getest en bevond zich een kleine veestapel, dit ter
ondersteuning van het aanschouwelijk onderwijs door middel van praktische werkzaamheden.
Zo kreeg het onderwijs ‘op wetenschappelijken grondslag’ aanvulling, ‘in onmiddellijke
aansluiting aan en ingericht naar de behoeften van de praktijk’. Hier poseren leerlingen en
begeleiders trots voor deze hoeve, compleet met de collectie landbouwwerktuigen (1886).

derscheid tussen hem die ‘alleen uit zucht naar wetenschap het onbekende navorscht
en hem, die practisch nut zoekt’, maar voor beiden was een grondige voorbereiding
op hun taak onontbeerlijk: voor de een geleerde vorming op de universiteit, voor de
ander een polytechnische studie. In die polytechnische studie stonden de
ingenieurs-wetenschappen centraal, die ‘eerst werden geboren, toen op bekende
natuurkundige gronden of naar wiskundige redeneering eenig werktuig gebouwd of
eenige bewerking werd ontworpen’. Zolang de verschijnselen in de praktijk niet
verklaard konden worden, ‘zoolang blijft de kennis van den ingenieur een verzameling
van voorschriften, regels en recepten, van eigenlijke wetenschap even ver verwijderd
als een reeks chronologische opgaven van een geschiedverhaal. De industrieel,
die zijn onderneming gelijken tred wenscht te doen houden met den vooruitgang
der wetenschap, de ingenieur, die technische kennis heeft toe te passen, - zo
vervolgde Cohen Stuart - zij behooren in de eerste plaats de taal der wetenschap
- de wiskunde - te verstaan. Zij leert zwarigheden overwinnen, waarop anders het
scherpste verstand zou afsluiten.’ Op de tweede plaats kwamen de toepassingen
van de natuur- en scheikunde. ‘De studie van wiskunde en van natuur- en scheikunde
opent den weg, die rechtstreeks tot de practijk leidt. Aan de breede opvatting der
algemeene polytechnische studiën moet de behandeling der speciale technische
vakken beantwoorden. Het onderwijs in deze vakken is het eigenlijke hoofddoel der
school. Geen opgave van technische kunstgrepen, maar een leerstelsel van
technische kennis, geen kweekschool van bouwmeesters, maar een leerschool van
bouwkundigen.’ Praktijkervaring diende de leerlingen in de praktijk op te doen en
niet op de school, maar ‘in deze zin behoort het onderwijs practisch te zijn, dat het
vatbaar make voor de lessen der ervaring, den grond legge voor de toekomstige
vorming.’
De directeur sloot af met een oproep aan allen, studenten en docenten, om zich
volledig voor de school in te zetten. De vooruitzichten waren gunstig: ‘Nederland
verkeert in een tijdperk van krachtige ontwikkeling op allerlei gebied. Ook de
nijverheid begint frisch leven te vertoonen, doch zij heeft behoefte aan den
voorlichting van den technicus. Met gretigheid zal daarom het polytechnisch onderwijs
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worden ontvangen; met aandrang zullen bekwame technici tot allerlei werkkring
42.
worden geroepen.’
Voordat het zover was, moest er nog veel gebeuren. De eisen om toegelaten te
worden waren verhoogd en gelijk gesteld met het diploma van de vijfjarige HBS.
Omdat het nog enige tijd zou duren voordat de eerste HBS-examens werden
afgenomen, werd tijdelijk op de Polytechnische School voorbereidend onderwijs
gegeven. De meeste leerlingen die zich hiervoor aanmeldden, kregen echter het
advies naar een HBS te gaan. Ook van het kleine aantal leerlingen dat in 1864 en
het volgende jaar werd toegelaten tot de voorbereidende cursus, slaagde slechts
een enkeling voor het toelatingsexamen. In 1866 werd deze cursus opgeheven. De
overgrote meerderheid

42.

H.H.R. Roelofs Heyrmans, Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en van de
Polytechnische School 1842-1905 (Delft 1905), 53-55.
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van de 91 studenten die in 1864 met een studie aan de Polytechnische School
begonnen, was afkomstig van de Koninklijke Akademie. De opleiding voor Indische
ambtenaren verdween geheel van de Polytechnische School en werd overgeplaatst
naar Leiden. Daarmee was op de Polytechnische School niet alleen geen plaats
meer voor het onderwijs in de land- en volkenkunde inclusief het Javaans en Maleis,
maar ook niet voor het onderwijs in de moderne talen. De algemene vorming diende
op de HBS voltooid te zijn. Op de Polytechnische School werden voortaan alleen
nog maar de technische disciplines onderwezen.
Dit betekende dat er voor een aantal docenten van de Koninklijke Akademie geen
werk meer was op de nieuwe school, maar ook leraren in de vakken die wel op de
Polytechnische School werden onderwezen, konden niet automatisch op een
aanstelling rekenen. Vooral voor oudgedienden als Buddingh en Overduyn was dit
een harde slag.
Uiteindelijk werd een wachtgeldregeling voor de betrokkenen ingesteld.
43.
Daarentegen kreeg Lobatto een honorair hoogleraarschap aangeboden. Bij de
start van de Polytechnische School waren er 12 hoogleraren, vijf voor de zuivere
en toegepaste wiskunde, en verder onder andere voor de toegepaste natuurkunde,
scheikunde, mechanische technologie, waterbouwkunde en burgerlijke bouwkunde.
De leerstoel in de mechanische technologie werd bezet door de voormalige directeur
van de Technische School in Utrecht, Grothe. Daarnaast werd een zevental leraren
aangesteld. Al in deze beginfase werd duidelijk welke criteria bij het aantrekken van
nieuwe docenten werden gehanteerd. Voor het onderwijs in de wis-, natuur- en
scheikunde kwamen vrijwel uitsluitend gepromoveerde academici in aanmerking,
terwijl voor het onderwijs in de technische vakken voornamelijk in Delft opgeleide
ingenieurs in aanmerking kwamen. Onder de academici bevonden zich overigens
ook verschillende Delftse ingenieurs; zij waren na hun studie naar de universiteit
gegaan. Voorbeelden hiervan waren de hoogleraren in de wiskunde Cohen Stuart,
C.P. Burger en R.W. van Goens en de hoogleraar in de natuurkunde C.H.C. Grinwis.
Na de beginfase waren verder verschillende leraren en hoogleraren van de
44.
Polytechnische School eerst enkele jaren leraar aan een HBS geweest.
Een belangrijk verschil met de Koninklijke Akademie was de veel verdergaande
specialisatie op de Polytechnische School. In artikel 39 van de Wet werd een
onderscheid gemaakt tussen een driejarige opleiding van aanstaande industriëlen
of technologen, die ‘eene grootere mate van wetenschappelijke en technische kennis
verlangen dan op eene openbare hoogere burgerschool met vollen cursus kan
verkregen worden’ en een vierjarige ingenieursopleiding. Degenen die kozen voor
de de ingenieursopleiding konden kiezen uit vijf disciplines: civiele techniek,
bouwkunde, scheepsbouwkunde, werktuigkunde en mijnbouw. Voor elke opleiding
was het studieprogramma in de Wet precies omschreven. Dit zou regelmatig
problemen opleveren, omdat aanpassingen of veranderingen in een programma
een wijziging van de Wet vereisten. De Polytechnische School kende bij de start
geen afzonderlijke scholen, zoals de Speciale Scholen in België, en ook geen
vakafdelingen. In hetzelfde artikel werd vermeld dat de Polytechnische School - en
dit is een ander belangrijk verschil met de situatie vòòr 1864 - uit ‘'s Rijks kas
bekostigd’ werd. De Wet op het Middelbaar Onderwijs kende verder een grote
vrijheid toe aan de leerlingen. Wat enkele jaren tevoren nog een groot twistpunt was
geweest, namelijk de studievrijheid, was in het nieuwe reglement een
vanzelfsprekendheid. Iedereen die het schoolgeld van ƒ 200 betaalde, mocht naar
43.
44.

Baudet, De lange weg, 197.
Roelofs Heyrmans, Gedenkschrift KA en PS, 49-51 benoemingen bij aanvang en verder 51-99
passim.
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believen de lessen volgen. Ook was het mogelijk om zich voor een deel van de
lessen te laten inschrijven. Er was geen toezicht op de studenten, geen
overgangsexamens en alleen bij een herhaaldelijke verstoring van de openbare
orde waren sancties te verwachten. Alleen de vakken waarin examen werd
afgenomen waren in de wet vastgelegd. Er was één afsluitend examen voor de
technologen en er waren twee examens voor de ingenieurs, het B-examen na het
tweede jaar en het C-examen na het vierde jaar. Het HBS-examen gold als het
45.
A-examen.
Cohen Stuart had al in zijn openingsrede de globale opbouw van het lesprogramma
beschreven. Het programma in de eerste twee jaar was - met uitzondering van dat
voor technologen - voor alle richtingen nagenoeg identiek. Het onderwijs in de
wiskunde stond in deze twee jaar centraal, aangezien de studenten zich, in de
woorden van Cohen Stuart, eerst de taal der ingenieurs-wetenschappen dienden
eigen te maken. Het wiskunde-onderwijs omvatte de hogere algebra, de analytische
en beschrijvende meetkunde en de differentiaal- en integraalrekening. Daarnaast
kregen alle studenten onderwijs in de analytische scheikunde. Kennis van
bouwstoffen, toegepast in de (water)bouwkunde of in de scheepsbouw en
tekenlessen completeerden het B-programma voor de civiel-ingenieurs, de
bouwkundigen en de scheepsbouwkundigen. Voor de werktuigkundigen werd dit
vervangen door de toegepaste natuurkunde, bij de mijn-ingenieurs door het vak
delfstofkunde. In de laatste twee jaar volgden dan voor degenen die aangetoond
hadden hiervoor geschikt te zijn - dat wil zeggen een voldoende beheersing van de
wiskunde - de meer op de praktijk gerichte vakken in een van de technische
disciplines. Hoewel de eisen in vergelijking met het programma op de militaire
scholen en de Koninklij-

45.

De op de Polytechnische School betrekking hebbende artikelen van de wet zijn te vinden in
Roelofs Heyrmans, Gedenkschrift KA en PS, bijlage I, 28-32. Het B-examen werd eind jaren
tachtig gesplitst in een B1 en een B2.
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ke Akademie aanzienlijk waren verhoogd en er een veel grotere mate van
specialisatie was, werd in de opbouw van het curriculum op de Polytechnische
School de lijn doorgetrokken die in de Franse periode was gestart. De basisgedachte
achter het programma was dat aanleg voor wiskunde het belangrijkste
selectiecriterium voor een ingenieursopleiding diende te zijn. In de praktijk werkte
dit ook zo. Tot 1880 slaagde ongeveer 60% voor het ingenieursexamen. Na 1880
steeg dit aantal geleidelijk tot ongeveer 80% omstreeks 1900. De overgrote
meerderheid van de degenen die afvielen, slaagden er niet in de barrière van het
B-examen te nemen. De meeste studenten deden bovendien langer over hun studie
dan de nominale vier jaar. De gemiddelde studieduur aan de Polytechnische School
46.
bedroeg in de eerste twintig jaar circa 4,5 jaar, daarna rond de vijf jaar.
Het aantal studenten dat zich jaarlijks aan de Polytechnische School liet inschrijven
steeg in de jaren zestig en zeventig geleidelijk tot ongeveer honderd op het einde
van de jaren zeventig. De jaren tachtig lieten grote fluctuaties zien, waarbij het totale
47.
aantal studenten aan de Polytechnische School daalde tot zo'n 250 rond 1890.
Daarna zette een periode van geweldige expansie in: in 1903 waren er voor het
eerst meer dan 1000 studenten. Bovendien vond er in dezelfde periode een
verschuiving plaats tussen degenen die de volledige cursus volgden en hen die
slechts enkele lessen volgden. Vanaf 1865 konden aspirant-ambtenaren voor het
ijkwezen zich aan de Polytechnische School voorbereiden op het examen. In de
jaren zeventig werd het bovendien mogelijk voor aanstaande leraren om op de
Polytechnische School de middelbare akte van bekwaamheid voor de technische
vakken te verwerven. Het aantal part-time studenten schommelde in de beginperiode
tussen de 10 en de 20%, maar in het begin van de jaren tachtig steeg dit tot meer
dan een derde van het totaal. Daarna daalde dit geleidelijk weer totdat een meer
‘normale’ situatie werd bereikt op het einde van de jaren negentig, toen circa 10%
48.
van de studenten slechts enkele lessen volgden.
Hoewel niet precies bekend is, waarom de belangstelling voor Delft en dan met
name voor de volledige opleiding zo sterk daalde, ligt het voor de hand dat de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hierbij een grote rol speelden. De voltooiing van
het spoorwegnet in de jaren tachtig leidde tot een gebrek aan carrière-perspectieven.
Hetzelfde gold voor reorganisaties in de Indische waterstaat, terwijl voor de
technologen en de werktuigkundigen de economische crisis een rol heeft gespeeld.
Het ging hierbij om tijdelijke ontwikkelingen, zodat in de jaren negentig het aantal
arbeidsplaatsen voor ingenieurs weer toenam. Vooral de civiel-ingenieurs hadden
het zwaar te verduren en dit had onvermijdelijk een grote weerslag op de gehele
school. Ondanks het feit dat Delft vanaf 1864 zes studierichtingen telde, was de
studie voor civiel-ingenieur tot omstreeks 1890 verreweg de grootste richting. In
1880 bijvoorbeeld waren er 174 studenten civiele techniek, tegen 45 studenten
werktuig- en scheepsbouwkunde en 7 studenten voor zowel mijnbouw als
technologie. De studie voor bouwkundig ingenieur trok in de gehele periode tot 1900
weliswaar een redelijk aantal studenten, in 1880 bijvoorbeeld 95, maar zij waren
vrijwel allemaal ook als studenten civiele techniek ingeschreven. Slechts een tweetal
studenten kreeg dat jaar het diploma van bouwkundig ingenieur. De daling in het
aantal studenten trof vooral de richting civiele techniek: in 1889 toen het dieptepunt
werd bereikt, waren er nog maar 70 studenten civiele techniek tegen 67 studenten
46.

47.
48.

J.C.F. de Laurillard, ‘De Koninklijke Akademie tot opleiding van Burgerlijke Ingenieurs, de
Polytechnische School en de Instelling voor Onderwijs in de taal-, landen volkenkunde van
Ned.-Indië te Delft’ De Ingenieur 4 (1889), 227-229, Roelofs Heyrmans, Gedenkschrift KA en
PS, bijlage I 28-32; Disco, Made in Delft, 102-132.
Zie voor een overzicht van de aantallen studenten de bijlage.
Roelofs Heyrmans, Gedenkschrift KA en PS, bijlage XIVb.
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werktuigbouw. In de volgende jaren zou eerst de belangstelling voor civiele techniek
toenemen maar vervolgens vooral voor de werktuigkunde, zodat in het begin van
de twintigste eeuw de afdeling werktuigkunde het grootste aantal studenten kende.
Een factor die hierbij een rol speelde was dat de Polytechnische School geen
afzonderlijke studie elektrotechniek kende. Tot de reorganisatie in 1905 gold
elektrotechniek als een specialisatie binnen de werktuigkunde. Omdat de
belangstelling voor de elektrotechniek vooral na 1890 sterk groeide, gaan we er
49.
hier niet verder op in.
In 1889 werd het vijfentwintigjarige bestaan van de school op bescheiden wijze
herdacht. A.C. Oudemans Jr., in 1864 benoemd tot hoogleraar in de scheikunde
en op dat moment directeur, hield bij deze gelegenheid een korte toespraak waarin
hij de situatie op dat moment vergeleek met die bij de start van de Polytechnische
School. De Polytechnische School was in die periode volgens Oudemans tot bloei
gekomen en dankzij de goede resultaten was de school ook geleidelijk in aanzien
gestegen, zeker bij ingenieurs en ‘mannen van ervaring’. Dit straalde ook af op de
positie van de hoogleraren: ‘De Professoren stelde men ver achter bij die van de
inrichtingen van Hooger Onderwijs, en gaf hun dikwijls den naam van “Professoren
van den kouden grond”. Zelfs waren onder de geleerden van naam mannen, die
met minachting op de Polytechnische School neerzagen, omdat zij doordrongen
waren van een zeker soort parfum académique.’ Dit was gelukkig verleden tijd.
Geheel gelukkig met de situatie was men echter niet, zoals J.M. Telders,
hoogleraar in de weg- en waterbouw, duidelijk aangaf bij de feestrede ter herdenking
50.
van het vijftigjarig jublileum van de Delftse ingenieursschool in 1893. In die periode
hadden de Koninklijke Akademie en de Polytechnische School een groot aantal
ingenieurs afgeleverd die zowel in binnen- als buitenland op talrijke gebieden

49.
50.

Roelofs Heyrmans, Gedenkschrift KA en PS, o.a. bijlage IXa, X en XIVb.
Lange tijd is het moment waarop in 1843 de Koninklijke Akademie haar poorten opende als
start beschouwd. Later is in herdenkingen het Koninklijk Besluit van 1842 als oprichtingsdatum
van de Delftse school genomen. Baudet heeft dit in De lange weg uitvoerig beschreven.
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aan de goede naam van de Delftse school hadden bijgedragen. Ook de toekomst
zag er goed uit: ‘hoevele behoeften aan technische kennis en technischen arbeid
op elk gebied der maatschappelijke inrichting doet de nieuwe tijd rijzen. In de voor
ons liggende periode van economische sociale ontwikkeling zal de technicus meer
dan ooit geroepen worden de verwezenlijking van nieuwe behoeften mogelijkheden
mogelijk te maken, de eischen te bevredigen van nieuwe verhoudingen in handel,
nijverheid en verkeer.’ Een dergelijk optimisme moet tegen de achtergrond van een
snel aantrekkende conjunctuur en een grote expansie van de industrie worden
gezien.
Er waren nog wel enkele problemen en wensen volgens Telders. Een praktisch
probleem was het ontbreken van ‘eene werkplaats van de practische beoefening
der electro-techniek, want haar gemis drijft nog steeds onze electricièns naar het
buitenland’. Want zoals de stoommachine uit de achttiende eeuw haar ware potentie
pas in de negentiende eeuw had laten zien, zo ‘gaat de negentiende eeuw aan hare
opvolgster legateeren de dynamomachine, die reeds op ruime schaal hare wonderen
te aanschouwen geeft, maar die geroepen schijnt tot nog grooter evolutiën dan de
stoomkracht tevoorschijn heeft gebracht.’ Het belangrijkste probleem was echter
een betere wettelijke regeling van het hoger technisch onderwijs. Enerzijds diende
deze nieuwe regeling een gelijkstelling van de Polytechnische School met de
universiteiten te bewerkstelligen, anderzijds was een flexibele regeling noodzakelijk.
De ingenieursschool diende bekwame mannen voor het praktische leven te leveren.
Aangezien de techniek zich zo snel ontwikkelde zou ‘de nieuwe Wet de
ingenieursschool de gelegenheid moeten laten, zich voortdurend te verbeteren en
te vervormen naar de wisselende en opvolgende behoefte van de maatschappij,
de nijverheid en het verkeer. Het begrip van stilstand of rust zij haar vreemd. Haar
51.
devies, hare leidende gedachte zij en blijve: vooruitgang.’ De wet diende dus
aangepast te worden aan de eisen van de moderne techniek. De vraag of de hogere
technische opleidingen wel wetenschappelijk waren - het discussiepunt in 1863 was blijkbaar inmiddels een gepasseerd station.

Het overige technische onderwijs
Niet al het middelbaar technisch onderwijs werd door de Wet geregeld. De
marine-machinistenschool viel er bijvoorbeeld niet onder, waarschijnlijk omdat alle
militaire scholen buiten beschouwing waren gelaten en omdat dit in de ogen van
Thorbecke een zuivere beroepsopleiding was. Het zeevaartonderwijs nam een
tussenpositie in: Hoewel een expliciete vermelding in de Wet achterwege was
gebleven, was wel een van de inspecteurs belast met het toezicht op het
zeevaartonderwijs. Gevolgen had de invoering van de Wet voorlopig niet, de
achteruitgang in de koopvaardij na 1860 daarentegen wel. In dezelfde tijd - en dit
was ook een van de oorzaken van de teruggang - schakelde de koopvaardij over
van zeil- op stoomaandrijving en van houten schepen naar ijzeren schepen. Een
andere oorzaak van de achteruitgang was de afschaffing van allerlei
52.
protectionistische maatregelen voor de handel naar Nederlands-Indië.

51.
52.

Roelofs Heyrmans, Gedenkschrift KA en PS, 75-81.
Zie J. Dirkzwager, ‘Scheepsbouw’, in: H.W. Lintsen e.a. (red.) Geschiedenis van de Techniek
in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890 (Zutphen 1993), dl. IV,
67-102.
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Vanaf 1860 zette een sterke daling van het aantal zeilschepen in, die slechts in
beperkte mate werd gecompenseerd door de toename van het aantal
53.
stoomschepen. De crisis in de koopvaardij die hiervan het gevolg was, vormde in
1874 de aanleiding om een parlementaire enquête ‘omtrent den toestand der
Nederlandsche koopvaardijvloot’ in te stellen. In het verslag van deze commissie
dat een jaar later verscheen, werd onder andere de gebrekkige opleiding van
zeelieden bekritiseerd. De belangrijkste kritiek op de bestaande zeevaartscholen
was dat de opleiding veel te kort duurde: ‘Gelijk meermalen opgemerkt, blijven aan
alle scholen met uitzondering alleen van de Kweekschool voor de Zeevaart te
Amsterdam, de leerlingen slechts weinige maanden, namelijk den noodigen tijd om
zich voor een of ander examen voor te bereiden, teneinde daarna terstond weder
op reis te gaan; aan verscheidene scholen staat het onderwijs gedurende een
54.
aanzienlijk gedeelte van den zomer stil’. Een ander punt van kritiek punt betrof de
rol van de overheid: ‘Bij de regeling van het middelbaar onderwijs bleef het
zeevaartkundig onderwijs terzijde liggen. Van Staatswege werd sedert niets gedaan
om eene voldoende opleiding van zeevolk, machinisten en gezagvoerders op onze
koopvaardijvloot te verzekeren noch om eenheid te brengen in de examina voor
zeevarenden en daardoor in de beteekenis der aan hen uitgereikte diploma's’. Het
advies van de commissie luidde dan ook om de plaatselijke examencommissies
door een rijkscommissie te vervangen. Dit advies werd in 1877 door de overheid
opgevolgd. Tot het begin van de twintigste eeuw bleven de examens overigens
55.
facultatief.
De commissie wees ook op het ontbreken van een goede opleiding voor
56.
scheepsmachinisten en drong aan op het oprichten van een dergelijke opleiding.
Er was een grote behoefte aan bekwame machinisten. Machinisten vonden werk
in uiteenlopende sectoren als de industrie, de bemaling, op schepen en op
locomotieven. Het beroep van machinist en de opleiding hiervoor maakten een
snelle ontwikkeling door na 1860. De eerste geregelde opleiding voor machinisten
was de marine-machinistenschool, die in 1859 officieel was opgericht. Dit was, zoals

53.
54.

55.
56.

C.A. Davids, ‘Technological change and the professionalism of masters and mates in the
Dutch mercantile marine, 1815-1914’, Collectanea Maritima V (1990), 293-294.
H.E. Kuipers, ‘De kweekschool voor de zeevaart en de ontwikkeling van het zeevaartonderwijs
in Nederland’ in: Tot een rechtschapen en kloek zeeman toe te rusten 1785-1985 (Zutphen
1985), 91-92 en N.D.B. Habermehl, ‘De Kweekschool voor de zeevaart en de hogere
zeevaartschool Amsterdam als instellingen voor beroepsonderwijs’ in: Tot een kloek en
rechtschapen zeeman toe te rusten 1785-1985 (Zutphen 1985), 130.
Kuipers, ‘Kweekschool’, 90-91 en Davids, ‘Technological change’, 294.
Kuipers, ‘De kweekschool’, 90-91 en Davids, ‘Technological change’, 294.
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Na een tijdelijk onderkomen in een oud schoolgebouw kreeg de Kweekschool voor
Machinisten in 1887 een uitgebreide eigen nieuwe huisvesting ter beschikking. Op de begane
grond waren de algemene diensten, de bankwerkerijen/smederijen en tevens de eet- en
recreatiezaal ondergebracht. De eerste verdieping bevatte de eigenlijke leslokalen terwijl
de bovenste verdieping voornamelijk diende als slaapzaal. Er was dus gerekend op een
belangrijk aantal internen. Het kost- en lesgeld bedroeg voor deze groep ƒ 300, - per jaar,
de ‘externen’ betaalden ƒ 100, - respectievelijk ƒ 200, - Sinds de oprichting, in 1878 hadden
in tien jaar zo'n 180 van de 283 aangemelde leerlingen het einddiploma behaald.
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we hebben gezien nog een beperkte opleiding. De opleiding duurde twee jaar, maar
slechts tien maanden werden aan theoretisch onderwijs besteed. Het resterende
gedeelte was gereserveerd voor het opdoen van praktische ervaring. Tot 1874 was
er slechts een leerkracht die alle vakken moest onderwijzen, onder andere het
bankwerken, een vak dat hij zelf niet beheerste! In de jaren zeventig werd het aantal
docenten geleidelijk uitgebreid en langzamerhand werd ook de kwaliteit van het
onderwijs verbeterd en de toelatingseisen in een aantal stappen aanzienlijk
verzwaard, wat uiteindelijk resulteerde in een driejarige opleiding in 1895.
De marine-machinistenschool leidde op de eerste plaats machinisten voor de
marine op. In de periode van het midden van de jaren zestig tot omstreeks 1890
waren er regelmatig discussies over de positie van de machinisten bij de marine;
dit is bekend geworden als het machinistenprobleem. Het vaste corps der
marine-machinisten telde een klein aantal officieren. Tot 1861 waren er slechts
zeven officieren benoemd en ook later in de jaren tachtig toen het corps 240 leden
telde, waren er slechts 12 officieren. Vanuit de kringen van de zee-officieren werd
herhaaldelijk aangedrongen op een opheffing van de rang van officier-machinist.
Toen hierover vragen werden gesteld in de Tweede Kamer, antwoordde de minister
dat hij ‘de geheele opheffing of het doen uitsterven (van deze groep) nog niet
wenschelijk achtte’. Voor de machinisten daarentegen waren de mogelijkheden om
tot de officiersrangen door te stromen uiterst beperkt. De meesten bleven de hele
carrière gewoon machinist. Bovendien deden zich voortdurend conflicten voor tussen
de officieren en de machinisten, die voor een belangrijk deel waren terug te voeren
op de verschillen in sociale afkomst. De adelborsten werden gerecruteerd uit de
hogere standen, terwijl de machinisten voor het overgrote deel uit de kleine
middenstand afkomstig waren. Uit ontevredenheid met hun positie organiseerden
de machinisten zich in 1871 in de Marine-Machinistenclub. Op verschillende manieren
werd de publiciteit gezocht om de in hun ogen onrechtvaardige behandeling aan te
klagen en verbetering in hun situatie te bewerkstelligen. Tot het midden van de jaren
tachtig had dit weinig resultaat. Een groot aantal ontevreden machinisten verliet de
dienst en vond veelal een baan in de Indische rietsuikerindustrie. Omdat elk jaar
voldoende nieuwe kandidaten zich aanmeldden, leidde dit niet tot maatregelen.
Toen er nieuwe mogelijkheden ontstonden om tot machinist te worden opgeleid,
begon dit te veranderen en werden er maatregelen getroffen die uiteindelijk in deze
eeuw zouden leiden tot een gelijkstelling van de machinisten eerste klasse met de
zee-officieren. In totaal werden er tussen 1860 en 1890 ruim 800 marine-machinisten
opgeleid. Door het grote verloop onder deze machinisten, was de marineschool ook
57.
een belangrijke kweekvijver voor de industrie en andere sectoren.
In 1878 was intussen in Amsterdam de Vereeniging Kweekschool voor Machinisten
opgericht. Vooraanstaande personen uit kringen van de scheepvaart en de industrie
hadden, evenals de staatscommissie enkele jaren eerder, geconstateerd dat er een
dringende behoefte was aan geschoolde technici en dan vooral machinisten. Het
initiatief kreeg zo'n brede steun dat nog in hetzelfde jaar de Kweekschool voor
Machinisten van start kon gaan. De school kende twee afdelingen. De eerste afdeling,
die bestemd was voor machinedrijvers, was qua niveau en onderwijs vergelijkbaar
met de ambachtsschool maar werd al in 1881 bij gebrek aan belangstelling
57.

Zie o.a.J.B.P. Haanappel, De geschiedenis van de Marine-Stoomvaartdienst 1824-1949 (z.pl.,
z.j.), 105-123; M.J.C. Klaassen en Ph.M. Bosscher, Gedenkboek Korps officieren van de
technische dienst der Koninklijke Marine 1824-1977 (z.pl. 1977), 40-43; J.G.B., De machinist
der Koninklijke Nederlandsche Marine, zijn positie en behandeling (Nijmegen 1886), 1-54;
J.W. Visser, De marine-machinist, (Amsterdam 1889) en Gedenkboek samengesteld ter
herinnering aan de feestelijke herdenking van het 50-jarig bestaan der
marine-machinistenschool te Hellevoetsluis (Hellevoetsluis 1910).
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opgeheven. Daarnaast was er een zeer succesvolle driejarige opleiding voor
machinisten voor de scheepvaart en nijverheid. Van de vijfhonderd leerlingen die
zich in de eerste zes jaar aanmeldden, konden er slechts zo'n 300 worden geplaatst.
De studie aan de school duurde twee jaar. In deze twee jaar werd theoretisch
onderwijs gegeven dat naast algemeen vormend vooral op de (stoom)werktuigkunde
was gericht, gecombineerd met praktische oefeningen in tekenen, smeden,
bankwerken en draaien. Indien gewenst kon men na twee jaar het diploma ‘opzichter’
of ‘werkmeester’ verkrijgen. Voor het diploma van machinist kon men pas in
aanmerking komen nadat minimaal een jaar praktijkervaring was opgedaan in een
machine-fabriek of in een werkplaats bij de spoorwegen of de scheepvaart. De
leerlingen werden geacht in dit jaar door nauwkeurige observatie een schat aan
praktijkkennis te vergaren. Tijdens het afsluitend examen werden ze vooral op dit
aspect beoordeeld. De toelatingseisen werden geleidelijk opgeschroefd totdat in
1895 het niveau van de driejarige HBS werd gevraagd. Wel liet men doelbewust de
mogelijkheid open voor de meest getalenteerde leerlingen van ambachtsscholen
om op de Kweekschool verder te studeren. In datzelfde jaar werd er een splitsing
aangebracht tussen de opleiding van scheepsmachinist en die van technicus in de
industrie. Bij deze laatste richting werden de suikerindustrie en de elektrotechnische
58.
industrie snel belangrijker.
Na het mislukken van de opleiding voor machinedrijver had het bestuur van de
Kweekschool contact opgenomen met de besturen van enkele ambachtsscholen
om op die scholen machinisten-cursussen op te zetten. In Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Arnhem kwamen in het begin van de jaren tachtig dergelijke cursussen
van de grond. Leerlingen die deze cursussen met succes hadden gevolgd en daarna
enkele jaren praktijkervaring hadden opgedaan, konden een machinistendiploma
krijgen. De

58.

H. Schippers, Van tusschenlieden tot ingenieurs. De geschiedenis van het Hoger technisch
onderwijs in Nederland (Hilversum 1989), 21-22; ‘Onderwijs voor machinisten’, in: P.F.
Hubrecht (red.), De onderwijswetten in Nederland en hare uitvoering (Den Haag 1886, tweede
deel), 243-249.
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De Kweekschool voor Machinisten verplichtte haar leerlingen tot het dragen van een
schooluniform, zoals hier op een groepsfoto uit 1901 is te zien. Deze aanstaande
‘onderofficieren der nijverheid’ dienden bijtijds gevoel voor verhoudingen en voor orde en
netheid te krijgen.

beste leerlingen konden hun opleiding vervolgen op de Kweekschool voor
Machinisten.
Daarmee was, zoals de VFHN constateerde, een heel stelsel van
machinisten-opleidingen tot stand gekomen: voor de bediening van eenvoudige
werktuigen of als er technische expertise in de onmiddellijke nabijheid was, waren
de machinisten van de ambachtsscholen uitermate geschikt. Voor de grotere
machines kwamen naast ervaren technici uit de machinefabrieken ook de
marine-machinisten in aanmerking, terwijl daar waar ‘zeer hooge eischen moeten
gesteld worden, als bij de groote stoomvaartmaatschappijen, en groote
ondernemingen in onze koloniën’ de machinisten van de Kweekschool de
59.
aangewezen personen waren.
Ook in de lesprogramma's van de zeevaartscholen werd de praktische en
theoretische stoomwerktuigkunde geïntroduceerd. Al vanaf omstreeks 1860 werd
op steeds meer scholen aandacht besteed aan de praktische aspecten van de
stoomvaart. Het aanstellen van leraren voor dit vak begon pas in de jaren tachtig
ingang te vinden, het eerst in 1884 op de Kweekschool voor de Zeevaart. Vanaf
1886 werd ook een onderscheid gemaakt tussen het examen voor de zeilvaart en
de stoomvaart, maar de verschillen waren niet erg groot en een aanzienlijk aantal
stuurlieden deed een aanvullend examen om beide bevoegdheden te krijgen. Vanaf
de jaren negentig begon bovendien de steun van de overheid voor het
zeevaartonderwijs toe te nemen. Het machinisten-onderwijs zou daarentegen nog
tot de Nijverheidswet van 1919 volledig aan het particulier initiatief worden
60.
overgelaten.

De ingenieurs en het technisch onderwijs
In de Wet van 1863 werd veel duidelijker dan bij de Koninklijke Akademie een aantal
technische disciplines onderscheiden: civiele techniek, bouwkunde, werktuigkunde
59.
60.

Verslag van 34e algemene vergadering van de Vereeniging tot Bevordering van Fabrieksen Handwerknijverheid (1885), 67-69.
Schippers, Van tusschenlieden, 22-23 en 36-38.
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en scheepsbouwkunde. Elk van deze disciplines kreeg op de Polytechnische School
een eigen ingenieursopleiding. Deze specialisatie in de opleiding leidde tot een
fragmentering, een opsplitsing van het ingenieursberoep in een aantal deelgroepen,
die geleidelijk een eigen identiteit zouden krijgen. In deze paragraaf stellen we de
vraag in hoeverre de Wet op het Middelbaar Onderwijs van invloed was op de
ontwikkeling van deze beroepsidentiteit. De organisatie en de invulling van het
programma van de Polytechnische School was een cruciale factor in deze
ontwikkeling. Dit gold bijzonder sterk voor de bouwkundigen en
scheepsbouwkundigen. De andere belangrijke factor was de arbeidsmarkt. Voor
de technologen lag dit bijzonder duidelijk: niet een technische discipline maar het
werkterrein, de nijverheid, lag ten grondslag aan de opleiding voor technoloog. Pas
in een latere fase zou deze opleiding zich ontwikkelen tot
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een opleiding voor scheikundig ingenieur. We zullen eerst in grote lijnen per discipline
de relatie tussen arbeidsmarkt en opleiding en de gevolgen voor de beroepsvorming
beschrijven. Daarna komt de weerslag van deze ontwikkeling op de
ingenieursverenigingen aan bod.

Civiele techniek
Werden in 1842 alle niet-militaire ingenieurs nog aangeduid als burgerlijke of civiele
ingenieurs, in de twee decennia daarna werd de term civiele techniek geleidelijk
gereserveerd voor een beperkter gebied, namelijk het traditionele domein van de
waterstaat en de spoorwegen. Zeker na 1860 werden steeds meer civiele ingenieurs
bij de spoorwegaanleg ingeschakeld. Bij de start van de Polytechnische School
werd civiele techniek een afzonderlijke studierichting. De ingenieurs die hier werden
opgeleid kregen voortaan het diploma van civiel ingenieur. De verschuiving in de
betekenis van de term civiel werd heel subtiel tot uitdrukking gebracht door het laten
vallen van de ‘e’. Voortaan vormden civiel-ingenieurs slechts een onderdeel van de
civiele ingenieurs. We beschrijven eerst de belangrijkste ontwikkelingen op de twee
werkterreinen van civiel-ingenieurs en kijken vervolgens naar de repercussies hiervan
voor het onderwijs in Delft.
De onduidelijkheid aan wie verantwoording afgelegd diende te worden, aan de
provincie of aan de nationale overheid, was een van de belangrijkste problemen
voor de ingenieurs van het corps voor de waterstaat. Thorbecke was de eerste
minister die een duidelijke scheiding in de waterstaatszorg wilde aanbrengen. De
leiding van het corps ging akkoord met het voorstel om het corps te reorganiseren,
mits aan een drietal voorwaarden zou zijn voldaan: het beheer van die rijkswerken,
die in 1819 aan de provincies waren overgedragen, diende weer aan het rijk toe te
vallen, de salariëring van de ingenieurs moest verbeterd worden en er diende een
zorgvuldige overgangsregeling te komen. In de Tweede Kamer stuitte de
reorganisatie echter op dermate grote bezwaren dat zij op de lange baan werd
geschoven. Het belangrijkste bezwaar was de aanzienlijke verhoging van de kosten
van de waterstaatszorg. Desondanks reageerde een aantal provincies op het voorstel
van Thorbecke om eigen diensten op te richten: Groningen en Gelderland gingen
hier al in 1864 toe over, gevolgd door Zuid-Holland (1874), Friesland (1875) en
Noord-Brabant (1875). In het midden van de jaren zeventig werd een nieuwe poging
ondernomen. Minister Heemskerk reserveerde in de begroting voor 1876 geld om
een groot aantal waterstaatswerken weer onder rijksbeheer te brengen en de kamer
ging hiermee akkoord. Daarmee was de basis gelegd om tot een volledige scheiding
te komen. In 1881 werd bovendien bepaald dat de provincies slechts tot 1 januari
1882 van de diensten van het corps gebruik mochten maken. Zij waren dus verplicht
om een eigen dienst op te richten. Alle overige provincies gingen daarom hiertoe
over. Alleen Zeeland bleef zich vanwege de financiële consequenties tot het laatst
61.
toe hiertegen verzetten.
Op twee andere punten verliep de reorganisatie van het corps veel moeizamer.
Al in 1849 was aangedrongen op een éénhoofdige leiding en in de jaren vijftig had
Van der Kun als hoofdinspecteur feitelijk die positie ingenomen. Toen Van der Kun
in 1864 overleed was Conrad de gedoodverfde opvolger, maar Thorbecke verzette
zich tegen deze benoeming, deels om persoonlijke redenen - Conrad was een goede
vriend van Thorbecke's politieke tegenstander Simons - deels om politieke redenen.
61.

Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en
macht (Den Haag 1980), 260-264.
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Een aantal politici was namelijk beducht voor een te grote afhankelijkheid van het
corps. Kregen de ingenieurs het voor het zeggen, zo werd geredeneerd, dan zouden
ze de kans grijpen allerlei grootschalige en vooral kostbare projecten uit te voeren.
Na het vertrek van Thorbecke werd Conrad alsnog tot hoofdinspecteur benoemd,
maar na diens overlijden in 1870 brak een nieuwe periode aan zonder éénhoofdige
leiding. Bij de reorganisatie in 1881 die niet wettelijk werd bekrachtigd maar
desondanks toch werd doorgevoerd door Jhr. G.J.G. Klerck, minister op het nieuwe
ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, werd tenslotte P. Caland
(1826-1902) tot hoofdinspecteur benoemd. Caland was vooral bekend geworden
door zijn bijdrage aan de aanleg van de Rotterdamse Waterweg.
Het andere punt was de salariëring van de ingenieurs. Volgens de leiding van het
corps werden de ingenieurs zwaar onderbetaald. De ambitie om tot het corps toe
te treden werd dan ook steeds kleiner. Een toenemend aantal ingenieurs koos,
volgens de corpsleiding, voor een particuliere betrekking. Een salarisverhoging zou
bovendien een einde kunnen maken aan de praktijken die na 1850 geleidelijk waren
gegroeid. Het was gebruikelijk geworden om ingenieurs voor bepaalde
werkzaamheden een financiële vergoeding te geven. Dit leidde tot grote
inkomstenverschillen onder de leden van het corps. Ook in dit opzicht behaalde het
62.
corps bij de reorganisatie van 1881 een overwinning.
Uit dit alles valt op te maken dat het aanzien van het corps in vergelijking met de
eerste helft van de negentiende eeuw behoorlijk was gestegen. Bovendien was het
corps erin geslaagd in belangrijke mate de controle over het waterstaatsdomein te
verwerven. Waar omstreeks 1840 nog genie-officieren en wetenschappelijke
adviseurs grote concurrenten waren bij de voorbereiding en uitvoering van belangrijke
waterstaatsprojecten, was twintig jaar later de

62.

Lintsen, Ingenieurs in Nederland, 253-259 en 264-273.
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waterstaat het exclusieve domein van het corps van de waterstaat geworden.
Hetzelfde gold voor het domein van de spoorwegen. De aanleg van het
spoorwegnet na 1860 bood de civiel-ingenieurs nieuwe mogelijkheden. Op de eerste
plaats gold dit de staatsdienst die met de aanleg van de spoorwegen was belast,
maar daarnaast ook het toezicht op de spoorwegen en de verschillende
spoorwegmaatschappijen. De rol van de ingenieurs van het corps der genie werd
vanaf het midden van de jaren zestig snel minder. De gewijzigde verhouding tussen
de KMA en de Polytechnische School - Delft was Breda in niveau voorbijgestreefd
- én de veel grotere aantallen Delftse ingenieurs waren hier de oorzaak van. De
totstandkoming van de Polytechnische School was slechts indirect van belang. Na
1863 waren het voornamelijk civiel-ingenieurs die bij de spoorwegen werden
aangenomen. Nieuwe groepen ingenieurs zoals de eveneens in Delft opgeleide
werktuigkundige ingenieurs kregen voorlopig in tegenstelling tot in Duitsland
nauwelijks kansen bij de spoorwegen.
In 1879 waren er 32 civiel-ingenieurs bij de aanleg van de spoorwegen betrokken,
5 bij het Toezicht op de spoorwegdiensten en 20 in dienst bij de
spoorwegmaatschappijen, vooral bij de Maatschappij tot Exploitatie van de Staats
Spoorwegen. Tegenover deze 57 ‘spoorweg-ingenieurs’ stonden 65
waterstaatsingenieurs, van wie er acht in de provinciale waterstaat werkzaam waren.
Een vergelijkbaar aantal werkte nog eens in de Indische waterstaat. In totaal werkte
ongeveer 70% van alle in 1879 werkzame ingenieurs in de waterstaat of bij de
63.
spoorwegen. Voor zover bekend waren verder 17 civiele ingenieurs actief in het
onderwijs (de Polytechnische School, de HBS-en en de universiteiten) en vestigden
zich 12 ingenieurs als architect of raadgevend ingenieur. Kijken we naar het
onderscheid tussen de staatsdienst en particuliere dienst, dan zien we dat in 1879
64.
nog altijd ruim driekwart van alle civiel-ingenieurs ambtenaar was.
In vergelijking met de eerste helft van de negentiende eeuw konden
civiel-ingenieurs dus uit een groter aantal werkterreinen kiezen. De Indische
waterstaatsdienst

Ook het traditionele meubelmakersambacht onderging grote veranderingen in de tweede
helft van de negentiende eeuw. Kleinschalige werkplaatsen werden grotendeels vervangen
door meubelfabrieken die niet zozeer op bestelling als wel voor de anonieme markt werkten.
In deze grootschalige bedrijven - zoals hier de fabriek van Allan & Co te Rotterdam omstreeks
1890 - stonden houtbewerkingsmachines aangedreven door stoomkracht centraal. De
onderneming tooide zich ten onrechte met het predicaat Eerste Nederlandsche
Stoommenbelfabriek, maar was met de installatie van een stoommachine van 31 pk in 1880
wel een van de koplopers in de branche. Omstreeks 1890 werkten hier al 500 man.

merkte dit het eerst. In de jaren zeventig werd het steeds moeilijker om ingenieurs
naar Indië te halen. Door studenten die zich contractueel verplichtten na hun studie
naar Indië te komen een beurs te geven, hoopte men het tekort te kunnen opheffen.
63.

64.

Hierbij zijn ook 11 ingenieurs meegerekend die in het buitenland werkzaam waren; zij waren
of bij de aanleg van waterbouwkundige werken betrokken of bij de aanleg en exploitatie van
spoorwegen.
Lintsen, Ingenieurs in Nederland, 189-202.
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Door deze maatregel kwamen er vanaf 1876 jaarlijks zo'n 60 studenten extra naar
de Polytechnische School, maar lang duurde dit niet. Een financiële crisis in 1880
noodzaakte de Indische overheid op de uitgaven te bezuinigen. Een van de
maatregelen was een decentralisatie van het waterstaatsbeheer. Dat leidde tot een
drastische reductie van het aantal ingenieurs in het ingenieurscorps. Hetzelfde gold
voor de spoorwegen. In het begin van de jaren tachtig was de eerste fase in de
aanleg van een nationaal spoorwegnet in grote lijnen gereed. Vooral de ingenieurs
bij de staatsdienst voor de aanleg van de spoorwegen werden hierdoor getroffen.
Dit resulteerde vooral na 1884 tot een sterke daling in de belangstelling voor de
civiele techniek. Deze crisis op de arbeidsmarkt was echter maar tijdelijk. Vanaf
65.
1890 verbeterde de situatie snel en daarmee ook de aantrekkingskracht van Delft.
In de opleiding van de civiel-ingenieurs hadden zich inmiddels enkele veranderingen
voorgedaan, die vooral het toegenomen belang van de spoorwegaanleg
weerspiegelden. Bij wijzigingen in het lesprogramma was men gebonden aan de
exameneisen die in de Wet op het Middelbaar Onderwijs waren vastgelegd. Voor
het verkrijgen van het ingenieursdiploma civiele techniek werden de studenten
geëxamineerd in de toegepaste mechanica, de waterbouwkunde, de burgerlijke
bouwkunde, het waterstaatsrecht en daarnaast in een aantal vaardigheden die ze
in de ingenieurspraktijk nodig hadden, zoals het maken van tekeningen, ontwerpen
en bestekken en het verrichten van landmetingen. Bij de start van de Polytechnische
School was er slechts een docent voor de gehele waterbouwkunde. Al enkele jaren
tevoren was men tot de conclusie gekomen dat dit veel te weinig was. In 1866 was
daarom N.H. Henket als hoogleraar aangetrokken, speciaal belast met het onderwijs
in wegen en bruggen. Dit gebied werd voortaan als een afzonderlijk on-

65.

Disco, Made in Delft, 86-87, Lintsen, Ingenieurs in Nederland, 202-204 en De Laurillard,
‘Koninklijke Akademie’, 228.
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derdeel van de waterbouwkunde onderwezen. In de jaren zestig werden vijf
college-uren voor de eigenlijke waterbouwkunde uitgetrokken en vier voor wegen
en bruggen, maar dit laatste werd in 1871 al uitgebreid tot zes uur, verdeeld over
de beide laatste jaren.
Het opmerkelijke van Henket, die evenals zijn collega Telders in de jaren negentig
directeur van de school zou worden, was dat hij als een van de weinige hoogleraren
in de technische disciplines, zelf geen ingenieursopleiding had genoten. Na het
landmetersexamen te hebben afgelegd was hij eerst volontair, vervolgens opzichter
en tenslotte ingenieur bij verschillende waterbouw-projekten geworden. Hij maakte
gebruik van de minder strenge bepalingen in Indië om zonder de formele scholing
toch ingenieur bij de waterstaat te worden. Of Henket invloed heeft uitgeoefend op
enkele andere veranderingen in het curriculum is niet bekend. Zeker is in elk geval
dat omstreeks 1890 het aandeel van de wiskunde en de andere theoretische vakken
werd teruggebracht ten gunste van meer toegepaste vakken en op het eigenlijke
vakgebied gerichte vakken. Het aantal uren dat beschikbaar was voor het
waterbouwkunde-onderwijs en vooral voor bruggen en wegen werd verder uitgebreid
66.
tot respectievelijk zeven en negen in 1901.
Dit hing samen met een gedeeltelijke heroriëntatie in vergelijking met 1864 in het
denken over de opleidingen aan de Polytechnische School. De wiskundehoogleraar
Cardinaal schreef in het Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en de
Polytechnische School uit 1905 dat de wiskunde (en de natuurkunde) zorgden voor
de algemene grondslag van alle ingenieursstudies en ook los daarvan een eigen
verdienste hadden, omdat ‘zij in het verschiet een harmonisch opgetrokken bouwwerk
vertoonen, een bouwwerk, welks schoon nog te meer uitkomt, omdat het onstoffelijk
is. Daarin ligt de kracht der wiskunde, daarin ligt ook voor het onderwijs aan de
Technische Hoogeschool het gevaar. De schoonheid van het gebouw maakt, dat
men het voorbereidend karakter der wiskunde uit het oog kan verliezen, en vergeten,
dat bij het technisch onderwijs de keuze der onderwerpen zeer veel zorg vereischt.
In de eerste jaren der Polytechnische School liepen het onderwijs in de
mathematische en het onderwijs in de technische vakken te veel naast elkander;
zoo werd het boven omschreven standpunt te veel uit het oog verloren en dreigde
het gevaar eener klove tusschen de beide richtingen.’ In een aantal opzichten was
de situatie gelukkig verbeterd. Niet alleen werd meer aandacht besteed aan het
vakonderwijs, ook het wiskunde-onderwijs was door het gebruik van modellen
aanschouwelijker geworden. Bovendien werd steeds meer aandacht besteed aan
concrete toepassingen van de wiskunde in de techniek.
Het belangrijkste voorbeeld hiervan was de grafostatica, die was ontwikkeld door
toepassing van meetkundige beginselen op bouwconstructies om het ontwerpen
en analyseren ervan te vergemakkelijken en verbeteren. De grafostatica werd in
67.
1884 als nieuw onderdeel in het programma opgenomen.

Bouwkunde
Het onderwijs in de bouwkunde had al een lange traditie in Nederland. Al in de
achttiende eeuw verzorgden de tekenscholen en -academies voor allen, die in de
66.
67.

S.G. Everts, ‘Het onderwijs in de waterbouwkunde aan de Polytechnische School’ in: Roelofs
Heyrmans, Gedenkschrift KA en PS, 173-178.
Een ander voorbeeld was volgens Cardinaal de kinematica, die in 1895 als afzonerlijk vak
werd ingevoerd, Cardinaal, ‘Eenige mededeelingen over de wiskunde aan de polytechnische
school’, in: Roelofs, Heyrmans, Gedenkschrift KA en PS, 143-148.
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bouw werkzaam waren, een aanvulling op de praktijkervaring van architecten en
ambachtslieden. De kunstzinnige vorming van bouwkundigen en architecten stond
hierbij op de voorgrond. Dit gold met name voor de Koninklijke Akademie van
Beeldende Kunsten in Amsterdam. Voor ingenieurs was de bouwkunde van oudsher
een integraal onderdeel van de waterbouwkunde. In de jaren dertig en veertig werd
echter op de KMA een steeds duidelijker onderscheid gemaakt tussen de
waterbouwkunde en de burgerlijke bouwkunde. Ook op de Koninklijke Akademie in
Delft werd deze scheiding doorgevoerd en werd de burgerlijke bouwkunde als een
afzonderlijk onderdeel van de opleiding van civiel-ingenieurs onderwezen. De
ontwikkeling van de burgerlijke bouwkunde werd verder gestimuleerd door de in
1842 opgerichte Maatschappij tot Bevordering van Bouwkunde. In eerste instantie
was de Maatschappij vooral een studievereniging die voor iedereen openstond,
maar ze zou een belangrijke rol in de professionalisering van de architect en
68.
bouwkundige gaan spelen.
Een nieuwe situatie ontstond in 1864 bij de start van de Polytechnische School.
De Wet van 1863 had de mogelijkheid geopend om aan de Polytechnische School
een opleiding voor bouwkundig ingenieur te volgen. De Akademie van Beeldende
Kunsten en de Maatschappij tot Bevordering van de Bouwkunde waren hier niet
onverdeeld gelukkig mee. Ze hadden vooral bezwaren tegen het zuiver technische
karakter van de opleiding. Daarnaast speelde de situatie op de Akademie van
Beelden Kunsten een rol. Enkele jaren tevoren was het tot een aanvaring gekomen
tussen de Akademie in Amsterdam en die in Delft. De Amsterdamse Akademie
leidde in de jaren vijftig een uiterst moeizaam bestaan. Een gebrek aan financiële
middelen en een teruglopende belangstelling waren hiervan de oorzaak. Een
commissie die in 1860 was ingesteld om de toestand van de Akademie te
onderzoeken, kwam met het voorstel om de opleiding voor burgerlijke ingenieurs
in Delft bij de Amsterdamse Akademie onder te brengen. Toen in 1868 de situatie
dermate kritiek werd dat een opheffing van de Akademie dreigde, werd dit plan
opnieuw gelan-

68.

Zie o.a.W.R.F. van Leeuwen, ‘Woning- en Utiliteitsbouw’, in: H.W. Lintsen e.a. (red.),
Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving
1800-1890 (Zutphen 1993), dl. III, 197-231.
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De suikerfabriek ‘Kemanglen’ was in 1842 opgericht door de gewezen KNIL-kolonel Th.
Lucassen. Deze had tijdens zijn verblijf in Europa een grondige studie gemaakt van de
laatste technische ontwikkelingen. Met steun van het Ministerie van Koloniën voerde hij die
op zijn fabriek in.. De Java-suikerindustrie groeide evenals de bietsuikerindustrie in Nederland
uit tot een grootschalige bedrijfstak, die goede mogelijkheden bood voor hogere en middelbare
technici, als technologen en machinisten. Voor de technologen uit Delft was de suikerindustrie
een belangrijke arbeidsmarkt. Hetzelfde gold voor de machinisten, die van de
marine-machinistenschool of - vanaf 1878 - van de Kweekschool voor Machinisten uit
Amsterdam afkomstig waren. De groeiende behoefte aan technisch personeel resulteerde
in de jaren tachtig in een grote toestroom van Nederlandse studenten naar de Duitse
opleidingen voor de suikerindustrie. Hieraan kwam in de jaren negentig grotendeels een
einde, toen ook in Nederland suikerscholen werden opgericht.
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ceerd. Acties tegen een voorgenomen sluiting hadden tot resultaat dat minister C.
Fock in 1869 met een voorstel kwam voor de regeling van het onderwijs in de
beeldende kunsten. In dit voorstel was geen plaats meer voor het onderwijs in de
bouwkunst op de nieuwe Rijksakademie van Beeldende Kunsten met als argument
dat dit vak in Delft werd onderwezen. Hiertegen kwam de Maatschappij tot
Bevordering der Bouwkunst in het geweer. Deze maatschappij drong niet alleen
aan op het behoud van de bouwkunde-afdeling aan de nieuwe Rijksakademie, maar
tevens op de opheffing van de bouwkunde-opleiding in Delft. Deze opleiding voldeed
volgens de Maatschappij niet. De bouwkunde hoorde niet thuis aan een
polytechnische school, maar zou beter tot haar recht komen in een meer kunstzinnige
omgeving. Het bestuur van de Polytechnische School ging in de tegenaanval. Niet
alleen bestreed ze de opvattingen van de Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst, maar ook kwam ze met een voorstel om de hele school naar Amsterdam
te verplaatsen. Uiteindelijk liep deze ruzie met een sisser af. De Rijksakademie zette
in afgeslankte vorm - zonder tekenschool - het hoger onderwijs voor beeldende
kunstenaars voort en bleef ondanks de wettelijke regeling nog jaren voortploeteren.
Het enige overblijfsel van de ruzie met Delft was de instelling van een avondcursus
bedoeld om Delftse bouwkundige ingenieurs de gelegenheid te geven hun
69.
esthetische opleiding te voltooien.
Hoewel de bouwkunde-opleiding voor Delft behouden bleef, betekende dit niet
dat de opleiding een succes werd. Verantwoordelijk voor het gehele
bouwkunde-onderwijs met uitzondering van de constructieleer was de Duitse architect
E. Gugel. Vanaf 1878 werd hij bijgestaan door een leraar voor de decoratieve kunst.
Hoewel zowel de theoretische als de praktische lessen in de bouwkunde druk werden
bezocht en zeer werden gewaardeerd, deed vrijwel niemand het examen voor
70.
bouwkundig ingenieur. De overgrote meerderheid van de studenten prefereerde
het diploma van civiel-ingenieur dat meer mogelijkheden bood. Dit alles was ook
niet zo verwonderlijk, aangezien de exameneisen voor bouwkundige, zoals die in
de wet waren vastgelegd, in grote lijnen identiek waren aan die voor civielingenieur.
De nieuwe hoogleraar in de bouwkunde J.F. Klinkhamer, die in 1899 naast Gugel
was benoemd, schreef (over zichzelf): ‘Was het wonder, dat diens streven van den
aanvang af er op gericht was om, zelf leerling der Polytechnische School geweest
zijnde, te trachten het beruchte art. 62 van de Wet op het Middelbaar Onderwijs,
waarbij de examens voor bouwkundig ingenieur waren geregeld, gewijzigd te krijgen’.
Toen hij hierin twee jaar later was geslaagd, werd de hele bouwkunde-afdeling
gereorganiseerd. Het aandeel van de theoretische vakken in de studie werd drastisch
71.
gereduceerd, zodat er meer ruimte voor het vakonderwijs kwam.
Vanaf die tijd werd het onderscheid tussen civiele en bouwkundige ingenieurs
aanzienlijk groter en, bevrijd van het keurslijf van de civiele techniek, kreeg het
beroep van bouwkundige en architect meer ruimte om zich te ontwikkelen. Hoewel
in Delft opgeleide architecten én civiel-ingenieurs - het onderscheid was immers
lange tijd minimaal - bij de uitvoering van een aantal grote bouwkundige projecten
in de negentiende eeuw een leidende positie bekleedden, vormden ze in de
architectenwereld slechts een marginale groep. De meeste vooraanstaande
Nederlandse architecten hadden hun opleiding elders gevolgd, vooral in het
72.
buitenland, of waren gewoon in de praktijk op een architectenbureau opgeleid.
69.
70.
71.
72.

Baudet, De lange weg, 208-209 en Goudswaard, Nijverheidsonderwijs, 122-125.
Zie bijlage.
J.F. Klinkhamer, ‘De afdeling bouwkunde’ in: Roelofs Heyrmans, Gedenkschrift KA en PS,
196-200.
Van Leeuwen, ‘Woning- en utililiteitsbouw’, 201-206.
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Werktuigkunde
De werktuigtechniek was in Nederland omstreeks 1850 een nauwelijks ontgonnen
terrein. Er waren enkele grote machinefabrieken, nauw verbonden met de
scheepsbouw, en een beperkt aantal kleinere fabrieken. Voorzover er in bepaalde
bedrijfstakken behoefte was aan machines, werden deze voor een belangrijk deel
geïmporteerd. In de Nederlandse bedrijven die wel zelf machines construeerden,
werden in de regel buitenlandse technici aangetrokken om in de benodigde kennis
te voorzien. Na 1850 begon in deze situatie langzaam verandering te komen.
Nederland schakelde over op stoom als krachtbron en de introductie van de
73.
stoomtechniek leidde ook tot een transformatie in de produktietechniek. Hoewel
er nog steeds machines werden geïmporteerd, speelde een toenemend aantal
74.
bedrijven op deze vraag in. Een gevolg hiervan was ook een toenemende behoefte
aan technici die deze nieuwe technieken beheersten. Niet alleen het ontwerpen en
bouwen van stoominstallaties, maar ook de bediening en het onderhoud vereisten
bekwaam personeel. De verschillende machinisten-opleidingen die we al behandeld
hebben en de opleiding voor werktuigkundig ingenieur aan de Polytechnische School
speelden hierop in.
Werktuigkundig ingenieurs werden vanouds in de werkplaats opgeleid. Vooral in
Engeland was de ‘shop culture’ erg sterk. Ook in de meeste Nederlandse
machinefabrieken gaf men de voorkeur aan een ingenieursopleiding in het eigen
bedrijf, aangevuld met wat theoretisch onderwijs dat of binnen het bedrijf werd
verzorgd of werd overgelaten aan de zelfstudie van de aanstaande ingenieur.
Voorbeelden van dergelijk opleidingen zijn de ingenieursschool van de Amsterdamse
Machinefabriek De Atlas, die in de jaren zestig tot stand kwam en de studievereniging
‘Archimedes’ die in 1861 door

73.
74.

H. Lintsen, ‘Een land onder stoom’, in: H.W. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de Techniek
in Nederland. De wording van een moderne samenlevin 1800-1890 (Zutphen 1994), dl. VI.
W.H.P.M. van Hoff, In het rijk van de Nederlandse Vulcanus, De Nederlandse
machinenijverheid 1825-1914 (Amsterdam 1990), 9-24.
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Plattegrond van het gebouw van de Polytechnische School te Delft in 1888. De school telde
toen reeds 265 ingeschrevenen (waaronder 100 toehoorders), maar beschikte slechts over
één gebouw, waarin alle onderwijs- en onderzoekfaciliteiten waren ondergebracht.
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Aantekeningen van Johan Manders, student aan de Polytechnische School, bij het college
toegepaste natuurkunde uit 1881. Op deze bladzijde wordt een instrument - het werktuig
van Denison - beschreven waarmee de sterkte van een touw kan worden bepaald.
Toegepaste natuurkunde was voor alle studenten aan de Polytechnische School in de eerste
twee jaar een verplicht vak. Naast de toepassingen van de dynamica en de thermodynamica
werd ondere andere elektrische en magnetische verschijnselen behandeld. Vanaf 1873
werd dit college verzorgd door dr. J. Bosscha jr., die daarvoor inspecteur voor het middelbaar
onderwijs was geweest. Bosscha zou in 1878 tevens directeur van de Polytechnische School
worden.
75.

technici uit de fabriek van Van Vlissingen en Dudok van Heel was opgericht. Het
initiatief om met de werktuigkundige opleiding aan de Polytechnische School te
beginnen was dan ook niet afkomstig uit de industrie, maar van docenten in Delft
en van ambtenaren. In Delft en Breda was tot die tijd wel in beperkte mate onderwijs
in de werktuigkunde gegeven, maar alleen als een onderdeel van een andere
opleiding. De onderwijsvernieuwers werden vooral geïnspireerd door het onderwijs
in de ‘Maschinentechnik’ aan de polytechnische scholen in Duitsland dat in die tijd
een snelle ontwikkeling doormaakte.
Goed overdacht of goed voorbereid was de opleiding van werktuigkundige in elk
geval niet. Artikel 64 van de Wet van 1863 bevatte bijvoorbeeld tweemaal het vak
toegepaste natuurkunde als onderdeel van het B-examen, waarschijnlijk omdat dit
vak in het definitieve wetsontwerp voor alle ingenieurs verplicht werd gesteld. Het
C-examen omvatte behalve het technisch tekenen, het vak kennis van werktuigen
als onderdeel van de mechanica - ook verplicht voor alle andere studenten met
uitzondering van de technologen - en verder de vakken mechanische technologie
en werktuigbouwkunde. Dit laatste vak kwam in het eerste ontwerp nog niet voor
en werd pas op het laatste moment in de wet opgenomen. De verdere invulling van
de opleiding werd geheel aan de docenten van de Polytechnische School
76.
overgelaten.
Het mechanica-onderwijs werd opgedragen aan de hoogleraren Cohen Stuart en
R.W. van Goens, die beiden al op de Koninklijke Akademie dit onderwijs hadden
verzorgd. Voor het onderwijs in de werktuigbouwkunde werd A. Huët (1836-1899)
als leraar aangetrokken. Huët was als vijftienjarige gaan werken in de fabriek van
Van Vlissingen & Dudok van Heel. Na vijf jaar jaren praktijkervaring te hebben
opgedaan wilde hij werktuigbouwkunde gaan studeren, een vak - zoals Huët later
schreef - dat ‘inmiddels als een nieuw vak van technische wetenschap was
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geschapen door wijlen F. Redtenbacher te Carlsruhe en dat sedert dien tijd aan alle
polytechnische scholen zoo terecht een voorname plaats heeft ingenomen’ maar
in Delft nog niet werd onderwezen. Bij gebrek aan beter koos hij voor een opleiding
als civiel-ingenieur aan de Koninklijke Akademie in Delft. Na zijn examen in 1859
werkte hij nog enkele jaren in verschillende machinefabrieken in binnen- en
77.
buitenland. Hij was onder andere lid van de eerder genoemde studievereniging
Archimedes. Toen de oprichting van de Polytechnische School werd aangekondigd
bood hij zichzelf meteen aan als docent voor het nieuwe vak, maar het duurde nog
78.
bijna een jaar voor de benoeming rond was.
Huët zag de werktuigbouwkunde als een belangrijk onderdeel van de algemene
werktuigkunde, die daarnaast ook nog kennis van werktuigen en de werktuigleer
omvatte. Deze uit Duitsland afkomstige onderverdeling van de werktuigkunde werd
in Delft overgenomen. Kennis van werktuigen was in feite de beschrijving van alle
soorten van werktuigen. Dit onderdeel kende al een lange traditie in de vorm van
het ‘theatrum machinarum’ en de encyclopedieën en stond in nauwe relatie met de
mechanische technologie. De werktuigleer (Maschinenlehre) had als voornaamste
doel de bepaling van het vermogen en rendement van werktuigen. Dit deel van de
werktuigkunde was sterk theoretisch gericht. Voorbeelden van belangrijke werken
op dit gebied waren de boeken over de stoomtechniek van G. de Pambour (1848)
en van Redtenbacher (1852), terwijl vanaf omstreeks 1860 de toepassing van de
mechanische warmte-theorie, beter bekend als de thermodynamica, steeds
belangrijker werd. In
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Een der tekenlokalen van de Polytechnische School te Delft, 1895. Het tekenschot was toen
nog onbekend, men stond, of hing, rond platte tafels.

de werktuigbouwkunde tenslotte werden de vorm en afmetingen van een constructie
79.
bepaald als ook van alle onderdelen die voor de bouw hiervan noodzakelijk waren.
De examen-bepalingen in de wet dwongen de docenten op de Polytechnische
School enigszins te schipperen. De werktuigleer die niet in het programma voorkwam,
werd ondergebracht bij de theoretische en toegepaste mechanica. Cohen Stuart
verzorgde tot 1878 een cursus over de ‘theorie der moteurs’, later theorie der
calorische werktuigen genoemd. Twee jaar eerder was H.A. Ravenek benoemd tot
docent in de werktuigkunde. Hij kreeg de taak het onderwijs in de werktuigleer uit
te breiden. Toen Cohen Stuart in 1878 overleed en Ravenek diens onderdeel van
de werktuigleer had overgenomen en daarnaast ook de kennis van werktuigen ging
doceren, werd hij tot de eerste hoogleraar in de werktuigkunde benoemd. Daarmee
passeerde Ravenek, een van de eerste afgestudeerde werktuigkundig ingenieurs,
zijn voormalige leermeester Huët. Een van de redenen waarom Huët geen promotie
maakte was ongetwijfeld diens nogal eigenzinnige karakter. Hij verkondigde overal,
op vergaderingen en in talrijke publicaties zijn denkbeelden, die vaak tegen de
heersende opvattingen ingingen, en hij hield ook in discussies altijd voet bij stuk.
80.
Dit maakte hem bij de meeste andere docenten niet populair.
Behalve een steeds groter wordende persoonlijke frustratie bestond er echter ook
een diepgaand verschil van mening tussen Huët enerzijds en een groot gedeelte
van de staf van de Polytechnische School anderzijds, met Cohen Stuart en later
Ravenek als belangrijkste exponenten, over de opleiding van werktuigkundigen en
de inrichting van het onderwijs op de Polytechnische School. Huët nam zijn eigen
loopbaan als voorbeeld. Het opdoen van praktische ervaring was volgens hem een
uiterst noodzakelijk onderdeel van de opleiding. De werktuigkunde kon slechts zeer
‘onvoldoende’ in de studeerkamer worden beoefend en ‘nooit straffeloos gescheiden
worden van zijn geboortegrond, namelijk de mechanische werkplaats’. Wat het
laboratorium was voor de chemicus, dat was de werkplaats voor de werktuigkundige.
Herhaaldelijk stelde hij voor om de studenten te verplichten om voor hun studie
eerst een à twee jaar in de fabriek door te brengen. Toen dit niet haalbaar bleek,
adviseerde hij zijn leerlingen om tenminste tijdens de vakantieperiode als volontair
81.
in een machinefabriek te gaan werken.
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Huët was er zeker geen voorstander van om de praktijk-opleiding boven de studie
te stellen. Het ging om het evenwicht tussen theorie en praktijk. De echte ingenieur
stond volgens hem tussen ‘de man der abstracte theorie, die niets anders ziet dan
algemeene beginselen en den man der alledaagse practijk, die voor niets anders
82.
oog heeft dan voor bijzondere omstandigheden’. Volgens hem diende het hoofddoel
van de werktuigkundige opleiding te zijn de vorming van werktuigkundige ingenieurs
die geschikt waren om later als zelfstandig constructeur op te treden. Hij verzette
zich er tegen de werktuigbouwkunde uitsluitend als een wetenschap te beschouwen,
want de werktuigbouwkunde was weliswaar voor een deel wetenschap maar voor
een ander aanzienlijk deel een kunde, zoals de bouwkunde. Dit was nu juist tegen
de heersende opvattingen op de Polytechnische School. Zeker na de aanstelling
van Ravenek werd de werktuigleer, de theoretische benadering van de
werktuigkunde, steeds centraler en dominanter. De controverse tussen Ravenek
en Huët werd in feite pas opgelost toen Huët in 1899 overleed. Drie jaar eerder was
hij alsnog tot hoogleraar benoemd. Ravenek heeft zich in tegenstelling tot Huët nooit
openlijk over zijn ideeën uitgelaten, behalve in het Gedenkschrift van 1905 en dan
nog indirect. Daarin schreef hij dat na de dood van Huët en de aanstelling van een
aantal nieuwe hoogleraren eindelijk tot ‘eene meer doelmatige verdeeling van het
onderwijs in de kennis van werktuigen, de werktuigbouwkunde en werktuigleer’ kon
worden overgegaan. De kennis van werktuigen werd over de verschillende
hoogleraren verdeeld - in 1900 waren er al vier - en de werktuigleer verdween van
het programma. Dit vak werd voortaan als een onderdeel van de werktuigbouwkunde
83.
gegeven, zoals de hele opleiding na 1905 ook zou worden genoemd. Hoewel het
zodoende leek alsof het vak van Huët, de werktuig-bouw, centraal kwam te staan,
gebeurde in feite precies het tegenovergestelde. Ook bij het ontwerpen van machines
kwamen de theoretische uitgangspunten voortaan op de eerste plaats.
Erg veel belangstelling voor de studie voor werktuigkundig ingenieur bestond er
in de begintijd niet. Tot 1878 kregen slechts 16 werktuigkundigen het
ingenieursdiploma. Pas vanaf 1878 begon het aantal studenten langzaam te stijgen
tot rond de 75 in de tweede helft van de jaren tachtig. In 1890 werd het honderdste
diploma uitgereikt. In de jaren daarna zou dit aantal snel stijgen. Slechts een relatief
klein aantal van deze ingenieurs, minder dan 15%, was in de jaren negentig
werkzaam in de machinenijverheid. Een dankbrief van Huët aan zijn oudleerlingen
die hem in 1889 hadden gefêteerd in verband met zijn 25-jarige leraarschap, geeft
84.
een goede indruk waar de werktuigkundige ingenieurs dan wel terechtkwamen.
De brief was ondertekend door 92 ingenieurs van wie er 74 een Delfts diploma
hadden. Een grote groep werkte in de industrie maar wel in zeer uiteenlopende
bedrijven en sectoren, waaronder de machine- en de scheepsbouw. De grootste
concentratie van werktuigkundigen was te vinden bij de spoorwegen in Nederland
en in Indië, vooral bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. De
aanleg van de spoorwegen was door de civiel- ingenieurs verricht, bij de exploitatie
van de spoorwegen was er een taakverdeling tussen de beide groepen ontstaan.
Door de groei in het rollend materieel, werden er werkplaatsen opgericht voor het
controleren, onderhouden en repareren van het materieel. Deze werkplaatsen,
tenminste de hogere functies, werden het domein van de werktuigkundigen. Grotere
aantallen werktuigkundige ingenieurs waren verder nog te vinden bij de dienst voor
het Stoomwezen en het onderwijs (HBS en PS). Ook andere bronnen laten zien dat
de spoorwegsector, met ruwweg een derde van alle werktuigkundigen, de
belangrijkste werkgever was. Als we een onderscheid maken tussen de publieke
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en particuliere sector, blijkt dat de meerderheid van de werktuigkundige ingenieurs
85.
toch nog in (semi)-overheidsbanen terecht kwam.
Terwijl in de periode tot omstreeks 1890 werktuigkundige ingenieurs nog maar
in kleine aantallen in de industrie te vinden waren, was de situatie voor machinisten
geheel anders. De vraag was hoe de verhouding tussen deze laatste groep en de
Delftse ingenieurs lag. In theorie was dit duidelijk: door hun academische opleiding
dienden de Delftse ingenieurs boven de praktische technici te worden aangesteld.
In de bedrijven echter was dit lang niet altijd het geval en waren de ‘practici’
regelmatig succesvoller dan de Delftenaren. Uit een overzicht van de betrekkingen
van de oud-leerlingen van de Kweekschool in 1903 bleek dat een behoorlijk aantal
van hen in de leidinggevende functies waren terecht gekomen zoals directeur of
administrateur van een suikerfabriek of machinefabriek, terwijl ook verschillende
kwekelingen een ingenieursfunctie bekleedden, bijvoorbeeld bij de Nederlandsche
86.
Grofsmederij, Stork in Hengelo en als ingenieur-directeur van een octrooi-bureau.
De werktuigkundige ingenieurs uit Delft hadden ook dertig jaar na de start nog geen
monopolie op de ingenieurstitel. Op deze wijze hadden de Delftse ingenieurs niet
alleen moeite om een positie in de industrie te verwerven, ze ondervonden daarnaast
ook concurrentie van andere groepen technici. Over het profiel en de opleiding van
deze zogenaamde ‘middelbare’ technicus ontstond in de jaren tachtig en vooral in
de jaren negentig een uitgebreide discussie.

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

145

De Koninklijke Akademie kreeg al spoedig na de oprichting de beschikking over een
‘verzameling van voorwerpen geheel of gedeeltelijk bewerkt’, in hoofdzaak produkten van
mechanische bedrijven. De verzameling groeide snel aan mede door steun van belangrijke
geschenken van industriëlen, zowel in Nederland als daarbuiten. De collectie was rond de
eeuwwisseling in negen hoofdgroepen verdeeld, waaronder de spinnerij, hier onder meer
zichtbaar vertegenwoordigd door een vitrinekast met garens van de firma H.P. Gelderman
& Zonen. De toenmalige beheerder klaagde er al over dat ‘de ruimte waarin deze rijke
verzameling thans moet worden geborgen, belet een doelmatig overzicht te geven van de
verschillende stadia van bewerkingen die de daarin voorhanden producten moeten doorlopen.’

Scheepsbouwkunde
Vanaf 1860 werden op de Koninklijke Akademie ook scheepsbouwkundige ingenieurs
voor de marine opgeleid. Dit werd op de Polytechnische School gecontinueerd.
Evenals dit bij de bouwkundigen en werktuigkundigen het geval was, waren de in
de wet vastgelegde exameneisen weinig specifiek. Voor het C-examen werd naast
de mechanica inclusief kennis van werktuigen en het technisch tekenen alleen het
vak scheepsbouwkunde en de onderdelen van de waterbouwkunde die betrekking
hadden op de scheepvaart (kanalen, havens) genoemd. Nu maakte de scheepsbouw
door de overgang van hout naar ijzer en de toepassing van stoomaandrijving in die
tijd een geweldige verandering door. Dit had grote consequenties voor de wijze
waarop schepen werden ontworpen en gebouwd. Een van de eersten die hier een
systematische verhandeling over schreef was de Nederlandse ingenieur B.J. Tideman
(1834-1883).
Tideman had gekozen voor een carrière bij de genie, maar tijdens zijn studie aan
de KMA werd hem verzocht om zich op de scheepsbouw te gaan toeleggen. Na zijn
studie werd hij in 1855 aangesteld bij het ‘Korps Ingenieurs der Marine voor de
Scheepsbouw’, waar hij binnen tien jaar doordrong tot de hoogste rang, die van
hoofd-ingenieur. In 1859 publiceerde Tideman zijn Verhandeling over de
scheepsbouwkunde als wetenschap, zamengesteld vooral met het oog op het geheel
87.
stelselmatig ontwerpen van stoomschepen, voor oorlogs-marine en koopvaardij.
In de inleiding concludeerde Tideman dat de scheepsbouwkunde nog geen
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wetenschap was in de betekenis dat het mogelijk was om ‘een schip te ontwerpen,
waarvan ik a priori de eigenschappen en snelheid met wiskundige zekerheid kan
regelen’. De beweging van water en van voorwerpen in het water waren dermate
gecompliceerd, dat ze niet zonder meer uit de theorie afgeleid konden worden. In
dit opzicht toonde de scheepsbouwkunde overeenkomsten met bijvoorbeeld de
geneeskunde en de
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Een blik in een der collegezalen in het gebouw voor Toegepaste Natuurkunde en
Electrotechniek van de Polytechnische School, 1895. Vrij kleine, maar hoge zalen met naast
collegebanken ook ballustrades. Rond de lessenaar elektrotechnische voorwerpen. Aan de
wand een aantal blauwdrukken.

scheikunde. Dit was op zich geen probleem, maar de vraag was hoe de
scheepsbouwkunde als wetenschap vooruitgeholpen kon worden. Daartoe dienden
volgens Tideman hypothesen geformuleerd te worden, die door proeven in het groot
en door waarnemingen in de praktijk getoetst zouden worden. De practici moesten
88.
de wiskundigen de hulpmiddelen aanleveren om de theorie te verbeteren. Tideman
zou later door zijn eigen modelproeven in dit opzicht een zeer belangrijke bijdrage
leveren.
Door dit werk werd het mogelijk de resultaten van modelproeven naar de werkelijke
schaal te vertalen. Hierdoor kon veel eenvoudiger en uitgebreider onderzoek worden
gedaan naar de relatie tussen de vorm van de romp en de vaareigenschappen van
89.
een schip.
Tideman kreeg ook de kans zijn ideeën op de aanstaande scheepsbouwkundig
ingenieurs over te brengen. In 1868 kreeg hij de taak om het onderwijs in de
scheepsbouwkunde aan de Polytechnische School te gaan verzorgen. Hij bleef
daarnaast gewoon bij de marine werkzaam. Toen hij in 1873 tot
hoofdingenieur-adviseur en feitelijke leider van het marinecorps werd benoemd,
nam hij ontslag.
Zijn taak werd overgenomen door de marine-ingenieurs J.W. Calten (1873-1879)
en A.J.H. Beeloo (1879-1887). Deze laatste volgde Tideman na diens overlijden op
als chef van het Corps. Al deze docenten waren slechts een klein deel van hun tijd
op de Polytechnische School aanwezig. Dit was een van de problemen waarmee
de scheepsbouwkundige opleiding te kampen had. Hieraan kwam pas een einde
toen H. Cop in 1887 tot hoogleraar was benoemd. Een ander probleem was dat er
te weinig ruimte was voor onderwijs in de stoomwerktuigkunde en voor onderwijs
over ijzer als bouwmateriaal. Door de opsplitsing van de werktuigkunde in drie delen
werd in het voor de scheepsbouwers verplichte gedeelte alleen het beschrijvende
vak kennis der werktuigen behandeld. De werking van de stoommachine en het
ontwerpen van stoominstallaties voor schepen kwamen hierin niet aan de orde. Dit
werd enigszins, maar niet voldoende gecompenseerd door de tekenoefeningen van
Huët. De meeste studenten losten dit op door zich ook voor de studie van
werktuigkundige te laten inschrijven. Deze gang van zaken werd in 1875 ook formeel
vastgelegd in de nieuwe regeling voor het ingenieurscorps van de marine.
Scheepsbouwkundig ingenieurs die als aspirant-ingenieur waren aangenomen,
moesten nog een jaar extra studeren aan de Polytechnische School om het diploma
van werktuigkundig ingenieur te halen. Deze situatie bleef in de rest van de
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negentiende eeuw voortbestaan met als enige wijziging dat de betaling van dit extra
90.
studiejaar door de marine, in 1887 kwam te vervallen.
De studie voor scheepsbouwkundige werd dus niet gezien als een zelfstandige,
afgeronde opleiding. Het geringe aantal studenten en de geringe
beroepsmogelijkheden werkten dit verder in de hand. Tot de jaren tachtig werd de
opleiding voor scheepsbouwkundig ingenieur gedomineerd door de marine. De
marine leverde de docenten en de grote meerderheid van de ingenieurs kwam daar
terecht. De nominale sterkte van het corps bedroeg in die periode 12 ingenieurs en
enkele aspiranten, al naar gelang de behoefte. In 1870 waren er echter slechts
negen ingenieurs in vaste dienst. Omdat de meeste studenten vanwege de geringe
perspectieven de voorkeur gaven aan het werktuigkundig diploma, studeerden tot
1880 slechts 11 scheepsbouwkundig ingenieurs af. In de jaren tachtig begon een
kentering op te treden. Doordat de Nederlandse scheepswerven ook pantserschepen
en stoompaketboten gingen bouwen, werden de mogelijkheden voor de ingenieurs
groter. Daarnaast namen ook de classificatiebureaus, zoals bureau Veritas, en de
rederijen enkele scheepsbouwkundig ingenieurs in dienst. In de jaren tachtig steeg
de belangstelling voor de studie in Delft dan ook tot gemiddeld 15 à 20 studenten
per jaar. Ook het aantal gediplomeerden steeg enigszins, met een hoogtepunt van
zeven afgestudeerde scheepsbouwkundige ingenieurs in 1890, een wapenfeit dat
91.
tot 1918 niet meer overtroffen zou worden.

De fabrieksingenieur of technoloog
De opleiding voor fabrieksingenieur of technoloog werd opgezet naar het voorbeeld
van de Ecole Centrale in Parijs. Civiel-ingenieurs kregen daar onderwijs in de
sciences industrielles, waarvan de beschrij-
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vende meetkunde, de chemie en de werktuig(bouw)kunde de belangrijkste pijlers
vormden. De motieven waarom in Delft voor een vergelijkbare opleiding werd
gekozen, zijn niet precies bekend, maar vermoedelijk hing dit samen met het falen
van de Koninklijke Akademie als nijverheidsopleiding. Al in de jaren vijftig werd
aangedrongen op uitbreiding van de studierichtingen met een wetenschappelijke
opleiding voor de nijverheid. Keurenaer en vervolgens ook Thorbecke namen dit
over. Retrospectief wordt de opleiding voor technoloog altijd gezien als de start van
de opleiding voor scheikundig ingenieur, maar dit is een anachronisme. De driejarige
technologische studie aan de Polytechnische School kende twee gelijkwaardige
pijlers: enerzijds de mechanica en de mechanische technologie en anderzijds de
toegepaste en analytische scheikunde en de scheikundige technologie. Onder
invloed van de opkomst van werktuigkundige opleidingen aan de ene kant en
analytisch-chemische opleidingen aan de andere kant, groeiden deze beide
onderdelen van de technologie steeds verder uit elkaar. Het ideaal van een algemene
technologie, een systematisch en wetenschappelijke, alomvattende bestudering
van de processen in de fabrieken, was hierdoor verder weg dan ooit.
Het onderwijs in de mechanische technologie werd verzorgd door Grothe. Het
onderwijs in de scheikunde en de scheikundige technologie werd door dr. A.C.
Oudemans jr. en dr. L.C. Levoir gegeven. De wiskunde nam in vergelijking met de
ingenieursopleidingen slechts een beperkte plaats in.
Op de Koninklijke Akademie was de mechanische technologie nog een onderdeel
van de werktuigkunde, maar vanaf 1863 werd het als een afzonderlijk vak
onderwezen. Onder Grothes beheer viel de verzameling modellen die op de school
aanwezig was. Hiertoe behoorde de collectie die oorspronkelijk bestemd was geweest
voor het museum in Brussel maar in de jaren dertig via de afdeling voor Nationale
Nijverheid (Binnenlandse Zaken) op de Koninklijke Akademie was terechtgekomen.
Deze modellenverzameling met bijbehorende modelmakerij bevatte niet alleen
werktuigen maar ook waterbouwkundige constructies, modellen van bruggen, een
collectie minerale stoffen en chemische produkten. Daarnaast waren er geheel of
gedeeltelijk bewerkte fabrieksprodukten en verder een aantal textielmachines voor
demonstraties. Grothe behandelde de produktieprocessen in een groot aantal
bedrijfstakken, waarbij aan de textiel- en de papierfabricage veel aandacht werd
besteed. In de jaren negentig werd er nog een laboratorium voor het testen van
vezels ingericht. Er bestond in principe een taakverdeling met de werktuigkundigen,
die zich vooral op stoommachines en de krachtoverbrengingen toelegden. Tussen
1867 en de komst van Ravenek nam Grothe ook het algemene onderwijs in de
kennis van werktuigen voor zijn rekening. De mechanische technologie raakte door
een combinatie van factoren echter geleidelijk op de achtergrond. De ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt waarbij technologen vooral in de chemische en
voedingsmiddelensector terecht kwamen, en de uitzonderingspositie en de
domeinafbakening met de werktuigkunde binnen de Polytechnische School speelden
92.
hierbij een rol.
Na een aarzelende start begon de studie voor technoloog een behoorlijk aantal
studenten te trekken met een hoogtepunt in 1874 toen er 42 studenten waren,
93.
waardoor technologie na civiele techniek een tweede plaats innam. Een van de
motieven voor studenten en vooral hun ouders om deze richting te kiezen was, dat
de studie slechts drie jaar duurde en ook maar één examen kende. Dit leverde een
aanzienlijk financiële besparing op in vergelijking met de ingenieursstudies, omdat
ook voor elk examen nog examengeld verschuldigd was. Daarnaast was de opleiding
voor technoloog een uitweg voor studenten die struikelden over de wiskunde in het
B-examen in een van de andere richtingen.
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Ook studenten die geen duidelijk beeld hadden van hun toekomstige loopbaan
werd door Cohen Stuart aangeraden om technologie te studeren, in de rotsvaste
overtuiging dat de Nederlandse nijverheid om wetenschappelijke opgeleid technici
zat te springen. Dit bleek in de praktijk nogal tegen te vallen. Veel afgestudeerde
94.
technologen konden slechts met de grote moeite een baan in de industrie vinden.
Andere technologen gebruikten de studie in Delft als een opstapje naar een
universitaire studie. Voorbeelden hiervan zijn de latere nobelprijswinnaar J.H. van
't Hoff, die na het eindexamen van de HBS (1869) in twee jaar de studie voor
technoloog afrondde en daarna in Leiden, Bonn en Utrecht scheikunde studeerde,
en M.W. Beijerinck, die in Leiden in de botanie promoveerde en leraar aan de
95.
landbouwschool in Wageningen werd. Een relatief groot aantal Delftse technologen
volgde als een soort kopopleiding nog een studie aan de universiteit, eventueel
voortgezet met een verblijf aan een buitenlandse instelling.
Onbekendheid met het beroep van technoloog werd als de belangrijkste oorzaak
gezien voor de problemen van technologen om een plaats in de industrie te
verwerven. In de machinenijverheid gaf men, zoals we hebben gezien, de voorkeur
aan praktisch opgeleide technici en bovendien kwamen hiervoor de werktuigkundige
ingenieurs uit Delft eerder in aanmerking. In de chemische nijverheid speelden tot
omstreeks 1860 naast praktici vooral apothekers een belangrijke rol. In de jaren
zeventig kwam met de technologen een nieuwe groep technici in de chemische
industrie. De eerste afgestu-
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deerde technoloog, J.C. van Marken, richtte, na zich onder andere in Wenen te
hebben georiënteerd, in 1870 in Delft de Nederlandsche Gist- en Spiritus Fabriek
op. Van de 48 technologen die tot 1880 een diploma verwierven kwam ongeveer
de helft in een technisch beroep, dat wil zeggen in de industrie, op de proefstations
of bij technische bureaus terecht. Dat is een veel groter aandeel dan de andere
opleidingen, maar gezien het feit dat het om zo'n klein aantal ging, was de betekenis
van de fabrieksingenieur voor de industriële ontwikkeling voorlopig nog maar
96.
beperkt. Bovendien ondervonden de technologen concurrentie van andere technici,
namelijk van aan de universiteiten opgeleide chemici. In hoofdstuk 10 komen we
hierop terug. Daar staat de vraag centraal welke functies technologen en andere
hoogopleiden in de chemische industrie vervulden.
De belangstelling voor de studie voor technoloog liep vanaf de tweede helft van
de jaren zeventig dan ook sterk terug. Daarna groeide dit aantal weer geleidelijk tot
97.
een vijftiental in 1889. In deze periode vond een grondige reorganisatie plaats.
Allereerst werd herhaaldelijk aangedrongen op een verhoging van het niveau van
de opleiding door de studieduur te verlengen tot vier jaar. De voorstanders hiervan
waren vooral onder de chemici te vinden. Zij voerden aan dat een van de oorzaken
voor het geringe succes op de arbeidsmarkt de geringere
wetenschappelijk-technische ontwikkeling van de technoloog was in vergelijking
met die van de ingenieur. Vooral voor de beoefening van de praktische scheikunde
was volgens hen te weinig ruimte. Een suggestie om hiervoor het onderwijs in de
bijvakken, waaronder de wiskunde, in te krimpen, werd door de chemici
verontwaardigd van de hand gewezen: ‘Het behoeft geen betoog, dat vermindering
van de mathematische ontwikkeling van den scheikundigen ingenieur [..] zeer in
strijd geweest is met de ontwikkelingsgang van de chemische wetenschap’. Voor
de chemie rond 1860 was dit een merkwaardig argument. Het benadrukken van het
belang van de wiskunde moet dan ook worden gezien in het kader van het streven
naar gelijkstelling van de opleiding met de ingenieursopleidingen.
Opvallend in het citaat is dat men nu sprak van een scheikundig ingenieur in
plaats van van een technoloog. De chemici onder aanvoering van Oudemans, die
tussen 1885 en 1895 directeur vsn de Polytechnische School was en vanaf 1885
gesteund werd door de hoogleraar S. Hoogerwerff, slaagden erin om de opleiding
om te vormen tot een scheikundige opleiding. Deze reorganisatie kreeg in een aantal
stappen zijn beslag. Eerst werd het examen in een drietal deelexamens gesplitst,
vervolgens werd vanaf 1888 de afgestudeerde technologen dringend geadviseerd
om nog een jaar op de school in het scheikundig en fysisch laboratorium door te
brengen. In 1891 tenslotte werd de opleiding vierjarig. Naast enkele geheel nieuwe
vakken zoals bacteriologie en mineralogie werd vooral het aantal uren voor de
praktische oefeningen in de scheikunde, natuurkunde en microbiologie sterk
uitgebreid. De opleiding kreeg door de invloed van Oudemans en Hoogerwerff een
98.
sterk analytisch-chemische karakter. Geheel zonder verzet ging dit overigens niet.
In 1891 werd in een anoniem artikel in de Delftsche Studenten Almanak
geconstateerd dat tijdens de studie steeds meer de nadruk op de
chemisch-technische onderwerpen kwam te liggen. De auteur pleitte ervoor om de
chemische technologie op ‘mechanisch-technischen grondslag’ te bestuderen. Iets
99.
wat door de chemici als volstrekt belachelijk van de hand werd gewezen. Pas met
de totstandkoming van een technologisch laboratorium in 1916 werd de
mechanisch-technologische oriëntatie in een nieuwe gedaante, namelijk als
procestechnologie, weer belangrijker.
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De algemene opleiding voor ‘fabrieksingenieur’ was hierdoor in feite mislukt. In
de nieuwe opleiding voor technoloog kwam de wetenschappelijke beoefening van
de scheikunde op de eerste plaats. Dit was vooral het werk van de docenten op de
school en niet zozeer een reactie op een vraag uit de industrie. Onder verwijzing
naar de situatie in Duitsland beweerden de chemici dat het succes van de Duitse
chemische industrie werd veroorzaakt door de inschakeling van grote aantallen
hooggeschoolde chemici. De scheikundige ingenieurs zouden een vergelijkbare rol
in Nederland kunnen spelen. Hiermee kwamen ze in het vaarwater van de
universiteiten. De enige klacht tegen de nieuwe Technische Hogeschool in 1905
was dan ook afkomstig van de universitaire hoogleraren in de chemie. Zij twijfelden
aan het niveau van de opleiding in Delft.
In de tussentijd kwam inderdaad een grotere groep dan in de beginperiode,
namelijk ongeveer 70%, van de technologen in de industrie terecht. Dit varieerde
van de kunstmest-industrie, de gasfabrieken, de petroleum- en de textielindustrie
tot kleine chemische bedrijven en adviesbureaus. De technologen slaagden er
echter niet in om bepaalde domeinen voor zichzelf op te eisen. De grootste
concentratie van technologen bevond zich in het onderwijs, op ruime afstand gevolgd
door de suiker-industrie, vooral in Nederlands-Indië, en de gistindustrie. Vooral de
Nederlandsche Gist- Spiritus Fabriek was een pionier. Directeur van Marken nam
100.
al zeer snel enkele technologen in dienst.
In de suiker, die zowel de rietsuiker- op Java als de bietsuikerindustrie en
raffinaderijen in Nederland omvatte, bleek vanaf de jaren tachtig een enorme
behoefte aan geschoolde technici te bestaan. Ruim honderd Nederlanders gingen
in deze periode in
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De glasblazerij was een van de bedrijfstakken die in de negentiende eeuw belangrijke
veranderingen op chemisch en technisch gebied ondergingen. De Nederlandse glasindustrie
volgde daarbij de buitenlandse ontwikkelingen, soms zeer nauwgezet, zoals bij de firma
Jeekel, Mijnssen & Co te Leerdam, hier afgebeeld. In 1875 richtten zij een hardglasfabriek
op die werkte volgens een procedé van de Fransman A. de la Bastie, dat dateerde van eind
1874. De drie glashutten (een verbastering van het Duitse ‘Hütte’), waarvan twee voor aan
de dijk, zijn duidelijk herkenbaar aan hun typische vorm: op het onderste vierkante deel staat
een zeskante kap, bekroond met een torentje, dat voor ventilatie dient. Verder omvatte het
bedrijf een eigen smederij, bergplaatsen en afdelingen die hulpdiensten bewijzen als de
potkamer (voor de vervaardiging van de smeltkroezen) en de steenzolder (voor de vuurvaste
steen). De fabriek was gunstig gelegen aan de Linge, belangrijk voor de aanvoer van de
grondstoffen en de verzending van de artikelen met scheepsladingen naar binnen- en
buitenland. De fabriek beschikte over 53 woningen waarin werklieden waren gehuisvest. In
het totaal werkten er op de drie glasfabrieken te Leerdam 130 man.

Duitsland studeren. Dit was de aanleiding om ook in Nederland dergelijke opleidingen
op te zetten, in 1894 in Amsterdam de School voor de suikerindustrie, terwijl een
jaar later ook de Kweekschool voor Machinisten haar leerlingen de mogelijkheid
101.
bood om een opleiding als technicus voor de suikerindustrie te volgen. Het succes
van de Kweekschool voor Machinisten op twee ‘ingenieurs’-tereinen vormde de
achtergrond van een discussie die in de jaren negentig onder de ingenieurs
ontbrandde.

De ‘Commissie inzake het Technisch Onderwijs’
De ingenieurswereld kende twee verenigingen: het KIVI, dat vooral fungeerde als
een technisch-wetenschappelijke studievereniging en werd gedomineerd door de
leidinggevende ingenieurs van de waterstaat, het leger en de spoorwegen en de
exclusief Delftse VBI. De VBI, begonnen als een vereniging om de contacten tussen
de studievrienden te onderhouden, richtte zich vanaf de jaren zeventig steeds meer
op de behartiging van de belangen van de niet-militaire ingenieurs. Bij de discussies
over de koers van de VBI in 1871 diende Huët een voorstel in om de VBI om te vormen
tot een algemene ingenieursvereniging met als doel het bevorderen van de welvaart
van Nederland, voor zover dit binnen de mogelijkheden van de ingenieurs lag en
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verder het versterken van de banden tussen de ingenieurs en allen die met hen
samenwerkten. Het voorstel werd afgewezen als te ambitieus voor een kleine
vereniging die op dat moment zo'n 40 leden telde. Enkele jaren later werd
aangegeven dat het bij bepaalde onderwerpen wel eens noodzakelijk kon zijn als
pressiegroep op treden. In 1883 tenslotte werd ‘het behandelen van vraagstukken
van economischen, administratieven, technischen en industrieelen aard en het zich
zoo nodig verklaren omtrent of werkzaam optreden in aangelegenheden betreffende
de vorming of opleiding van den ingenieur, zijn vooruitzichten, werkkring, richten
en maatschappelijk

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

150
standpunt’ expliciet tot doelstelling van de vereniging gemaakt. Een van de activiteiten
van de VBI was vanaf 1886 het uitgeven van het tijdschrift De Ingenieur. Dit tijdschrift
werd het platform van de ingenieurs in Nederland voor het uitdragen van de mening
van de ingenieurswereld over niet alleen technische, maar in toenemende mate ook
102.
maatschappelijke onderwerpen.
Het onderwerp waar de VBI de meeste aandacht aan besteedde, was zonder
twijfel het technisch onderwijs en met name de Polytechnische School. Al in 1873
stemden de leden van de VBI unaniem voor de opneming van de Polytechnische
School bij het hoger onderwijs. De regering bereidde op dat moment een nieuwe
wet op het hoger onderwijs voor, maar bij de behandeling van het voorstel in de
Tweede Kamer bestond er weinig belangstelling om de wet in dit opzicht te wijzigen.
In nauw overleg met het bestuur van de Polytechnische School werden nog enkele
pogingen ondernomen, maar actueel werd de kwestie weer in het begin van de
jaren negentig. De VBI besloot in 1892 een ‘Commissie inzake het Technisch
Onderwijs’ in te stellen.
Voorzitter van deze commissie die uit vijf leden bestond, werd R.A.I. Snethlage
(1845-1919), civielingenieur en hoofdredacteur van De Ingenieur. Daarnaast waren
onder andere lid Huët en E.H. Stieltjes, die de eerste hoofdredacteur van het
verenigingsblad was geweest en op dat moment werkzaam was bij de Raad van
103.
Toezicht op de Spoorwegdiensten. De commissie stelde een uitgebreid onderzoek
in. Op de eerste plaats hield ze een enquête onder de Nederlandse ingenieurs en
verder onder allen die belang stelden in de Nederlandse ingenieursopleiding.
Vervolgens werden een aantal polytechnische scholen in het buitenland bezocht,
waaronder de Ecole Polytechnique en de Ecole Centrale in Parijs en de technische
hogescholen in Wenen, Berlijn, Karslruhe en Zürich. Tenslotte werd ook de situatie
op de Polytechnische School onderzocht. Door de ambitieuze aanpak duurde het
104.
vier jaar alvorens het eindverslag werd goedgekeurd en gepubliceerd.
De eerste en belangrijkste conclusie was - niet verwonderlijk - dat het onderwijs
voor ingenieurs onder het hoger onderwijs diende te vallen. In vergelijking met
vroegere standpunten werd wel dezelfde nuancering aangebracht als Telders tevoren
had gedaan. De snelle technische ontwikkeling vereiste een flexibele regeling die
tussentijdse aanpassingen aan de eisen van de moderne techniek mogelijk maakte.
De slechte ervaringen met de Wet van 1863 klinken hierin door. Daarnaast werd
gepleit voor een zelfstandige positie voor de technische wetenschappen. Binnen
de normale universitaire structuur zouden andere faculteiten het beleid van een
technische faculteit ‘zonder kennis van zaken’ kunnen beïnvloeden. Het beste was
daarom, dat er een afzonderlijke regeling van het ‘Technisch Hooger Onderwijs’
zou komen. Daarnaast werden over een groot aantal zaken betreffende de toelating,
de examens, de diploma's en de introductie van nieuwe vakken uitspraken gedaan.
Er diende meer aandacht te komen voor de algemene vorming van de ingenieur en
voor de voorbereiding op de beroepspraktijk. Het was daarom noodzakelijk onderwijs
in algemene vakken, zoals sociale geschiedenis en de geschiedenis van de
ingenieurswetenschappen, te geven, het onderwijs in de zogenaamde
bedrijfswetenschappen uit te breiden en meer aandacht te schenken aan de
praktische vorming. Veelvuldige excursies en de oprichting van een
105.
ingenieurslaboratorium waren voor dit laatste het aangewezen middel.
Speciale aandacht werd ook besteed aan de lesprogramma's en de plaats van
de theoretische vakken daarin. Met name voor de beoefening van de
‘vakwetenschappen’ was volgens de commissie onvoldoende tijd in het programma
ingeruimd. Als voorbeeld werd het onderwijs in de waterbouwkunde aangehaald:
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‘Terwijl de verhouding tusschen het aantal college-uren, gewijd aan wiskunde en
theoretische mechanica eenerzijds en wegen, bruggen en waterbouwkunde te Delft
ongeveer is van 2:1, zoo is zij te Berlijn omgekeerd en wel van 1:2’. De beste
oplossing zou zijn het onderwijs in de mechanica, dat nu onder het C-examen viel,
naar voren te schuiven. Bovendien was het wenselijk het onderwijs in dit vak af te
stemmen op de eisen van de verschillende ‘vakscholen’. Onderwerpen die voor
civiel-ingenieurs van belang waren, konden voor werktuigkundigen of technologen
106.
veel minder relevant zijn.
Een ander, fundamenteler punt was de vraag of er niet in absolute zin te veel
aandacht aan wiskunde en de natuurwetenschappen werd besteed. Hierover bestond
binnen de commissie geen eenstemmigheid. Alle leden waren het erover eens dat
een grondige studie in deze vakken voor de ingenieur onmisbaar was. ‘Afgezien
daarvan, dat zij den grondslag vormt voor zijne eigenlijke vakstudie, is zij voor hem,
wat de studie der klassieken is voor hen, die de Universiteit bezoeken: het
aangewezen middel om logisch te leeren denken; zij moge ons al niet, zoals de
laatstgenoemde, tevens den schoonen vorm leeren waardeeren, als middel tot het
zelfstandig leeren denken, tot scherping van den geest, staat zij niet minder hoog.
Een gunstige wiskundige aanleg is eene noodzakelijke voorwaarde, het beste, hoewel geenszins onfeilbare - bewijs, eenmaal een bekwaam ingenieur te worden.’
De vraag was nu of men in Delft al te ver of nog niet ver genoeg ging met het
onderwijs in de basiswetenschappen. Enkele leden betoogden, dat juist door de
ontwikkeling
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In 1876 werd te 's-Gravenhage, als derde school van dit soort in ons land, de Industrieschool
voor meisjes opgericht. Het doel was de leerlingen door middel van een opleiding in
verschillende kunstnijverheidsvakken in staat te stellen later in hun eigen onderhoud te
voorzien. Hoewel in principe ook bedoeld voor arbeidersmeisjes, werd de school de eerste
tientallen jaren vrijwel uitsluitend door meisjes uit de hogere middenklasse bezocht, waarvan
de vaders ambtenaar of handelaar waren. Dit mede vanwege het betrekkelijk hoge schoolgeld
(ƒ 20, - per jaar), naast de vrij strenge eisen aan de vooropleiding en de eis van ‘een zekere
beschaving’. Op deze foto het gebouw aan de Van Diemenstraat.
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Bij de opening van de tweede middelbare technische school, te Dordrecht in 1912 werden
door middel van gevelstenen de vijf studierichtingen in symbool en naam weergegeven,
terwijl het belangrijke aandeel van de particuliere nijverheid bij de totstandkoming in de
eerste steen tot uiting kwam. Naast waterbouwkunde en suikerindustrie werd ook nog
werktuigbouw- en scheepsbouwkunde en elektrotechniek gedoceerd.

van de natuur- en scheikunde steeds hogere eisen aan de wiskundige kennis werden
gesteld. Zonder een grondige kennis van de elektrostatica en -dynamica zou men
geen goed elektrotechnicus kunnen worden. Anderen stelden dat voor de praktische
behoeften van de ingenieurs de studie der wiskunde in Delft ‘te hoog werd
opgevoerd’. Overeenstemming bestond wel over de opvatting die men in Wenen
had gehoord, namelijk dat een grondige studie van de voorbereidende
wetenschappen op school belangrijker was dan een volledige behandeling van het
gekozen vak. Tekortkomingen op het vakgebied kon men in de praktijk goed
compenseren, in de basisopleiding was dit vrijwel onmogelijk. Een verlenging van
de studieduur, die zowel een grondige basisscholing als een betere vakstudie
mogelijk zou maken, werd door de commissie afgewezen. Het vergelijkend onderzoek
had laten zien dat de opleiding in het buitenland varieerde tussen de drie en vijf jaar
en er bestond geen enkele aanleiding om ‘uit de resultaten blijkens de examens
verkregen aan inrichtingen met korter studietijd, ongunstige gevolgtrekkingen af te
107.
leiden omtrent het minder degelijk karakter van het onderwijs daar gegeven.’
Huët opponeerde, in zijn gebruikelijke polemische stijl, op verschillende punten.
In het eindverslag was een ‘Nota over de regeling van het Hooger en Middelbaar
Technisch Onderwijs’ toegevoegd waarin hij een aantal opvattingen ventileerde die
radicaal afweken van die van de overige leden. Volgens Huët was een afzonderlijke
school voor ingenieurs een slechte zaak. De ingenieursvakken dienden over de
universiteiten verdeeld te worden. De verschillen tussen de ingenieursvakken
onderling waren dermate groot, dat de behandeling binnen een uitsluitend technische
hogeschool niet ‘voordelig’ was. Daarnaast had de ingenieur behoefte aan een
ruimere ontwikkeling, die door de algemene universiteiten veel beter kon worden
verzorgd. Ook zou er in die situatie een veel natuurlijker verdeling tussen de
basiswetenschappen, verzorgd door de faculteit der wis- en natuurwetenschappen,
en de toegepaste vakken van de technische faculteit bestaan.
Het zal duidelijk zijn dat dergelijke opvattingen Huët in de ingenieurswereld niet
in dank werden afgenomen. Huët reageerde echter ook nog op een ander punt.
Volgens hem was er in Nederland behoefte aan Technische Scholen die de leemte
tussen de ambachtsscholen en de Polytechnische Scholen zouden vullen. ‘Er is
geen beter maatregel aan te wijzen om op maatschappelijk gebied bevrediging te
schenken aan den algemeenen wensch tot vooruitgang, dan van Rijkswege een
Technische School voor Opzichters en Werkmeesters te stichten, alwaar gevormd
zal worden het uitgebreide personeel aan welks opleiding tot nog toe geen enkele
school gewijd is en op wier schouders bij de uitvoering van werken dikwijls zulk
eene zware en uitgebreide taak rust, omdat zij de rechterhand zijn voor Ingenieurs

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

108.

en Architecten’.
op de agenda.

De school waarvoor Lipkens al in 1828 had gepleit, stond weer

Rapport inzake Technisch Onderwijs
In tegenstelling tot de VBI deed het KIVI niet aan belangenbehartiging. Dat was ook
niet nodig omdat de dominante groepen binnen het KIVI uitstekend in staat waren
om binnen de organisaties waar ze werkzaam waren voor hun belangen op te
komen. Rond 1880 waren de meeste wensen van deze ingenieurs in vervulling
gegaan met als sluitstuk de reorganisatie van het corps van de waterstaat. Het
ledenaantal van het KIVI was geleidelijk gestegen tot ruim 900 in het begin van de
jaren tachtig tegen de
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iets meer dan 200 leden die de VBI telde. Vanaf 1884 begon het ledenaantal van
het KIVI echter af te nemen. Een van de redenen was ongetwijfeld de verslechtering
op de arbeidsmarkt voor civiel-ingenieurs. Voor een aantal ingenieurs wogen de
kosten van het lidmaatschap niet meer op tegen de voordelen. Het relatief hoge
aantal leden dat wegens wanbetaling uit de vereniging werd gezet, is een indicatie
hiervoor. Veel Delftse ingenieurs waren zowel lid van het KIVI als van de VBI. Bij een
eventuele keuze tussen de beide verenigingen kozen velen de laatste, omdat deze
de ingenieurs meer te bieden had: actieve belangenbehartiging en het tijdschrift De
Ingenieur.
Een andere belangrijke reden was echter dat steeds meer ingenieurs zich niet
meer thuisvoelden bij het KIVI en, in mindere mate, de VBI. Hoewel beide verenigingen
in naam algemene ingenieursverenigingen waren, zorgden het grote overwicht van
de civiel-ingenieurs dat de aandacht van de verenigingen vooral naar
waterstaatszaken en later ook spoorwegzaken uitging. De publicaties in het Tijdschrift
van het KIVI zijn hiervan een duidelijk bewijs. De stoomtechniek kwam bijvoorbeeld
vrijwel niet aan bod, tenzij in relatie met de bemaling of stoomlocomotieven. Het
groeiend aantal werktuigkundig ingenieurs voelde zich hierdoor steeds minder
109.
aangesproken door het KIVI.
In 1889 deed een zestal jonge Amsterdamse werktuigkundig en
scheepsbouwkundig ingenieurs een oproep om een stedelijke vereniging van
werktuigkundig ingenieurs op te richten. Op een eerste bijeenkomst drong J.D. van
der Made, directeur van de Koninklijke Fabriek van Stoom en andere Werktuigen,
er op aan de nieuwe vereniging een nationaal karakter te geven. Op de
oprichtingsvergadering van de Nederlandse Vereeniging voor Werktuig- en
Scheepsbouwkundigen (NVWS) waren 32 technici aanwezig, onder wie 11 Delftse
ingenieurs. In het eerste bestuur was de Koninklijke Fabriek met twee van haar drie
directeuren en nog twee andere ingenieurs in het zeven leden tellende bestuur sterk
vertegenwoordigd. Voorzitter werd de directeur van de Nederlandsch
Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij, G.A.A. Middelberg, een in het buitenland
opgeleide ingenieur. Hoewel het initiatief was uitgegaan van Delftse ingenieurs,
werd de vereniging in feite overgenomen door ondernemers en managers van de
grotere machinefabrieken en scheepswerven. Delftse ingenieurs maakten slechts
een derde van het totale ledenbestand uit. Bovendien blijkt uit een analyse van het
ledenbestand uit het eerste jaar, dat Delftse ingenieurs nog nauwelijks tot
leidinggevende posities waren doorgedrongen. Ze bevestigen de eerder beschreven
situatie op de arbeidsmarkt voor ingenieurs. De meeste scheepsbouwkundige
ingenieurs waren bij de marine werkzaam, slechts een enkeling bij de particuliere
werven. De hogere banen bij de spoorwegen werden (nog) effectief afgeschermd
door de civiel-ingenieurs. Alleen de grotere machinefabrieken boden op dat moment
de werktuigkundigen betere vooruitzichten.
De belangstelling van de grote ondernemers werd in de hand gewerkt doordat zij
in de internationale concurrentie merkten, dat het voor het overleven van hun
bedrijven noodzakelijk was het technisch peil van hun eigen onderneming, maar
ook van de Nederlandse industrie in zijn geheel, te verhogen. Het belangrijkste doel
van de vereniging was daarom de bevordering van de totstandkoming van een
zelfstandige techniekbeoefening op het gebied van de werktuigkunde in Nederland.
Tot dan was volgens de vereniging alles geïmporteerd en overgenomen uit het
buitenland. Ook dit was een indicatie voor de positie van de werktuigkunde in
110.
Nederland omstreeks 1890.
Hoewel voor de ingenieurs een centrale positie in de Nederlandse werktuigkunde
was ingeruimd en een alliantie met de (potentiële) werkgevers de ingenieurs
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bepaalde voordelen bood, diende de NVWS op de eerste plaats de belangen van
het bedrijfsleven. De industrie had niet zozeer behoefte aan ingenieurs, maar wel
aan goed opgeleide en bekwame praktische technici. Dit bleek duidelijk uit de
bemoeienis van de vereniging met het technisch onderwijs. In 1895 was door de
fabrikant E.H. van Gelder op een ledenvergadering dit onderwerp voor het eerst ter
sprake gebracht. De alomtegenwoordige Huët herhaalde zijn opvatting over de
noodzaak van een school voor opzichters en werkbazen. De discussies resulteerden
in de instelling van een commissie in 1896, die een tweeledige opdracht kreeg: een
onderzoek naar de behoefte aan technisch onderwijs en een lesprogramma voor
111.
een school die in deze behoefte zou voorzien.
Na een inventarisatie kwam de commissie tot de conclusie dat het vooral ging
om die groep technici die tussen de ingenieurs en de ambachtslieden stonden. Deze
afbakening vond de commissie echter nog te ruim en men besloot een verdere
onderverdeling te maken. Men zou geen aandacht schenken aan de opleiding van
werkmeesters en opzichters, die toch vooral uit de praktijk dienden voort te komen
en waarvoor verschillende mogelijkheden bestonden om bijvoorbeeld op de
avondscholen aanvullend onderwijs te volgen. De commissie richtte zich daarentegen
op het ‘Technisch Middelbaar Onderwijs’. Goede voorbeelden hiervan waren de
verschillende Technicums in Duitsland, evenals de afdeling ‘Technici’ aan de
Kweekschool voor Machinisten in Amsterdam en de Nederlandsche school voor
Nijverheid en Handel in Enschede. De opleiding voor technicus aan de Kweekschool
bestond
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pas een jaar, zodat over de resultaten nog niets definitiefs gezegd kon worden. De
middelbare technische scholen, die op het niveau van de driejarige HBS moesten
aansluiten, zouden niet zoals vroeger de Technische School in Utrecht op de
Polytechnische School moeten voorbereiden, maar juist een afgeronde opleiding
voor de industrie moeten verzorgen. Particuliere scholen verdienden de voorkeur
hoewel in een aantal opzichten ondersteuning door gemeenten en rijk noodzakelijk
112.
zou zijn.
Toen de commissie haar rapport in 1900 presenteerde, was de situatie in de
ingenieurswereld echter drastisch veranderd. Na enkele jaren van onderhandelen
kwam het in 1899 tot een fusie tussen het KIVI, de NVWS en de in 1895 opgerichte
Nederlandsche Vereeniging voor Elektrotechniek. De beide laatste verenigingen
werden zelfstandige vakafdelingen binnen het KIVI. Het KIVI ging in 1900 ook samen
met de VBI het tijdschrift De Ingenieur uitgeven. De VBI die vanaf datzelfde moment
omgedoopt werd in Vereniging van Delftsche Ingenieurs, besloot niet mee te doen
aan de fusie. Na 1900 ontstond een nieuwe taakverdeling tussen het KIVI en de VDI.
Het KIVI richtte zich op ‘de bevordering der wetenschap en kunst van den ingenieur
in den uitgestreksten zin, en de behartiging van de maatschappelijke belangen der
techniek’, terwijl de VDI de beroepsbelangen van de Delftse ingenieurs voor haar
113.
rekening zou nemen.
In de nieuwe vakafdeling voor Werktuig- en Scheepsbouw werd het rapport met
gemengde gevoelens ontvangen. Hoewel in theorie het onderscheid tussen de
verschillende categorieën technici voldoende duidelijk was, was dit geen garantie
dat dit in de praktijk ook zo zou zijn. Integendeel, regelmatig werd er in De Ingenieur
op gewezen dat de Delftse ingenieur ‘bij de mededinging naar ingenieursbetrekkingen
maar al te dikwijls het onderspit delfde, of ziet hij het groote publiek zich om raad
wenden tot personen, die in wetenschappelijke ontwikkeling verre beneden hem
staan.’ De ervaringen met de afgestudeerden van de Kweekschool voor Machinisten
wezen in dezelfde richting. In het uiteindelijke rapport van het KIVI werd daarom
voorgesteld weer meer het accent op de opleiding van werkbazen te leggen. Een
tweejarige opleiding verbonden met de ambachtsscholen, zou hiervoor het meest
geschikt zijn. Naast argumenten van ondernemers om het middelbaar technisch
onderwijs nauw aan de praktijk te verbinden, speelden hierbij
concurrentie-overwegingen van de zijde van de Delftse ingenieurs wel degelijk een
114.
rol.

Technici in de jaren negentig
De professionalisering van de civiel-ingenieurs, de staatstechnici bij uitstek, was
rond 1890 nagenoeg voltooid. Ze hadden de controle verworven over hun eigen
beroepsdomein, de waterstaat of de spoorwegen, ze hadden een duidelijk herkenbare
opleiding in Delft en een tweetal beroepsorganisaties, waarvan de ene de bevordering
van de wetenschappelijke techniek nastreefde terwijl de andere voor de belangen
van de Delftse ingenieurs opkwam. Het belangrijkste aktiepunt voor deze ingenieurs
was de positie van het hoger technisch onderwijs. Dit emancipatiestreven ten
opzichte van de academische opleidingen werd in 1905 afgesloten met de oprichting
van de Technische Hogeschool in Delft. Het rapport van de commissie Snethlage
115.
had grote invloed op de totstandkoming van de Technische Hogeschool.
Met het aantrekken van de economische conjunctuur in de jaren negentig brak
een nieuwe periode aan. De industrialisatie zette in versneld tempo door. Bestaande
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bedrijfstakken moderniseerden of breidden sterk uit, terwijl ook geheel nieuwe takken
van de grond kwamen zoals de elektrotechnische industrie. De industrie had veel
meer dan voorheen behoefte aan geschoolde technici. Om in deze behoefte te
voorzien werden geheel nieuwe opleidingen gestart, zoals de suikeropleidingen,
terwijl andere opleidingen werden verbeterd en uitgebreid, waarvan de
textielopleidingen een voorbeeld zijn. Op een geheel nieuwe vakgebied, dat van de
elektrotechniek, bleef in Nederland nog een leemte bestaan, waardoor Nederlanders
gedwongen waren om naar het buitenland te gaan. Cursussen van het Leidse
116.
genootschap MSG, dat nog steeds bestond, vormden hierop een uitzondering.
De eisen die de industrie aan deze technici stelden waren echter meer diffuus
dan bij de staatstechnici het geval was geweest. Elke bedrijfstak stelde zijn eigen
eisen, waarbij het functioneren in de praktijk belangrijker was dan het niveau van
de opleiding. Dit leidde tot veranderingen in de verhoudingen tussen de verschillende
groepen technici. Vanaf de jaren dertig en veertig had een strikt onderscheid bestaan
tussen lagere en hogere technici, waarbij sociale afkomst voornamelijk de doorslag
had gegeven. De opleidingen voor beide type nijverheidstechnici ontwikkelde zich
langs verschillende lijnen en vrijwel onafhankelijk van elkaar. In de
ingenieursopleiding vond, zij het aarzelend, een differentiatie en specialisatie plaats.
Tot de jaren tachtig was dit in belangrijke mate en met de nodige verschillen tussen
de disciplines toch vooral een interne, Delftse ontwikkeling geweest. De nieuwe
hogere nijverheidsopleidingen opereerden bovendien in de marge van de
staatstechnici, die tot die tijd dominant waren. In de jaren tachtig echter werden
nieuwe technische specialisten zoals de werktuigkundigen en technologen
belangrijker en deze ontwikkeling zette in de jaren negentig in sneller tempo door.
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Deze ingenieurs begonnen langzaam in grotere aantallen in de industrie door te
dringen, waarmee het ideaal van de hogere nijverheidstechnicus eindelijk gestalte
kreeg.
De pogingen om plaatsen in de industrie te verwerven, verliepen in een aantal
gevallen nogal moeizaam. De opleiding in Delft bleek maar matig op de behoeften
van de praktijk aan te sluiten. De roep om de middelbare technicus was hier een
uiting van. Dit leidde enerzijds tot veranderingen in Delft, waarbij meer aandacht
voor het vakgerichte onderwijs kwam zonder de wetenschappelijke grondslag aan
te tasten en anderzijds tot een actieve bemoeienis met het onderwijs voor middelbare
technici. Het prototype voor de MTS-en die vanaf 1910 werden opgericht was de
117.
Kweekschool voor Machinisten in Amsterdam. De opkomst van de middelbare
technicus, die evenals de hogere technicus een formele opleiding genoot, vulde het
gat tussen de lagere en de hogere technicus. Hoewel er een duidelijke hiërarchie
in technische opleidingen was, begonnen de grenzen tussen de verschillende
groepen technici te vervagen. Dit hing ook samen met de geleidelijke doorbreking
van de standenstructuur, die de Nederlandse samenleving in de negentiende eeuw
zo gekenmerkt had.
Een teken des tijds was ook dat de Delftse ingenieurs zich niet alleen meer met
louter technische zaken bezighielden. Ingenieurs begonnen zich actief in allerlei
maatschappelijke problemen te mengen, zoals de arbeidsomstandigheden, het
gebrek aan veiligheid in fabrieken en sociale wantoestanden, die met een
ongebreidelde expansie van het kapitalisme gepaard gingen. Hoewel dergelijke
wantoestanden in Nederland niet geheel nieuw waren, hadden ze door de
kleinschaligheid van de industrie lange tijd minder dan bijvoorbeeld in Engeland tot
grote onrust aanleiding gegeven. In de jaren groeide de aandacht voor wat bekend
is geworden als de zogenaamde ‘sociale kwestie’. Een aantal ingenieurs zag juist
voor de ingenieur als een bemiddelaar tussen kapitaal en arbeid, een belangrijke
rol weggelegd in de oplossing van deze problemen. De sociaal bewogen technoloog
en fabrikant Van Marken van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek was een
van de eersten die probeerde daadwerkelijk verbeteringen in de voorzieningen voor
zijn arbeiders, zowel binnen als buiten de fabriek door te voeren. Anderen spraken
over de behoefte aan een nieuw type ingenieur, een deskundige technicus die door
zijn kennis van de technische aspecten van de sociale vraagstukken de aangewezen
persoon was om met dit soort vraagstukken belast te worden, kortom een sociale
118.
ingenieur.
De verschuivingen in belang, omvang en oriëntatie van de verschillende groepen
ingenieurs hadden ook hun weerslag op de organisaties van technici. Het KIVI werd
hiermee het meest geconfronteerd. Nadat eerst verschillende groepen technici
waren weggelopen, volgde een volledige heroriëntatie, zodat het KIVI in 1900
veranderde in een algemene ingenieursvereniging. De technologen bleven hierbuiten
en zij begonnen samenwerking te zoeken met de chemici van de universiteiten, wat
119.
resulteerde in de oprichting van de Nederlandse Chemische Vereniging (1903).
Het landschap van technische beroepen en organisaties was daarmee in de jaren
negentig veel rijker dan dertig jaar tevoren. Hoewel hiermee een zeker eindpunt in
het professionaliseringsproces van de hogere technicus was bereikt, vormde de
situatie in die tijd in andere opzichten eerder het beginpunt van een nieuwe tijd.
G.P.J. VERBONG
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De landpijler aan de Dordtse kant van de Baanhoekbrug in aanbouw (1881). De basaltblokken
aangevoerd per spoor worden door een eenvoudige liftinstallatie (bediend vanaf de hoge
steiger rechts) geplaatst. Het beton wordt per kruiwagen over hellingsplanken vanuit de
mortelloods aangevoerd. De spoorbruggen over de vele waterwegen in het land gaven een
belangrijke impuls aan de ontwikkeling van de ‘natte waterbouw’.
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Theorie en praktijk
Grondmechanica
De spoorbruggen
Stoomtechniek
De Compoundmachine
Chemische kennis en de chemische industrie
Turksrood

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

158

Gezicht op het bouwterrein van het Centraal-Station in Amsterdam tijdens het heien in 1885.
De stoomhei was geleverd door de Gebr. Figee, een machinefabriek uit Haarlem. Bij het
heien deden zich geen problemen voor, maar een jaar later toen men de grote overkapping
wilde aanbrengen, traden er plotseling verzakkingen op. Dit was voor sommigen aanleiding
om het grootschalige project ter discussie te stellen.
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6
Grondmechanica
De Franse ingenieurs en de grondmechanica
De grondmechanica in Nederland 1800-1825
Handboeken en studievereniging
De Waalkade in Nijmegen
Een nieuwe benadering
De grondmechanica in Nederland rond 1880
Heien
Heiformules en stoommachines
Het Centraal Station in Amsterdam
In 1877 maakten twee hoogleraren van de Polytechnische School plannen voor een
ambitieus project. N.H. Henket, hoogleraar bruggen en wegen, en E. Steuerwald,
hoogleraar waterbouwkunde, waren van mening dat de waterbouwkunde in de
laatste dertig jaar een zodanige ontwikkeling had doorgemaakt, dat de gangbare
handboeken zoals dat van Storm Buysing, niet meer voldeden. Zij stelden zich
daarom ten doel een volledige beschrijving van de stand van zaken op het gebied
van de waterbouwkunde te geven. Een jaar later kregen ze steun van de nieuwe
hoogleraar in het landmeten en de geodesie, de civiel-ingenieur dr. Ch.M. Schols,
terwijl de plaats van Steuerwald in de jaren tachtig door zijn opvolger Telders werd
overgenomen. In 1878 verscheen het eerste van vijftien delen, die tot 1899 zouden
worden uitgegeven. Ondanks dit grote aantal werd het project nooit helemaal
1.
voltooid.
De hoogleraren hadden het project in vier delen onderverdeeld. Het eerste omvatte
onder andere de afdelingen beschoeiingen en bekledingsmuren, sluizen, polders
en bevloeiingen, het tweede de rivieren en een waterstaatkundige beschrijving van
Nederland, het derde deel de bruggen en het vierde deel tenslotte de wegen en
spoorwegen. Het derde deel over de spoor- en verkeersbruggen was verreweg het
2.
omvangrijkste. Dit weerspiegelt het grote belang dat in kringen van civiel-ingenieurs
in Nederland aan spoorbruggen werd gehecht. Alle aspecten van de bruggenbouw
werden uitvoerig behandeld. In een afzonderlijke afdeling werd de constructieleer
toegepast op de berekening van de overspanningen. Dit besloeg alleen al een heel
boek. De totstandkoming van de spoorbruggen en de rol van de theorie zijn het
onderwerp van het volgende hoofdstuk.
In dit hoofdstuk kijken we naar de ontwikkelingen op een gebied dat bij elk
civiel-technisch of bouwkundig project in Nederland van het grootste belang was
(en is), namelijk de toestand van de bodem. Henket en Schols behandelden niet
voor niets de grondmechanica als allerleerste onderdeel van deel één van hun serie.
De eigenschappen en het gedrag van de bodem was een van de allereerste gebieden
waar de Franse ingenieurs hun wetenschappelijke benadering op trachtten toe te
passen. Dit concentreerde zich vooral op de grondkerende werken, die noodzakelijk
waren als hoogteverschillen moesten worden overbrugd. Dit kon gebeuren door
een talud - dit is een hellend vlak - van grond of door grondkerende werken als
beschoeiingen en bekledingsmuren aan te brengen. Dergelijke constructies moeten
zo sterk en stabiel zijn dat zij de druk die door de aardmassa's wordt uitgeoefend
kunnen weerstaan. Een tweede onderwerp, misschien nog wel van meer praktisch
belang, was het draagvermogen van de grond, de noodzaak om funderingen aan
te brengen en de berekeningen om de vereiste sterkte van dergelijke funderingen
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te bepalen. Dit laatste was natuurlijk al een eeuwenoud probleem in Nederland.
De kwaliteit van de bodem in grote delen van het land maakte het aanbrengen van
een speciale fundering meestal noodzakelijk. De meest gebruikte methode hiervoor
was het heien van een groot aantal heipalen. Hoeveel heipalen er geheid moesten
worden en hoe diep, was iets waarbij vooral op lokale ervaring werd vertrouwd of
door het heien van proefpalen werd vastgesteld. Zekerheid over het draagvermogen
van een fundering had men echter nooit.

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

160
Het hoofdthema van dit hoofdstuk is de ontwikkeling van de grondmechanica in
Nederland. We beschrijven eerst kort de belangrijkste internationale ontwikkelingen,
met name de theorie van Coulomb over de druk van grond tegen wanden. Vervolgens
behandelen we de verspreiding van deze theorie en de betekenis hiervan voor de
dagelijkse praktijk van de Nederlandse ingenieurs. Rond het midden van de eeuw
werd door een aantal wetenschappers en ingenieurs geprobeerd het
grondmechanisch onderzoek verder te ontwikkelen, met gering resultaat. Aan de
hand van de handboeken van Henket c.s. kunnen we een indruk krijgen van de
vooruitgang die in een eeuw op dit gebied was geboekt. Daarna behandelen we
beknopter de pogingen om het heien van een wetenschappelijke fundering te
voorzien. In de loop van de negentiende eeuw namen (water)bouwkundige
constructies in aantal en omvang toe. De aanleg van kanalen en vooral van sluizen
en de fundering van de grote spoorbruggen stelden bijvoorbeeld nieuwe, deels
zwaardere eisen aan de fundering. Tegelijkertijd veranderde door de introductie van
de stoomhei de heitechniek. Zowel bij de grondmechanische theorie als bij het heien
behandelen we een enkel voorbeeld om een indruk te krijgen van de werkwijze en
manier van denken maar ook van waarden en normen van de Nederlandse
civiel-ingenieurs.

De Franse ingenieurs en de grondmechanica
De Franse ingenieurs waren vanaf omstreeks 1700 georganiseerd in een aantal
ingenieurscorpsen, een voor de genie, een voor de mijnen en een voor bruggen en
wegen, het in 1716 opgerichte Corps des Ponts et Chaussées, het eerste
civiel-technische ingenieurscorps te wereld. Binnen deze corpsen werden de eerste
pogingen ondernomen om de ingenieurstechniek te ‘verwetenschappelijken’. De
Franse civiel-ingenieurs begonnen al vroeg in de achttiende eeuw met het
inventariseren en systematiseren van de ervaringskennis op dit gebied. Vervolgens
probeerden ze de waargenomen verschijnselen ook te verklaren en de verkregen
theoretische resultaten weer te vertalen naar betere en efficiëntere funderingen en
constructies. De resultaten van deze wetenschappelijke aanpak werden in
ingenieurshandboeken gepubliceerd die ook ver buiten Frankrijk gelezen werden.
Het meest invloedrijke voorbeeld hiervan is ongetwijfeld het werk van de genie-officier
B.F. de Bélidor. Diens La Science des Ingenieurs, dans la conduite des travaux de
fortification et d'architecture civil uit 1728 kreeg de status van een ingenieursbijbel
in Frankrijk en ver daarbuiten. Nog in 1813 verscheen een geheel onveranderde
nieuwe druk van dit boek. C. Navier, een andere beroemde Franse ingenieur
verzorgde deze herdruk en verwerkte alleen in de noten kritiek en opmerkingen op
4.
het werk van De Bélidor.
De Bélidor besteedde onder andere aandacht aan de problemen die het bouwen
op slechte grond kon opleveren. De normale gang van zaken was dat bij twijfel een
grondonderzoek werd uitgevoerd met behulp van een grondboor. Afhankelijk van
het uiterlijk van de grond en hoe deze aanvoelde werden verschillende typen grond
onderscheiden. Hoe moeilijker de boor in een nieuwe laag kon worden gedreven,
hoe harder de grond was. Op grond van gewone ‘consistentie’ kon zonder problemen
worden gebouwd. Het verstandigste was overigens met werklieden uit de omgeving
te praten ‘van wie men in een kwartier meer kan leren dan na lange en moeilijke
onderzoekingen’. Zij wisten ongeveer wat het draagvermogen van de bodem was.
Het gebruik van heipalen wilde De Bélidor zo veel mogelijk vermijden. Was dit toch
nodig dan moest zo diep geheid worden als maar mogelijk was. Op slechte grond
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zoals veen raadde De Bélidor het gebruik van een breed maar ondiep fundament
5.
aan.
Een ander onderwerp dat door De Bélidor werd behandeld, was de constructie
van vestingmuren. Vestingmuren dienden sterk genoeg te zijn om de druk van de
aangrenzende grondmassa's te kunnen weerstaan. Wanneer men grond ophoopt,
dan zal deze steeds onder een bepaalde helling blijven staan. Dit noemt men de
natuurlijke helling of talud van de grond en de hellingshoek is afhankelijk van de
grondsoort. Maakt men de helling steiler, dan glijdt een deel van de grond af, totdat
de natuurlijke helling is hersteld. Dit afglijden kan men voorkomen door het
aanbrengen van een wand, die de aarde op zijn plaats houdt. Dit betekent wel, dat
de opgehoopte aarde druk uitoefent tegen de muur, de zogenaamde gronddruk.
Deze druk moeten vestingmuren maar ook kade- of keldermuren kunnen keren.
Het probleem kreeg voor het eerst aandacht in de vestingbouw. Tot de achttiende
eeuw werden vestingmuren gebouwd met behulp van empirische regels, die hun
waarde al lang hadden bewezen. In de praktijk leidde dit tot een behoorlijke
overdimensionering van de muren, dat wil zeggen, ze werden een stuk steviger
6.
uitgevoerd dan strikt genomen noodzakelijk was. De bekende Franse militaire
ingenieur Vauban was de eerste die tabellen samenstelde voor het ontwerpen van
7.
bekledingsmuren. Deze tabellen werden door De Bélidor gepubliceerd.
De Bélidor probeerde de stabiliteit en de sterkte van de keermuren ook theoretisch
te benaderen. Om dit te kunnen doen, moest hij de gronddruk kunnen berekenen.
Hij ging uit van de waarneming dat grond zelden een natuurlijk talud van meer dan
o

o

45 heeft. Hij veronderstelde daarom dat grond altijd onder een hoek van 45 zou
afglijden. Indien er
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geen wrijving zou zijn tussen de afglijdende grond en het deel dat bleef staan, dan
zou de druk op de muur gelijk zijn aan het gewicht van de afglijdende grond. Omdat
deze veronderstelling duidelijk niet correct was, reduceerde De Bélidor de berekende
8.
druk met een factor twee. Vervolgens wilde hij het aangrijpingspunt van de
gronddruk op de muur bepalen. Hij verdeelde het afglijdende grondmassief daartoe
in vele kleine trapezia, die allemaal als gladde plakjes naar beneden gleden en
tegen de keermuur drukten. Hij vond aldus dat de totale gronddruk op een derde
van de hoogte aangreep. Het berekenen van de noodzakelijke sterkte van de
keermuur was nu eenvoudig. Als de muur zou bezwijken zou deze om het buitenste
voetpunt of buitenteen kantelen. Er moest dus een evenwicht bestaan tussen de
gronddruk en het gewicht van de muur tegen het kantelen om dit punt. De Bélidor
rekende dit voor verschillende situaties uit en publiceerde de resultaten in tabellen.
Hierbij vermenigvuldigde hij voor de veiligheid de afmetingen van de muren - nadat
9.
hij de gronddruk met een factor twee had gehalveerd - met een factor 1,25. De
Bélidors formules gaven resultaten, die - in elk geval na de halvering - redelijk in
overeenstemming waren met wat in de praktijk gangbaar was. Zij werden daarom
algemeen geaccepteerd gedurende de achttiende eeuw.
Door de aanleg van wegen en kanalen begonnen keermuren en damwanden of
beschoeiingen een prominentere plaats in te nemen in het constructiewerk en het
onderwerp bleef voortdurend in de belangstelling. Door verschillende ingenieurs
werden experimenten met keermuren uitgevoerd. Anderen trachtten de theorie te
verbeteren, van wie C.A. Coulomb de belangrijkste was. Coulomb was een van de
grootste theoretici onder de Franse ingenieurs uit achttiende eeuw. Als lid van het
militaire ingenieurscorps werd hij naar Martinique gestuurd, waar hij leiding gaf aan
de bouw van een vesting. In diezelfde periode schreef hij zijn beroemde artikel ‘Sur
une Application des Règles de maximis et minimis à quelques problèmes de statique
relatifs à l'architecture’, dat in 1773 aan de Franse Academie van Wetenschappen
werd gepresenteerd. Coulomb paste in dit werk een bepaalde wiskundige methode,
de variatierekening, toe op verschillende ingenieursproblemen, waaronder ook het
10.
probleem van de gronddruk tegen een keermuur.
Alle ingenieurs vòòr Coulomb waren ervan uit gegaan, dat de aarde zou gaan
afglijden langs de natuurlijke helling van de grond. Coulomb merkte echter op, dat
de natuurlijke helling pas bereikt kon worden nadat de muur weggeschoven was.
De aanname voor de hoek van afglijden door De Bélidor en anderen was daarom
volstrekt willekeurig. Deze hoek moest juist bepaald worden, wat het bereke-

Problemen met grond, zoals zettingen bij belasting en/of ontwatering, de horizontale
gronddruk op een (vesting)muur en het draagvermogen van heipalen, waren voor de
ingenieurs in de negentiende eeuw moeilijk op te lossen omdat een theorie ontbrak. Wel
waren diverse pogingen gedaan om in deze leemte te voorzien maar de meesten hiervan
hadden maar een zeer betrekkelijke waarde omdat een ‘natuurkundig model’ van de grond
hetzij helemaal ontbrak hetzij ver bezijden de waarheid was. Een typisch voorbeeld hiervan
was de theorie van De Bélidor om de horizontale gronddruk tegen een vestingmuur te
berekenen. Deze theorie kwam er op neer dat men grond beschouwde als een vloeistof met
hetzelfde soortelijke gewicht. Omdat er toch wel inwendige wrijving is, werd van de aldus
berekende horizontale druk slechts de helft in rekening gebracht. Een theorie die wèl stoelde
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op een aanvaardbaar natuurkundig model van grond was de theorie van Coulomb over
hetzelfde onderwerp. Coulomb nam aan dat de grond zou gaan glijden wanneer de
schuifspanning een bepaalde waarde overschrijdt. Voor deze maximale grenswaarde τ geldt:
τ = τθ + σtgϕ, waarin τθ de cohaesie van de grond is (onafhankelijk van de normale druk),
σ de normale drukspanning en ϕ de maximale inwendige hoek van wrijving. In de figuur is
PN de resultante van alle maximaal optredende schuifspanningen en Pτ van alle maximaal
optredende schuifspanningen. De horizontale kracht H die de keermuur op het grondmassief
uitoefent kan nu als functie van G, PN en worden uitgedrukt en dus ook van α. Coulomb
bepaalde vervolgens díe hoek α die de grootste horizontale groddruk opleverde, dus waarvoor
H maximaal werd. Wanneer de keermuur die maximale H kon keren, dan was keermuur
veilig tegen bezwijken door de horizontale gronddruk. Deze theorie van Coulomb is tot in
het begin der twintigste eeuw de enige succesvolle geweest. Geen van de andere theorieën
steunde op een behoorlijk natuurkundig model, zij hadden dan ook slechts betekenis als
referentiekader voor locale ervaring. Dit geldt vooral voor de heiformules.
De grondmechanica bleef een zeer ambachtelijke tak van wetenschap totdat K. Terzaghi in
1925 een nieuw tijdperk inluidde. Terzaghi onderscheidde korrelspanning en waterspanning.
Hij had uitgebreid gestudeerd op de colloïdale eigenschappen van zeer kleine kleideeltjes
en ontwikkelde een theorie over de langzame zetting van klei die vertraagd wordt omdat het
overtollige water door zeer kleine kanaaltjes moet afvloeien. Terzaghi was wantrouwig waar
het locale ervaring betrof: ‘De waarde van waarnemingen op de bouwplaats is gering doordat
de waarnemer niet vertrouwd is met de maatgevende physische factoren. Het beschikbare
ervaringsmateriaal kan worden vergeleken met een palaeontologische verzameling waarvan
de vindplaats der stukjes niet bekend is’.

1. B.F. de Bélidor, La Science des Ingenieurs, dans la conduite des travaux de
fortification et d'architecture civil (Parijs 1728).
2. C.A. Coulomb, Essai sur une application des règles de maximus et minimus
à quelques problèmes de statique, relatifs à l'architecture, (Parijs 1776).
3. K. Terzaghi, Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage (Leipzig
1925).
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De schutsluis Willem III aan de ingang van het Noord-Hollands kanaal in aanbouw (1862).
Amsterdam ligt aan de overkant van het IJ. Nadat met de hand én schop deze enorme
bouwput was gegraven, werd met moderne stoomheimachines een zeer groot aantal heipalen
aangebracht. Het hele karwei nam drie en een half jaar in beslag. De oude schutsluis, Willem
I, was ontoereikend en bovendien door paalworm gedeeltelijk aangevreten.

nen van de gronddruk een stuk ingewikkelder maakte. Hij hield rekening met de
interne samenhang van grond, de cohesie, en de wrijving tussen het afglijdende
stuk grond en het achterblijvende deel, de interne wrijving. Nadat Coulomb de
maximale gronddruk had bepaald (zie figuur), berekende hij op dezelfde manier als
De Bélidor de vereiste sterkte van de muur. Op basis van dergelijke berekeningen
kwam Coulomb tot een verhouding tussen de breedte en hoogte van 1:7. Dit was
aanzienlijk minder dan de verhouding van 1:5 die Vauban had aanbevolen en die
bovendien steunmuren, de zogenaamde contreforten, aanbracht om de muren extra
te verstevigen. Coulomb verdedigde Vaubans 1:5 en steunmuren door er op te
wijzen, dat een overmaat aan sterkte bij vestingmuren niet overbodig was: ze
11.
mochten natuurlijk niet bij het eerste kanonschot al bezwijken.
De theorie van Coulomb betekende een grote vooruitgang in vergelijking met het
werk van zijn voorgangers. Hij hield anders dan De Bélidor rekening met de werkelijke
eigenschappen van de grond. In de praktijk echter bleef het lange tijd een probleem
om de cohesie en de interne wrijving van grond nauwkeurig te bepalen. Het werk
van Coulomb bleef gedurende twintig jaar vrijwel onbekend, totdat het door G. Prony
werd vermeld in twee artikelen, die hij rond 1800 schreef voor het onderwijs aan de
Ecole Polytechnique en de Ecole des Ponts et Chaussées. Prony vereenvoudigde
Coulombs analyse van de gronddruk en hij paste een eenvoudige grafische methode
toe om keermuren te ontwerpen.
Coulomb was uitgegaan van een loodrechte muur en een aardmassa met een
vlak bovenvlak ter hoogte van de bovenkant van de muur. Dit is de meest eenvoudige
situatie. Verschillende ingenieurs na Coulomb probeerden de gronddruk te berekenen
voor meer algemene gevallen, maar dit gaf aanleiding tot enorme rekenpartijen en
zeer gecompliceerde formules. Een andere richting werd ingeslagen door J.V.
Poncelet, die het probleem van de gronddruk in navolging van Prony grafisch oploste.
Niet alleen het eenvoudige geval van Coulomb, maar ook in het geval van
grondmassa's met een gebogen bovenvlak of met een willekeurig gebroken
bovenvlak wist Poncelet het probleem op een grafische wijze op te lossen. Met zijn
methode kon Poncelet zowel het gevaarlijkste glijdvlak als de grootste gronddruk
12.
uit een figuur bepalen. De grafische benadering kwam voort uit een oude traditie,
namelijk het gebruik van beschrijvende meetkunde om technische problemen op te
lossen. Dit was vooral door G. Monge, de eerste directeur van de Ecole
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Polytechnique, gepropageerd. Deze benadering van technische problemen was
sterk onder druk komen te staan van de zogenaamde analytici onder leiding van
P.S. Laplace. In de analytische benadering wordt getracht vergelijkingen op te
stellen, waaruit alle krachten berekend kunnen worden. Het werk van Poncelet
betekende een grote stimulans voor het weer populair worden - zij het in een geheel
13.
nieuwe vorm - van de meer aanschouwelijke aanpak.

De grondmechanica in Nederland 1800-1825
De eerste Nederlandse publikatie, waarin Coulomb vermeld werd, dateerde uit 1803.
In dat jaar publiceerde C.L. Brunings (1775-1816) in de Verhandelingen van het
Bataafsche Genootschap een artikel ‘Over zijdelingsche drukking der aarde en de
14.
hier naar te regelen afmetingen der muuren’. De wetenschappelijke
genootschappen vormden, zoals we in hoofdstuk twee hebben gezien, een forum
voor discussies over waterbouwkundige onderwerpen. De uit Duitsland afkomstige
Brunings was een achterneef van de bekende waterstaatsingenieur Christiaan
Brunings. Ook een (veel) oudere broer van hem werkte bij de Nederlandse
waterstaat. Het succes van zijn familieleden voerde C.L. Brunings waarschijnlijk
naar Nederland. Brunings studeerde eerst theologie, maar hij veranderde van
gedachten en ging wis- en natuurkunde studeren aan de uni-
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15.

versiteit van Utrecht. Hij gold als een briljante student. Nog tijdens zijn studie
beantwoordde hij een prijsvraag van het Bataafsch Genootschap der
Proefondervindelijke Wijsbegeerte over de theorie van schepradmolens. Zijn
16.
antwoord werd in 1798 bekroond en twee jaar later gepubliceerd. Na zijn afstuderen
verving hij in 1800 gedurende korte tijd J.H. van Swinden, hoogleraar in de wiskunde
in Amsterdam, toen deze naar Parijs ging als lid van de commissie voor de invoering
van het metriek stelsel. Nog in hetzelfde jaar kreeg hij een functie in de waterstaat,
waar hij spoedig inspecteur en hoofdingenieur zou worden. Gedurende zijn korte
loopbaan - hij overleed op tamelijk jonge leeftijd - was hij een van de vooraanstaande
17.
waterstaatsingenieurs in Nederland.
De inleiding van Brunings verhandeling over de gronddruk ademde de geest van
de Verlichting. Als motto gebruikte hij een passage uit een boek van De Prony. In
zijn toelichting hierop schreef Brunings dat men ‘het tijdstip geboren (zag) worden,
18.
wanneer de afstand tusschen Theorie en Praktijk begon te verdwijnen’. De
voorwaarde voor het verdwijnen van deze kloof was dat beide groepen dezelfde
taal zouden spreken. Het geëigende middel hiertoe was dat de practici van het
gevaar van blindelings zoeken overtuigd moesten worden, terwijl de theoretici kennis
moesten nemen van de waarnemingen van de practici. Van deze toenadering zouden
beiden profiteren. Brunings schetste ook de manier waarop dit voor het probleem
van de keermuren diende plaats te vinden. Op de eerste plaats moesten volgens
Brunings alle bestaande keermuren die in de praktijk voldeden, zorgvuldig worden
onderzocht. De aldus verkregen kennis moest op een geschikte wijze worden
gerangschikt om ‘voor ieder bijzonder geval met behulp van evengemelde
verzamelingen van proefondervindelijke kundigheden, onmiddellijk de afmetingen
der muur te ontwaren, welke, te voren in een zoortgelijk geval voldoende bevonden
zijnde, thans ongetwijfeld al mede voldoende zouden bevonden worden, wijl de
natuur aan onveranderlijke wetten hulde doende, zich ten allen tijde in zoortgelijke
gevallen, d[it] i[s] onder dezelfde omstandigheden eveneens gedraagt’. Brunings
verwees naar het werk van Vauban, die met een zogenaamd ‘profil général’ in deze
behoefte had voorzien. Indien echter de afmetingen niet alleen in het algemeen
toereikend, maar ‘dat dezelve juist toereikende, immers niet overbodig toereikende
behoren te zijn’, dan moest met behulp van de evenwichtsleer de druk en de
tegenstand van de muur, die in elk geval de druk zal moeten evenaren, worden
bepaald om ‘aldus de algemene betrekking [te] vinden welke er bestendig tusschen
werking en wederwerking plaats moet hebben’. Zo kon men een ‘Theorie over alle
mogelijke gevallen’ vinden, waaruit ieder bijzonder geval kon worden afgeleid.
Verschillende ‘wiskundigen’ hadden volgens Brunings ingezien dat dit belangrijke
19.
onderwerp een uitgebreide behandeling waard was.
Brunings behandelde de verschillende auteurs die zich in de loop van de achttiende
eeuw met dit probleem hadden beziggehouden. Het startpunt was het werk van De
Bélidor, wiens Science des Ingénieurs hij bij zijn lezers bekend veronderstelde. Voor
de buitenlandse auteurs baseerde Brunings zich vooral op het Magazin für Ingenieur
20.
und Artilleristen. Er waren ook twee Nederlandse bijdragen, namelijk van N. Ypey,
hoogleraar in de vestingbouw in Franeker en van A.F. Goudriaan, de latere
inspecteur-generaal van de waterstaat. De Nederlandse bijdragen waren
respectievelijk in de Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij en van het
21.
Bataafs Genootschap gepubliceerd. Brunings concludeerde dat geen van de
behandelde theorieën voldeed, omdat ze allemaal van de veronderstelling uitgingen
dat het afglijden volgens het natuurlijke talud zou plaatsvinden. Dit was niet in
overeenstemming met de werkelijkheid. Coulombs theorie ging hier niet vanuit. Zij
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werd als laatste door Brunings behandeld en verder uitgewerkt. Burnings kende het
werk van Coulomb waarschijnlijk van de Duitse vertaling in het hierboven genoemde
22.
Magazin. Vervolgens toetste hij zijn bevindingen aan de resultaten van een aantal
proefondervindelijke waarnemingen, met name de uitkomsten van een aantal proeven
23.
die door Woltman waren genomen. Voor de afmetingen van de keermuren vond
Brunings dat de bovendikte van een trapeziumvormige muur 0,228 van de hoogte
diende te zijn. Dit was vergelijkbaar met de waarden die door De Bélidor al werden
24.
voorgeschreven. Over de invloed van het werk van Brunings op zijn Nederlandse
collega's valt niets met zekerheid te zeggen. Verwijzingen naar diens publikatie zijn
niet gevonden. In een verhandeling over funderingen uit het begin van de
negentiende eeuw werden bijvoorbeeld ook de bouw van keldermuren en gewelven
behandeld, maar berekeningen van de sterkte van dergelijke constructies werden
achterwege gelaten. Verwijzingen naar het werk van Coulomb op dit gebied
ontbraken eveneens.
Deze verhandeling was geschreven door de waterstaats-ingenieur D. Mentz
(1785-1847) en waarschijnlijk bedoeld als antwoord op een prijsvraag of om op een
25.
andere wijze gepubliceerd te worden. Mentz was na het overlijden van zijn ouders
in het weeshuis van de Fundatie van Renswoude in Den Haag geplaatst. Daar
volgde hij de opleiding voor waterbouwkundige. Tijdens deze opleiding bestudeerde
hij onder andere het werk van De Bélidor en de Nederlandse molenboeken. Via een
positie als landmeter kwam hij al op jeugdige leeftijd in 1802
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in de waterstaatsdienst terecht. Ten tijde van de inlijving bij Frankrijk werd hij
26.
ingenieur en later zelfs inspecteur.
Heel anders was dit met het werk van de genie-officier en docent aan de
Koninklijke Artillerie- en Genieschool in Delft, I.P. Delprat. Delprat stond omstreeks
1820 nog aan het begin van een zeer lange en produktieve carrière. Zijn eerste
grote publikatie was een Verhandeling over de zijdelingsche drukking der aarde
tegen bekleedingsmuren en beschoeijingen, mitsgaders over de voordeeligste
afmetingen en inrigting deze muren en beschoeijingen (1821). Delprat was door
zijn verblijf aan de Ecole des Ponts et Chaussées uitstekend op de hoogte van de
27.
Franse literatuur.
Het werk over de gronddruk en de keermuren bestond uit drie delen. In het eerste
deel berekende Delprat de druk tegen keermuren volgens de methode van Coulomb.
Hij bekeek ook verschillende andere gevallen, waarbij bijvoorbeeld een extra
belasting op de grond werd aangebracht. De resultaten vergeleek hij met de
uitkomsten van proeven en hij constateerde een voldoende overeenstemming van
theorie en praktijk. In het tweede deel ging Delprat in op de afmetingen van de
keermuren. Hij berekende de afmetingen uit de krachten die nodig zijn om
omverwerping van de muur te voorkomen en hij bekritiseerde hierbij theorieën van
onder andere Navier en Ypey. Tenslotte berekende Delprat in het derde deel de
afmetingen van beschoeiingen. Bij beschoeiingen bepaalde hij de horizontale
gronddruk op de damwandplanken op dezelfde manier als bij een keermuur. Op
het eind van zijn boek gaf Delprat een beschouwing over het evenwicht tussen de
theoretische kennis en de praktische ervaring, waarover een ingenieur moest
beschikken:
‘Deze weinige voorbeelden zullen genoegzaam zijn om te doen zien, dat ofschoon
hier alles in formules is gebracht, er echter nog een ruim veld overblijft aan den
geoefenden en oordeelkundigen ingenieur, waarin hij door het overbrengen van
zoo vele verschillende vereischten, duurzaamheid, sterkte en minkostbaarheid met
nog zoo vele andere hier aangestipte neven oogmerken, zijn doorzicht, overleg en
28.
ondervinding kan doen blijken.’

Handboeken en studievereniging
Delprat werd in 1836 verantwoordelijk voor het onderwijs in de wis- en natuurkunde
aan de KMA. Een van zijn belangrijkste voornemens was een verbetering van het
lesmateriaal (zie hoofdstuk 3), waartoe hij zelf het goede voorbeeld gaf. Het eerste
onderwerp dat hij aanpakte was de grondmechanica. Hij bewerkte zijn eigen
verhandeling over de, gronddruk tot een studieboek voor het onderwijs in de
bouwkunde aan de KMA. Het onderdeel over de beschoeiingen liet hij weg en de
rest kortte hij in. De hoofdformule voor de horizontale gronddruk werd nu op een
iets eenvoudiger wijze afgeleid. Dit boek uit 1837 werd twee maal herdrukt en het
zou voor generaties militaire en civiel-ingenieurs de belangrijkste bron voor de studie
van de grondmechanica blijven, niet alleen tijdens hun opleiding maar ook voor
29.
toepassingen in de praktijk.
Een voorbeeld van de toepassing van het werk van Delprat is te vinden in het
handboek voor de waterbouwkunde van Storm Buysing uit de jaren veertig. Storm
Buysing gaf een berekening van de vorm en afmetingen van sluismuren. Deze
werden op dezelfde wijze berekend als gewone keermuren. Hiervoor gebruikte
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Storm Buysing een formule die door Delprat was ontwikkeld. Met deze formule
konden ook muren worden berekend waarvan voor- en achterzijde een bepaalde
helling hadden. Storm Buysing ging uit van de meest ongunstige situatie, namelijk
30.
dat er geen water in de sluis was om tegenwicht te bieden. De resultaten vatte hij
samen in een tabel, waarin voor de verschillende hellingen van voor- en achterzijde
de boven- en onderdikte van de sluismuur werden gegeven. Hij herhaalde de
berekening voor het geval dat de grond zeer weinig samenhang vertoonde,
bijvoorbeeld als de grond volledig met water doordrongen was. Dit leverde nog iets
zwaardere muren op. Bij loodrechte voor- en achterkant kwam hij tot een dikte van
31.
0,2922 van de hoogte in het eerste geval en 0,4119 in het tweede geval.
De ingenieurs die het handboek van Storm Buysing gebruikten, konden met
behulp van diens tabel eenvoudig een keermuur ontwerpen. De berekeningen die
zeer omslachtig waren en tot uitgebreide formules leidden, konden hierdoor
achterwege blijven. De nauwkeurigheid waarmee de afmetingen waren berekend
- vier cijfers achter de komma - stond natuurlijk in geen enkele verhouding met de
vele aannames en onduidelijkheden over de toestand ter plaatse. In de praktijk
werden daarom wat globalere voorschriften gehanteerd. De genie-officier Jhr. Merkes
van Gendt presenteerde in 1849 op een vergadering van het KIVI een zevental
algemene regels voor de afmetingen van keermuren, met name voor havens, kaden
en grachten. De aanleiding voor Merkes van Gendt om een notitie te schrijven was
dat hij in de praktijk had gemerkt dat het grote vertrouwen in de formules problemen
opleverde. Men diende immers in het oog te houden dat berekeningen die ‘slechts
op een Mechanisch evenwigt berusten, of wel op gegevens steunen, welke uit den
aard der zaak veranderlijk zijn, en dus, voorzigtig bereidshalve, het aannemen van
ruime afmetingen steeds wenschelijk maken’. Van Gendt gaf enkele voorbeelden
van problemen die zich in Frankrijk hadden voorgedaan. Keermuren in het Canal
de Bourgogne waren te zuinig berekend en moesten
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Een van de belangrijkste doelstellingen van het KIVI was het organiseren van vergaderingen
waar voornamelijk de laatste technische en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied
van de civiele techniek werden besproken. Af en toe werden de leden van het KIVI uitgenodigd
om bij interessante technische projecten op bezoek te gaan. Op de foto is te zien hoe bij
een dergelijke gelegenheid in 1870 de leden van het KIVI in open wagons door de locomotief
Gelderland naar de spoorweg- en havenwerken in Vlissingen worden gevoerd.

verstevigd worden om het bezwijken van de muren te voorkomen. Dit had aanzienlijke
extra kosten met zich meegebracht. Tijdens de bespreking herinnerde een van de
aanwezige leden van het KIVI aan een soortgelijk geval in Engeland bij een
doorgraving voor de Birminghamse spoorweg, waar een gedeelte van de muren
was bezweken.
De eerste en belangrijkste regel van Merkes van Gendt luidde dat voor gewone
muren, waarbij de aarde niet boven de muur uitkwam, de gemiddelde dikte nooit
minder dan een derde van de hoogte genomen diende te worden. Hij verwees hierbij
naar ‘de meest gewaardeerde en bij ons algemeen geraadpleegde theoretische
nasporingen van den Luitenant-Kolonel Ingenieur Delprat’ die dezelfde aanwijzing
gaf. Hij vervolgde: ‘Het komt er hier voornamelijk op aan welke waarde men in de
bekende en zeer nauwkeurige formule van dien Ingenieur aan den hoek a van het
32.
natuurlijk talud der aardsoort geeft’. Hiervoor had Merkes van Gendt een voldoende
kleine waarde genomen. Tijdens de discussie over dit punt deelde men algemeen
‘het gevoelen’ dat een gemiddelde dikte van 0,24 van de hoogte te weinig was en
dat men daarvoor minstens 0,3 à 0,33 diende te nemen. De overige regels van
Merkes van Gendt hadden betrekking op de helling van voor- en achterzijde, op de
fundering, de wijze waarop de grond was aangebracht en de voordelen van het
33.
aanbrengen van een lichte zeeg (ronding) voor lange muren. Vergelijken we de
aanbevelingen van de Nederlandse ingenieurs met die van Coulomb, dan is duidelijk
dat de resultaten van Coulomb als veel te optimistisch van de hand werden gewezen.
De Nederlandse ingenieurs bouwden een veiligheidsmarge in, waardoor de
keermuren qua omvang in feite vergelijkbaar waren met die van Vauban. Delprat
beweerde echter dat er door de theoretische onderbouwing van de regels wel enige
vooruitgang was geboekt. De verschillende afmetingen waren beter in
overeenstemming met de krachten die op de muren werkten, waardoor er volgens
hem toch een besparing op het metselwerk was bereikt.
Tegelijkertijd illustreert dit voorbeeld de verspreiding van kennis onder de
civiel-ingenieurs. Het onderwijs en het KIVI speelden hierin de hoofdrol. Tijdens de
opleiding hadden alle ingenieurs kennis gemaakt met de theorie van Coulomb, zoals
die door Delprat was toegepast. De discussie over actuele onderwerpen werd op
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de bijeenkomsten van het KIVI gevoerd. Door de publikatie van de mededelingen
en van het verslag van de bijeenkomsten waren alle leden op de hoogte van de
stand van zaken. Vrijwel vanaf het begin was het KIVI hierdoor het forum voor de
waterstaatstechniek geworden.
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Doorsnede van de Waalkade bij Nijmegen (1858). Al sinds de middeleeuwen traden er
regelmatig verzakkingen op van de kademuur. In de jaren vijftig van de negentiende eeuw
namen de verzakkingen weer bijzonder grote afmetingen aan. Ondanks het raadplegen van
experts als Conrad en Delprat, slaagde men er niet in het probleem op te lossen. Op de
doorsnede is te zien hoe de kademuur met ankerpalen is verstevigd. Honderd jaar later
werden de problemen uiteindelijk opgelost door precies vóór de muur een aantal zeer zware
stalen heipalen in te slaan.

De Waalkade in Nijmegen
Het gedrag van grondmassa's was vaak onvoorspelbaar. De Franse ingenieur A.
Collin had een uitgebreid onderzoek gedaan naar verzakkingen in dijken. Een verslag
van dit onderzoek werd in de Verhandelingen van het KIVI in 1849 gepubliceerd en
34.
becommentarieerd. Het belangrijkste resultaat van Collin was dat bij een plotselinge
afschuiving van klei, het vlak van afschuiving niet, zoals Coulomb in zijn theorie had
verondersteld, een plat, maar een gekromd vlak was. Nu wist Coulomb al dat in
werkelijkheid het afglijvlak niet recht was, maar de wens om zijn theorie eenvoudig
en voor iedereen begrijpelijk te houden, hadden hem ertoe gebracht een recht
35.
afglijvlak aan te nemen. Een volledige verklaring van het verschijnsel kon Collin
echter niet geven. Want, zo stelde de redactie, ‘al is het ook door de uitkomsten
duidelijk, dat de zwaartekracht en zamenhang de voornaamste oorzaken dezer
verschijnselen zijn, zoo zal eerst door eene volledige theorie de betrekkelijke invloed
36.
deze krachten ontwikkeld kunnen worden’.
In een noot bij de vertaling van Collins artikel werd opgemerkt: ‘Er wordt dikwijls
over verzinkingen, verzakkingen en verschuivingen van gronden gesproken, zonder
dat men deze verschillende werkingen genoeg onderscheidt, en men vormt zich
meermalen een onjuist begrip van deze zoo veel malen bij ons te lande voorkomende
37.
gevallen’. Verwezen werd naar het werk van F.W. Conrad jr. Conrad, een van de
leidende ingenieurs in Nederland, had een verhandeling geschreven over de
38.
bestrijding van verzakkingen in dijken. Hij maakte een onderscheid tussen drie
soorten bewegingen van de grond: verzinkingen, een plotseling optredende maar
kort werkende beweging, die waarschijnlijk ontstond door een plotselinge bezwijking
van de ondergrond, "die door dikwijls onbekende natuurwerkingen ondermijnd zijn";
verzakkingen, langzame, gestaag doorwerkende bewegingen die meestal door een
slechte ondergrond of het inklinken van grondlagen ontstaat en tenslotte
verschuivingen of afschuivingen, die alleen door loslating van nieuw aangebrachte
39.
grondmassa's konden ontstaan, bijvoorbeeld bij doorweking van de grond.
Conrad en Delprat demonstreerden ongewild dat ook deskundigen ondanks alle
kennis en ervaring die ze bezaten en ondanks al het voorbehoud dat zij zelf maakten,
de plank toch behoorlijk mis konden slaan. Een van de bekendste grondproblemen
uit de negentiende eeuw was de verzakking van de Waalkade in Nijmegen. Dit
probleem deed zich al sinds de middeleeuwen voor. Na een reconstructie van de
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kademuur in de jaren vijftig bleven er regelmatig en langdurig verzakkingen optreden.
De hoofdingenieur van rijkswaterstaat in Gelderland Jhr. Ortt van Schrauwen en de
ingenieur J. Van der Toorn brachten in 1857 een rapport uit aan de minister van
Binnenlandse Zaken over dit onderwerp. Zij veronderstelden dat de verzakkingen
veroorzaakt werden door het uitschuren van de rivierbodem, waarna deze weer
opgehoogd werd door wegzakken van grond onder de kademuur. De minister van
Binnenlandse Zaken bood het rapport aan het KIVI ter publikatie aan, maar het KIVI
zond het terug, omdat de minister inmiddels aan twee leden van de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen, de opvolger van het door Lodewijk Napoleon
opgerichte Koninklijk Instituut, gevraagd had om een nader onderzoek in te stellen.
40.
Het ging hierbij om niemand minder dan Conrad en Delprat.
Conrad en Delprat gingen zich ter plaatse op de hoogte stellen van de
omstandigheden. Na het onderzoek was het voor hen boven elke twijfel verheven
dat het hierbij niet om een verzakking maar om een verzinking ging, die werd
veroorzaakt doordat er een holle ruimte ergens in de ondergrond was ontstaan. De
scheuren in de kade ontstonden door het uitspoelen van de holle ruimte bij laagwater.
Zij
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ontkenden dat dit door de verdieping van de rivier kon worden veroorzaakt en
verwezen daarbij naar de uitkomsten van vroegere peilingen. Conrad en Delprat
kwamen daarom tot de conclusie dat ‘men vooralsnog met de eenvoudige ophooging
der verzinkende plaatsen zou kunnen volstaan. Van lieverlede toch zal de ontstane
holte door den nazakkenden grond worden opgevuld en daardoor de oorzaak van
41.
verdere verzinking worden weggenomen’. Het verslag werd gepubliceerd in de
Verhandelingen van de Akademie. Conrad en Delprat verzochten de stadsarchitect
om waarnemingen te blijven doen. De resultaten hiervan, zo schreven zij in een
tweetal vervolgartikelen, leken hun ‘vroegere gevoelens meer en meer te bevestigen’.
In 1861 achtte de gemeente Nijmegen de tijd gunstig om de kademuur te
herstellen, maar door de zeer lage waterstand in dat jaar werden de verzakkingen
van de kademuur weer aanzienlijk groter. De ingenieurs van Rijkswaterstaat stelden
nu voor om vòòr de kademuur een zware steenbestorting aan te brengen. Conrad
en Delprat, opnieuw door de minister om advies gevraagd, verzetten zich hiertegen.
Zij constateerden ook dat er bij een hoge waterstand niets gebeurde, maar dat
verzakkingen optraden telkens als de waterstand in de rivier laag was. Ze betwijfelden
het nut van het aanbrengen van een steenbestorting: ‘Wij ontkennen echter het
verband der verzinking met de diepte van de stroombaan, en gelooven dus ook,
dat de storting tot niets zou leiden dan tot zeer aanmerkelijke kosten, die niet in een
42.
figuurlijken, maar in den letterlijken zin in het water gesmeten zouden zijn’. Zij
adviseerden de gemeente om geduldig af te wachten totdat de verzinking was
uitgewerkt.
Het advies en het gezag van Conrad en Delprat gaf de doorslag en de gemeente
besloot nog geen stappen te ondernemen. Wel werden de waarnemingen in de
volgende jaren voortgezet. Dit leidde niet tot een bijstelling van hun opvattingen
maar ook niet tot een oplossing van de problemen. In 1866 was de slepende kwestie
aanleiding tot een uitvoerige discussie met Van der Toorn, die het gehele gebied
nauwkeurig had opgemeten. Volgens Van der Toorn was de oorzaak te zoeken in
het uitschuren van de rivier, wat werd versterkt door de aanwezigheid van een
stroomversnelling net vòòr de stad. Dit werd nogmaals door Conrad en Delprat
bestreden. Wel waren zij het met de hoofd-ingenieur Ortt eens, dat er grondboringen
nodig waren om de ondergrond goed te leren kennen. Een grondonderzoek door
de genie had niet de gewenste diepte bereikt, en het doen van putboringen met
buizen was afgeketst op de hoge kosten. Voor het overige bleven zij bij hun mening
43.
en adviezen. Uiteindelijk nam de gemeente het advies van Rijkswaterstaat over
en in 1871 en 1883 werd een steenbestorting in de rivier aangebracht, waarna de
44.
problemen voor lange tijd ophielden.
De meningsverschillen tussen Conrad en Delprat aan de ene kant en de ingenieurs
van Rijkswaterstaat aan de andere waren in een competentiestrijd ontaard, waarbij
Conrad en Delprat tot het laatst toe bij hun standpunt bleven en hun autoriteit
gebruikten om hun adviezen door te drijven. Om hun opvattingen te verdedigen
schreven Conrad en Delprat maar liefst zeven artikelen over dit onderwerp in de
Verhandelingen van de KNAW. Dit was wel erg veel aandacht voor een op zich zelf
45.
onbelangrijk voorval. Het maakt echter wel duidelijk hoe de verhoudingen in de
ingenieursgemeenschap in die tijd lagen. De twee ‘pausen’ duldden geen
tegenspraak en zij waren òf volledig overtuigd van hun gelijk òf ze durfden uit angst
voor gezichtsverlies niet op hun standpunt terug te komen.
Behalve van de koppigheid en zelfingenomenheid van de beide deskundigen
geven deze artikelen namelijk ook een onthullend beeld van de gebrekkige kennis
van de oorzaak van de verzakkingen. Honderd jaar later bleek dat op een diepte
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van twaalf meter een kleilaag zit. Bij laag water kon de zandlaag die zich daarboven
bevond, de rivier inschuiven. Door het slaan van een aantal zeer zware stalen
heipalen net voor de muur werd het probleem afdoende opgelost.
De ingenieurs in het midden van de negentiende eeuw hadden al aangegeven
dat diepere grondboringen meer licht op de zaak hadden kunnen werpen. De techniek
van grondboren was toen in vergelijking met het begin van de eeuw belangrijk
verbeterd. In 1849 was al door het KIVI melding gemaakt van succesvolle
grondboringen met een gesmede ijzeren pijp van 26 meter in de bodem van een
rivier. Het doel van dit onderzoek was om een geschikte ondergrond te vinden voor
46.
de fundamenten van brugpijlers. In hetzelfde jaar meldde de Rotterdamse
stadsarchitect Rose dat toen bij putboringen in Rotterdam een diepte van 40 meter
was bereikt ‘de daarvoor toegestane fondsen verteerd waren’. Water was niet
47.
gevonden, wel had men op een diepte van 33 meter een laag vast veen gevonden.
Ten behoeve van de mijnbouw werden in Indië nog veel grotere diepten bereikt.
Opmerkelijk was verder dat de genie over de meest geavanceerde apparatuur
48.
beschikte. Deze geavanceerde apparatuur werd door de hoge kosten alleen in
uitzonderlijke gevallen ingezet. De Waalkade in Nijmegen behoorde hier niet toe.

Een nieuwe benadering
De theorie der horizontale gronddruk werd in de tweede helft van de negentiende
eeuw in twee richtingen verder ontwikkeld. Allereerst werd in navol-
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ging van Poncelet de oplossing van het probleem met behulp van grafische methoden
geperfectioneerd. Met name door het werk van K. Cullman werd de grafische statica
of grafostatica een algemeen geaccepteerde methode om constructieproblemen
op te lossen. Men slaagde er in om zelfs de moeilijkste gevallen, waarbij een zuiver
analytische benadering onmogelijk was, relatief eenvoudige grafische oplossingen
te vinden. In de praktijk drong de grafische aanpak de analytische benadering
49.
daarom al snel naar de achtergrond.
Een aantal vragen bleef echter nog onbeantwoord, vooral met betrekking tot de
richting van de gronddruk en de bepaling van het aangrijpingspunt van deze kracht
in meer gecompliceerde gevallen. Ook het door Collin aangesneden punt van de
vorm van het afglijdvlak en de consequenties van die vorm bleven onderwerp van
discussies. In een poging een betere verklaring voor het gedrag van grondmassa's
te vinden werd een geheel nieuwe benadering ontwikkeld. Het uitgangspunt hierbij
was het inwendig evenwicht van een punt in de grondmassa onder invloed van alle
krachten die in dit punt werken. Uit de spanningstheorieën voor de vaste stof was
bekend hoe de relaties waren tussen hoofdspanningen en de normaal- en
schuifspanning in een willekeurig vlak door een punt van de stof. Dit werd ook op
een punt in de grondmassa toegepast. De resultaten leverden een beter inzicht in
het gedrag van grond op. Hiermee kon de richting van de breukvlakken ten opzichte
van de hoofdspanningen bepaald worden en voor het geval van Coulomb leverde
de theorie een vergelijkbaar resultaat. Hoewel er al eerdere aanzetten waren, werd
deze benadering onafhankelijk van elkaar door Scheffler in Duitsland (1851) en
Rankine in Engeland (1856) ontwikkeld. Vervolgens werkten o.a. Winkler (1866),
50.
Considère (1870) en Levy (1873) hieraan.
Deze ontwikkelingen werden in Nederland nauwgezet gevolgd. Tussen 1869 en
1877 verscheen in het Tijdschrift van het KIVI, waarin vanaf 1869 alle uitgaven van
het KIVI waren gebundeld, een achttal, deels zeer uitvoerige artikelen over de
gronddruk en de berekening van keermuren. In vergelijking met de eerdere
publikaties door het KIVI waren deze artikelen veel theoretischer van aard. Het eerste
artikel, van de Duitser Gleim met aantekeningen van Delprat, ging over een zo
algemeen mogelijke theorie van bekledingsmuren. Het concentreerde zich op het
aangrijpingspunt van de gronddruk, waarvoor een algemene uitdrukking werd
51.
afgeleid.
Een tweede artikel, van Considère ‘over de drukking der aarde’, was volgens de
vertaler Delprat een belangwekkend artikel. Hierin werd de nieuwe theorie van het
inwendig evenwicht in de grond uiteengezet. Considère constateerde dat in de
gangbare theorieën de grootte van de wrijvingshoek grote invloed had op de grootte
van de gronddruk. We hebben dit al bij Coulomb gezien. Het bepalen van de
wrijvingshoek was echter tot dan niet afdoende geslaagd, wat geleid had tot een
zeer grote variatie in aannames. Door de wetten van het evenwicht tussen de
gronddeeltjes te onderzoeken zou aan deze onduidelijkheid een einde kunnen
komen. Considère begon met de evenwichtsvoorwaarden voor een oneindig klein
vierkant prisma aarde op te stellen en vèrvolgens de invloed van een onbepaalde
bovenbegrenzing, natuurlijk talud of willekeurige begrenzing op dit prisma in rekening
te brengen. Dit leverde ook een bepaling van de wrijvingshoek op. De resultaten
hiervan vergeleek hij met de gangbare theorieën en een aantal experimenten.
Immers, ‘Eene theorie voorstellende, op nieuwe beginselen gegrond, dienen wij ook
hare uitkomsten voor de praktijk aan te wijzen’. Dit leverde echter nog altijd
‘eenigszins zamengestelde formulen’ op, wat aanleiding was tot een grafische
52.
constructie om tot een oplossing te komen.
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Ook de twee volgende artikelen over dit onderwerp, beide vertaald en
becommentarieerd door Delprat, gingen van deze nieuwe theorie uit. Het eerste
was een zeer uitvoerig betoog van Winkler. Delprat merkte in een naschrift op, dat
hier ‘eene in vele opzigten meer juiste en vooral meer algemeene theorie dier
drukking [wordt] voorgesteld’. Hij had wel op een enkel onderdeel kritiek, waar hij
53.
gezien ‘het belang dier beschouwingen’ verder op inging. Het andere artikel was
geen origineel werk. Het betrof een uiteenzetting door de Franse ingenieur Flamant
van de theorie, die door Rankine al eerder was ontwikkeld, maar die in Frankrijk
onbekend was gebleven. Delprat concludeerde dat deze theorie geheel overeenkwam
met die van Winkler, ‘doch dat de eind-uitkomsten op eenvoudiger wijze zijn
54.
afgeleid’. Met deze vertaling eindigde ook de bemoeienis van Delprat met de
theorie van de gronddruk. Na ruim vijftig jaar de grondmechanica in Nederland
gedomineerd te hebben, liet hij voortaan vertaling en het bekritiseren van publikaties
55.
op dit gebied aan anderen over.

De grondmechanica in Nederland rond 1880
De uitgave van het handboek over de Nederlandse Waterbouwkunde door de Delftse
hoogleraren Henket, Schols en Telders was hét moment om een overzicht van de
stand van zaken op het gebied van de grondmechanica te geven. Het eerste deel,
dat in 1885 verscheen, werd geheel aan de grondmechanica gewijd. Na enkele
algemene descriptieve hoofdstukken van Steuerwald werd door Schols de berekening
van de horizontale gronddruk behandeld. Schols verwaarloosde de samenhang van
de grond en ging uit van een plat afschuivingsvlak. In een
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Wat de uitwerking van verzakkingen kon zijn, bleek in 1918 toen een trein van de HIJSM bij
het oprijden van de oostelijke helling naar de brug over het Merwedekanaal zonder enige
waarschuwing opeens omlaag stortte. Het ongeval werd veroorzaakt door een plotselinge
verzakking van een gedeelte van de spoorwegdijk. Meer dan veertig reizigers kwamen bij
dit ongeval om het leven en een even groot aantal werd ernstig gewond. Naar aanleiding
van dit ongeluk raakte het grondmechanisch onderzoek in Nederland in de jaren twintig in
een stroomversnelling.

noot beargumenteerde hij dit door te stellen dat in dit geval de gronddruk maximaal
werd. Hij vervolgde: ‘De meer rationeele theorie van den gronddruk, berustende op
het inwendige evenwicht der grondmassa, zooals die ontwikkeld is door Scheffler,
Rankine, Winkler, Levy, Considère en anderen, levert nog geen resultaten op, die
algemeen bruikbaar zijn. Slechts in een bijzonder geval zijn de differentiaal
vergelijkingen, waartoe die theorie leidt geïntegreerd; voor dat geval is het
afschuivingsvlak een plat vlak en men verkrijgt dus dezelfde uitkomsten als waartoe
men komt door het afschuivingsvlak van den beginne af aan als plat vlak te
56.
onderstellen. In ieder andere geval laat die theorie ons nog in den steek.’ De
problemen, die zich in de theorie van het inwendig evenwicht bleven voordoen,
leidden ertoe dat ook internationaal deze benadering na een kortstondige populariteit
57.
weer als onpraktisch terzijde werd geschoven.
Schols nam daarom als uitgangspunt de theorie van Coulomb, die dan misschien
wel niet helemaal correct was, maar wel praktische resultaten opleverde. Na eerst
de hoofdformules te hebben afgeleid behandelde Schols een aantal bijzondere
gevallen, zoals de bovenbegrenzing van de aardmassa volgens het natuurlijk talud
of met een willekeurige bovenbegrenzing. In elk geval gaf hij zowel een analytische
afleiding als een grafische bepaling. Vervolgens ging hij over tot de berekening van
beschoeiingen. Dit was veel moeilijker en in sommige gevallen zelfs onmogelijk,
omdat het ‘niet altijd mogelijk is, om zelfs maar bij benadering de krachten na te
gaan, die door den grond op de samenstellende deelen van de beschoeiing worden
uitgeoefend. Daar waar het blijkt dat die afmetingen langs rationeelen weg door
berekening niet te bepalen zijn, moet de praktijk, gesteund door de ondervinding,
58.
die afmetingen leeren kennen.’ Schols merkte ook op dat hij nergens een
behandeling van dit onderwerp had kunnen vinden. De berekeningen van Delprat
in de uitgave van 1821 waren hem blijkbaar onbekend. ‘De omstandigheid, dat de
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door ons verkregen uitkomsten, in de gevallen, die zich in de praktijk het meest
voordoen, niet al te veel afwijken van hetgeen de
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ondervinding als doelmatig heeft leeren kennen, geeft ons het vertrouwen dat de
59.
verkregen uitkomsten gerust mogen worden toegepast’. Het betrof hier dus vooral
een poging om de bestaande technische praktijk te rationaliseren.
In de praktijk van het bouwen en het aanleggen van funderingen had men geen
boodschap aan gecompliceerde berekeningen. Dit blijkt onder andere uit het
veelgebruikte Beknopt praktisch leerboek der Burgerlijkeen Waterbouwkunde van
60.
Plasschaert. Hierin werd ook ingegaan op de berekening van keermuren en
beschoeiingen. Uitgaande van een algemene formule voor de gronddruk, werden
enkele bijzondere typen bekledingsmuren gegeven. In alle gevallen werd een
gemiddelde dikte van ongeveer ⅓ h gevonden, ‘een maat, die in de practijk veel
wordt gebruikt’. Plasschaert waarschuwde echter ook: ‘De algemeene formules voor
het berekenen van bekleedingsmuren zijn zoo ingewikkeld en uitgebreid, dat men
61.
het snelste door probeeren de afmetingen vindt’. Van de studenten civiele techniek
en bouwkunde aan de Polytechnische School werd daarentegen wel vereist dat zij
alle aspecten en benaderingen van de grondmechanica beheersten. Dit maakte
onderdeel uit van het onderwijs in de toegepaste mechanica. Op de Koninklijke
Akademie en in de begintijd van de Polytechnische School werd vooral aandacht
besteed aan de uitwerking van de theorie van Coulomb door Delprat, maar geleidelijk
werd de grafische behandeling van dit vraagstuk belangrijker. Omstreeks 1870 werd
in het derde jaar voor civielen bouwkundige ingenieurs een afzonderlijke cursus
over de theorie van de bouwconstructies geïntroduceerd. Hierin werd zowel de
analytische berekening als de grafische uitwerking van constructievraagstukken
onderwezen. In het laatste jaar van de studie werd dit ook op beschoeiingen en
bekledingsmuren toegepast. Na de benoeming van C.A. van Scheltema in 1883 als
leraar en twee jaar later als hoogleraar werd het onderwijs in de grafostatica en de
toepassing hiervan op verschillende ingenieursproblemen snel belangrijker zonder
overigens de analytische benadering in het onderwijs te verdringen. Aangezien dit
vooral de berekening van vakwerken en andere ijzeren constructies betrof, komen
we hier in het volgende hoofdstuk op terug. De berekening van de gronddruk vormde
slechts een relatief klein en geïsoleerd onderdeel. Toch werden op het
62.
ingenieursexamen regelmatig vragen over dit onderwerp gesteld.
Er bestond een duidelijk contrast tussen de uitvoerige aandacht die aan
grondmechanische problemen in de gemeenschap van civiel-ingenieurs werd
besteed en de bruikbaarheid hiervan in de praktijk. Hierbij deed zich een verschil
voor tussen de eerste en de tweede helft van de negentiende eeuw. De theorie van
Coulomb maakte een globale berekening van de gronddruk mogelijk en leverde zo
een onderbouwing van de gangbare voorschriften. In de tweede helft van de
negentiende eeuw werd de behandeling van dit onderwerp steeds theoretischer,
maar praktische resultaten of een verbetering van de theorie van Coulomb bleven
achterwege. Pas door het werk van Terzaghi zou hierin in de twintigste eeuw
verandering komen (zie figuur). Desondanks werd aan de theorie meer belang
gehecht. Hierbij speelden vanaf de jaren twintig de docenten aan de
ingenieursopleidingen een centrale rol. Delprat, Storm Buysing, Schols en Henket
zorgden voor de verspreiding van de grondmechanische theorieën onder de
toekomstige ingenieurs en zij stimuleerden de ‘verwetenschappelijking’ van dit
gebied. Ook in de discussie tussen de ervaren ingenieurs, zoals op de vergaderingen
van het KIVI, voerden zij de boventoon. Voor de technische praktijk van de
civielingenieurs had dit allemaal weinig betekenis. Dit geldt misschien nog wel sterker
voor het belangrijkste technische probleem, het aanbrengen van goede funderingen.
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Heien
Op een tekening van de fundering van een sluis bij Halfweg, daterend uit de eerste
helft van de achttiende eeuw en opgenomen in het Groot Volkomen Molenboek uit
1754 is een groot aantal heipalen te zien. Elke waterbouwkundige constructie van
enige omvang maar ook alle grote gebouwen werden - als de bodemgesteldheid
63.
hiertoe aanleiding gaf- van een fundering met heipalen voorzien. In een aantal
gevallen wist men uit ervaring hoeveel heipalen er aangebracht dienden te worden
en hoe lang deze palen moesten zijn. Vaak ook heide men uit voorzorg zoveel
mogelijk palen. Aan de hand van het manuscript van Mentz kunnen we een indruk
krijgen van het heien in het begin van de negentiende eeuw. De eerste stap, volgens
Mentz, was zich bekend te maken met de natuurlijke gesteldheid van de bodem.
Bouwkundigen onderscheidden hierbij drie hoofdsoorten van grond. De eerste was
de rotsof steengrond, die door zijn hardheid het best in staat was om zware
fundamenten te dragen. De tweede soort was die van de zandgronden. Als deze
vast waren, dan vormden ze ook een goede grondslag, maar als ze met water waren
doordrongen, dan waren ze niet geschikt om gebouwen van enige omvang te dragen.
Tot de derde soort behoorden alle gemengde grondsoorten, waarvan het grofkorrelige
zand en de vette klei de beste waren en die welke vermengd waren met verrotte of
verdroogde plantaardige gronden als veen en ‘derrie’ volstrekt ongeschikt waren.
Om te achterhalen uit welke soorten grond de bodem bestond, moest een
onderzoek worden inge-
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steld. Bij funderingen van geringe diepte groef men kuilen tot men een vaste
grondlaag ontdekte. Als het grondwater dit belette, werd gebruik gemaakt van een
visiteer-ijzer, een ijzeren stang, die in de bodem werd gedreven en men ‘besluit uit
de meerdere of mindere moeijelijkheid en vereischt wordende kracht, tot de
genoegzame of ongenoegzame vastheid’. Als er een aanleiding was om het
onderzoek tot op grotere diepte voort te zetten, werd gebruik gemaakt van
grondboren of het heien van proefpalen. Behalve de gewone grond- of veenboor
beschreef Mentz nog enkele bijzondere boren. Hiermee konden monsters op grotere
diepten genomen worden, zonder kans op vermenging met bovenliggende
64.
grondsoorten. Dit werd alleen bij belangrijke werken gedaan, zoals grote sluizen.
In de normale gevallen werden de gewone grondboren gebruikt. Een alternatief
voor het grondonderzoek was het heien van proefpalen. De zachtheid of de vastheid
van de grond werd bijvoorbeeld beoordeeld uit de hoeveelheid slagen, welke nodig
waren om de paal een of twee voet te laten zakken. Dit kon dan vergeleken worden
met de uitkomsten van het grondonderzoek.
Na het grondonderzoek of het heien van proefpalen hadden de ingenieurs wel
een idee of het nodig was om te heien en, indien dit het geval was, hoe diep geheid
moest worden om een voldoende stevige vaste grondlaag te bereiken. Voor het
heien werd in het begin van de negentiende eeuw nog steeds de zogenaamde
‘Hollandse’ trekhei gebruikt, een driepotige houten heistelling met een katrol. Aan
het heiblok was een kabel bevestigd die over het katrol liep en aan de andere kant
gesplitst werd in een aantal heitouwen, voor iedere trekker een. Met de gewone
65.
trekhei konden palen hoogstens tot een diepte van acht meter worden ingeslagen.
Om te bepalen of een vaste laag was bereikt, werden bepaalde vuistregels
gehanteerd. Mentz gaf bijvoorbeeld aan, dat indien de paal na drie of vier zetten,
ieder van 21 slagen, zich niet dieper dan een à twee duim liet indringen, men kon
66.
aannemen dat vaste grond was bereikt. De laatste stap in het beoordelen van de
noodzakelijke sterkte van de fundering was de bepaling hoe dik de palen moesten
zijn en hoeveel palen er in totaal geheid moesten worden. Dit was natuurlijk
afhankelijk van het draagvermogen van de palen en van het gewicht dat de fundering
67.
moest kunnen dragen.
Het eindoordeel werd altijd overgelaten aan de ingenieur of bouwkundige die de
leiding over de werkzaamheden had. Het beperkte arsenaal aan hulpmiddelen,
zoals grondboren, en de moeilijkheid om de resultaten eenduidig te interpreteren
hadden geleerd dat men voorzichtig moest zijn. Bij de aanleg van het Noord-Hollands
Kanaal deed zich bij het uitgraven een probleem voor. De aspirant-ingenieur Bohlen
voerde daarom in 1825 grondboringen uit tot een diepte van 3 à 4 meter. De
opgehaalde grond werd geclassificeerd als klei, veen, spier, zand, aarde, derrie,
68.
wier en mollem en nader aangeduid met bijvoeglijk naamwoorden als ‘licht’ of ‘slap’.
Dergelijk onderzoek verschafte nauwelijks betrouwbare informatie over het gedrag
van de aardlagen bij belasting noch over de regelmatig optredende, onvoorspelbare
verzakkingen of verschuivingen. De ingenieurs in Nederland hadden daaruit afgeleid
dat het verstandig was om bij het aanleggen van kanaalwanden maar ook bij het
heien extra veiligheidsmarges in te bouwen. Hoewel uit het manuscript van Mentz
blijkt dat men goed op de hoogte was van de buitenlandse literatuur, werd in dit
opzicht meer op eigen ervaring vertrouwd dan dat blindelings de voorschriften uit
de literatuur werden gevolgd. Evenals dat bij de gronddruk op keermuren het geval
was, ging men op zoek naar mogelijkheden om het draagvermogen beter en
nauwkeuriger te kunnen bepalen. De Franse ingenieur A. Rondelet probeerde
omstreeks 1800 dit empirisch te bepalen. Volgens hem bedroeg het draagvermogen
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69.

van een heipaal ongeveer 30 kg per cm doorsnede van de paal.

In Nederland

2

was uit veiligheidsoverwegingen 15 kg/cm een meer gebruikelijke maat. Een
bezwaar bij deze methode was dat dit getal volledig onafhankelijk was van het
heiproces en van de kwaliteit van de bodem.
Een andere benadering was het afleiden van een formule voor het berekenen
van het draagvermogen. Delprat besteedde in zijn boek uit 1821 ook aandacht aan
het draagvermogen van de ondergrond van keermuren, een onderwerp dat door
De Bélidor en Coulomb nauwelijks werd behandeld. Hij introduceerde een formule
voor het draagvermogen, die ontwikkeld was door de Pruisische waterbouwkundige
70.
Eytelwein. Eytelwein ging ervan uit dat het draagvermogen van een heipaal min
of meer gelijk was aan de weerstand die een heipaal ondervond bij het heien. Deze
weerstand ‘R’ kon gevonden worden uit de formule:
2

R = hB /ne(B+P)
waarbij ‘h’ de valhoogte van het heiblok is (gewoonlijk 1,25 m, ten hoogste 1,5 m),
‘B’ het gewicht van het blok, ‘P’ dat van de paal en ‘e’ de zakking van de paal bij de
laatste slag. Zakte de heipaal bij deze slag nog aanzienlijk dan was het
draagvermogen gering. Werd de belasting echter opgevoerd door een zwaarder
heiblok of een grotere valhoogte te nemen, dan betekende een kleine zakking een
groot draagvermogen. Omdat men wel inzag dat de veronderstellingen nogal
twijfelachtig waren, werd de veiligheidsfactor ‘n’ ingevoerd. Meestal werd hiervoor
‘n’ = 6 genomen, dus een
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Frederik Willem Conrad (1800-1870). F.W. Conrad was nog maar enkele jaren oud toen
zijn vader, de inspecteur-generaal van de waterstaat, F.W. Conrad sr., overleed. Als blijk
van waardering voor de grote verdiensten van zijn vader werd hij in staat gesteld om aan
de Artillerie- en Genieschool in Delft te studeren en vervolgens zelf carrière bij de waterstaat
te maken. Conrad was een van de invloedrijkste Nederlandse ingenieurs uit de negentiende
eeuw. Hij was verantwoordelijk voor een groot aantal projecten, waaronder de aanleg van
de eerste spoorlijn en de bouw van talrijke bruggen. Hij nam samen met Simons en Van der
Kun het initiatief om naar Engels voorbeeld het Koninklijk Instituut van Ingenieurs op te
richten. Conrad genoot ook in het buitenland aanzien. Hij was onder andere als adviseur
betrokken bij de aanleg van het Suez-kanaal. Op de terugreis van een bezoek aan Egypte
overleed hij.

zesvoudige zekerheid. Hoewel heiformules notoir onbetrouwbaar bleken te zijn,
doken ze toch overal op. De heiformule van Eytelwein/Delprat was bijvoorbeeld in
alle leerboeken te vinden die op de KMA en de Koninklijke Akademie werden gebruikt,
zowel voor de burgerlijke bouwkunde en voor de waterbouwkunde. Ook alle latere
71.
handboeken, zoals dat van Plasschaert gaven deze of een vergelijkbare formule.

Heiformules en stoommachines
Heien, heimachines en het draagvermogen van de grond en de ervaringen van de
ingenieurs waren regelmatig het onderwerp van gesprek op de bijeenkomsten van
het KIVI. In 1849 deed het lid P. Scholten verslag van zijn proeven met het
draagvermogen van heipalen in Rotterdam. Bij de aanleg van een fundering zakte
een grotendeels ingeheide paal nog 2cm per slag. Dit boezemde niet veel vertrouwen
in. Hij belastte daarom met behulp van een speciale installatie deze paal met een
gewicht van 22.000 kg. Nadat hij gedurende acht dagen geen enkele zakking had
waargenomen, liet hij het gewicht nog eens met 10.000 kg verzwaren. De
waarnemingen werden nog vier weken voortgezet zonder dat ook maar de geringste
zakking werd waargenomen. De voortgang van het werk noopte tot het afbreken
van de experimenten. In dezelfde tijd werd vlakbij een grondboring verricht. Hieruit
bleek dat de punt van de paal was blijven steken in een laag blauwe klei, ruim een
meter boven het welzand. Met de formule voor het draagvermogen, waarbij hij ‘n’
op vijf stelde, berekende Scholten het draagvermogen. Hij kwam hierbij tot een
waarde van ruim 5000 kg, dus veel minder dan uit het experiment bleek. Het weglaten
72.
van de veiligheidsfactor zou een veel betere overeenstemming geven. De
introductie van zwaardere heimachines, zoals de stoomhei van Nasmyth, omstreeks
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1850, maakte aanpassingen in de praktijk van het heien noodzakelijk. Met
stoomheien konden veel zwaardere heiblokken worden gebruikt en bovendien kon
de snelheid van het heien aanzienlijk worden opgevoerd. Men probeerde hiermee
in de heiformule rekening te houden. Scholten had naar aanleiding van zijn
experimenten al opgemerkt, dat ‘de ondervinding heeft doen zien van welk een
verbazenden invloed de zwaarte der (hei)blokken is op den weerstand van palen,
74.
in gronden zooals deze’, nog sterker dan uit de heiformule van Delprat zou blijken.
75.
Dit zou volgens hem in de formule moeten worden verwerkt.
Op welke manier men dit dacht te doen, werd enkele jaren later duidelijk. In 1872
kwam dit onderwerp opnieuw ter sprake in het KIVI. Het lid van Dissel stelde op een
bijeenkomst van het instituut de vraag welke waarde aan de zekerheidscoëfficiënt
n in de gangbare heiformule voor de verschillende heimachines moest worden
toegekend. De gebruikelijke waarden varieerden tussen 2 en 10. De absolute waarde
hiervan zou volgens Van Dissel slechts door uitvoerige experimenten kunnen worden
vastgesteld, maar hij wilde alvast een indicatie geven voor de relatieve waarde van
n voor een aantal heitoestellen. Van Dissel had voor dit doel de werking van een
aantal heitoestellen vergeleken. Dit waren achtereenvolgens de gewone Hollandse
trekhei; dezelfde trekhei maar met stoommachine; de stoomklinkhei, die werkte met
een stoomlier om het heiblok omhoog te brengen; de stoomhei van Nasmyth, waarbij
blok en cilinder een geheel vormden en het blok door de stoom omhoog werd
gebracht en door zijn eigen gewicht viel en tenslotte de Morrisonhei, een variant op
de stoomhei van Nasmyth, waarbij ook bij de neergaande beweging stoomkracht
76.
werd gebruikt.
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Uitbreiding van het droogdok te Middelburg in 1875. Onder de muur rechts wordt met behulp
van een stoomhei een fundering van heipalen aangebracht.

De resultaten lieten echter nog veel te wensen over. Delprat reageerde
instemmend op de opmerking van Van Dissel dat het heien met zeer veel
wisselvalligheid gepaard ging. ‘Zeer weinig vertrouwen verdienen dan ook de
theoretische formulen omtrent het draagvermogen: zoo valt op te merken, dat de
arbeid, besteed om het blok op te heffen op verre na niet geheel besteed wordt tot
het overwinnen van den wederstand van den grond die later het verder inzakken
77.
onder een dood gewigt moet beletten.’ Hij suggereerde dat een andere wijze van
heien beter zou kunnen zijn, namelijk het inschroeven van de palen. Hierbij zou de
verrichte arbeid ook werkelijk op de paal worden overgebracht. Regelmatig werd
melding gemaakt van het gebruik van schroefpalen, maar deze methode werd in
Nederland niet op grote schaal toegepast. Alleen als heien onmogelijk was door de
nabijheid van andere, kwetsbare gebouwen, nam men zijn toevlucht tot dergelijke
technieken.
Ook Schols behandelde in het handboek voor de waterbouwkunde de fundering.
Hij leidde eerst op een eenvoudige wijze een formule voor de weerstand van heipalen
af. Dit leverde de bekende, maar onbetrouwbare heiformule op. Hierbij was
aangenomen dat paal en blok volkomen onveerkrachtig zijn, wat natuurlijk in de
werkelijkheid niet het geval is. Indien hiermee rekening werd gehouden, zou de
formule ingewikkelder worden, maar dit liet Schols achterwege. De fout was zo
gering, dat men de eenvoudige fomule kon blijven gebruiken, vond hij. De fout werkte
bovendien altijd in de goede richting, d.w.z. de weerstand werd te klein geschat,
wat geen gevaar kon opleveren. Schols merkte verder op, dat deze formule alleen
geldig was als de druk, uitgeoefend op de grond door paal en heiblok, groter was
dan de weerstand van de grond. Was dit niet geval dan werd de heipaal
samengedrukt, totdat de druk zo groot was geworden dat de weerstand overwonnen
werd. Ook voor dit geval leidde Schols meer samengestelde formules af voor de
78.
weerstand en voor het berekenen van de zakking van de heipaal. Bij de
behandeling van de sluizen werden de formules van Schols toegepast. Bij de
gangbare zware heitoestellen werd aanbevolen om de uitgebreide formule te
gebruiken. In een noot werd een voorbeeld van Henket aangehaald: ‘Binnen de
grenzen der bij de uitvoering van sluiswerken toegelaten zakkingen is het in het
algemeen beter niet te rekenen dan de formule [van Eytelwein]
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Hoeveel problemen en ongerustheid de bouw van de overkapping van het Centraal-Station
in technisch opzicht ook had opgeleverd, na de voltooiing was het publiek deze dra vergeten.
De grote aankomst- en vertrekhal, waar het binentredend licht, de stoom van de locomotieven
en talrijke geluiden een aparte atmosfeer opriepen, maakte op veel bezoekers diepe indruk.
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toe te passen, omdat zij tot geheel verkeerde voorstellingen leidt’.
Dit was echter vooral een academische discussie. In de praktijk maakten de
meeste ingenieurs zich ook niet al te veel zorgen over de onzekerheid over de
bodemgesteldheid. Een voorbeeld hiervan was het heien voor een schoolgebouw
te Halfweg, waarvoor de spoorwegingenieur G. van Diesen verantwoordelijk was.
Volgens een berekening met de heiformule zouden de palen het gewicht van het
schoolgebouw niet kunnen dragen. Daarom bracht hij een proefbelasting aan die
zwaarder was dan het berekende draagvermogen, en toen na zes weken nog geen
79.
enkele zakking was waargenomen, ging men gewoon verder met de bouw. Niet
altijd werden de problemen zo gemakkelijk opgelost.

Het Centraal Station in Amsterdam
Een van de meest spraakmakende funderingsproblemen deed zich voor bij de bouw
van het Centraal Station in Amsterdam in de jaren tachtig. De bekende architect
P.J.H. Cuypers die het stationsgebouw had ontworpen, had in zijn ontwerp voor de
overkapping van de sporen een lage tweelingkap opgenomen. Dit was niet naar de
zin van de ingenieurs van de Staatsspoorwegen, die de perrons met één grote kap
wilde overspannen. Ondanks herhaalde protesten van de architect werd het ontwerp
van de staatsingenieurs goedgekeurd en in 1884 werd met de bouw begonnen door
de Nederlandsche Stoombootmaatschappij (Fijenoord) uit Rotterdam. Hoewel men
een aantal palen niet voor de volle lengte van 16 meter de grond in kreeg, leverde
de fundering verder geen grote problemen op. Toen in 1886 met het aanbrengen
van de overkapping werd begonnen, traden er plotseling zakkingen en zijdelingse
verschuivingen op. Het werk werd stil gelegd en een opzichter kreeg de taak om
de verplaatsingen te meten.
Over de oorzaken van de verzakkingen liepen de meningen uiteen. Op de plaats
van de perrons bevond zich op een diepte van 20 meter een zandlaag, met
daarboven een dikke laag met voornamelijk klei. Op deze laag was in 1876 een
zandaanplemping aangebracht. Sommige ingenieurs uitten het vermoeden dat het
optreden van zakkingen in deze zandaanplemping verklaard kon worden. Door
anderen werd een verschuiving in de kleilaag als een andere mogelijke oorzaak
aangewezen. In dit geval zou de oplossing zijn om dieper te heien, maar dit leverde
met de gangbare heimethoden nogal wat problemen op. Er werden enkele nieuwe,
in het buitenland ontwikkelde methoden bekeken, zoals het pneumatisch heien en
een bevriezingsmethode, die in Nederland nog niet toegepast werd. De ingenieurs
stonden echter nogal huiverig tegenover het gebruik van technieken die zich nog
80.
niet bewezen hadden.
Na enkele maanden oponthoud werd de situatie geleidelijk kritiek. In de kranten
verschenen sensationele berichten over grote verzakkingen en de mogelijke gevolgen
hiervan. De hele ingenieurswereld maar ook de Tweede Kamer raakte betrokken
bij deze zaak. Op een vergadering van het KIVI in februari 1887 werd het onderwerp
81.
ter sprake gebracht. De discussie werd geopend door de spoorwegingenieur N.H.
Nierstrasz, die in dienst was van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
(HIJSM), die van het nieuwe station gebruik zou gaan maken. Nierstrasz pleitte voor
een snelle en goedkope oplossing. Hij stelde voor de grote overkapping door twee
kleinere te vervangen. Delen van de overbodig geworden grote overkapping zouden
in Nijmegen en 's-Hertogenbosch gebruikt kunnen worden. Op deze plaatsen kon
de bodem een dergelijke zware kap goed dragen. De verantwoordelijke ingenieur
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van de staatsaanleg, Leijds, verzette zich hiertegen. Een dergelijk oplossing zou
nieuwe problemen met de fundering opleveren, ‘daargelaten nog het veel minder
monumentale, ik zou haast zeggen het kinderachtig aanzien, van twee betrekkelijk
kleine kapjes’. Hij werd bijgevallen door de Delftse hoogleraar Telders. Het
overbrengen van de kap naar andere steden maakte op hem en naar hij aannam
op vele andere aanwezigen, een bijzondere pijnlijke indruk. ‘De Nederlandse
Ingenieur, die van oudsher een goede naam ontleende aan de volharding en de
wilskracht, waarmee hij grote bezwaren wist te overwinnen, behoort bij dit vooraf
ernstig overwogen werk de moeilijkheden niet te ontwijken’. Nierstrasz trok hierop
de conclusie: ‘Ik zie in de opvatting van de uitvoering van dit werk twee stromingen.
De eene is de utiliteitsstroming, die door den spoorweg-ingenieur en het publiek
wordt voorgestaan, die zoo spoedig mogelijk een vast staand regenscherm
wenschen; de andere zou men de nationaal-technische kunnen noemen. De
nationaal-technische is dat de Nederlandse ingenieur voor niets terug mag schrikken
82.
hoeveel geld en tijd het ook moet kosten’.
Naar aanleiding van het verslag opende Leijds op een volgende vergadering
opnieuw de aanval op Nierstrasz. Diens opvattingen zouden door vrijwel niemand
worden gesteund. Nierstrasz antwoordde hierop dat zijn opvattingen wel degelijk
steun ondervonden. Er waren ook geen nieuwe argumenten aangevoerd. ‘Ieder
ingenieur heeft op het punt van fundeeringen zijne eigen inzichten en het lid Leijds
heeft geen recht de zijne beter te noemen dan de mijne en ik evenmin’. Daarop
ontspon zich een discussie over de financiële aspecten. De voorzitter maakte hier
een einde aan door te stellen dat hij Nierstrasz niet in de rede was gevallen omdat
deze
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De verzakking die optraden bij de bouw van het Centraal-Station, leidde tot veel commotie.
Deze spotprent uit een populair weekblad laat zien hoe de deskundigen de omvang van de
verzakking opmeten. Zij worden nauwlettend gadegeslagen door het bevoegd gezag, de
Amsterdamse stedemaagd, en een grote menigte inwoners. Ook de ingenieurs verschilden
van mening over de oplossing. Een aantal spoorwegingenieurs wenste geen risico's te
nemen en wilde verder oponthoud voorkomen door de grote overkapping door twee kleinere
te vervangen. De meerderheid van de bij deze discussie betrokken civielingenieurs wilde
hier niets van weten. Gesteund door de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid werd
uiteindelijk besloten de fundering te verstevigen en werd het projekt volgens het
oorspronkelijke plan voltooid.

‘eene quaestie behandelde waarbij geheel Nederland belang heeft, doch ik moet u
toch doen opmerken, dat wij hier uitsluitend technische quaestiën behandelen, die
tot den werkkring van den ingenieur behoren’. Ook hiermee was Nierstrasz het
oneens, omdat het volgens hem ‘toch zeker de roeping [is] van den ingenieur om
een werk tot stand te brengen op de beste wijze, met de minste kosten en in den
83.
kortst mogelijken tijd’.
Naar aanleiding van deze discussies werden in de Tweede Kamer vragen gesteld
aan de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, J.G. van den Bergh. Het
Kamerlid vergeleek het KIVI met een vereniging van juristen. Zoals de
juristenvereniging een soort voorparlement voor juridische kwesties was, zo zou
het instituut een vergelijkbare functie voor technische zaken vervullen. Het probleem
was echter dat ‘Gelijk gewoonlijk de geleerden het met elkander niet geheel eens
[waren]’ en dat er blijkbaar ook twee stromingen onder de ingenieurs waren. Op de
vraag welke stappen de minister nu ging nemen, antwoordde deze nogal gepikeerd
dat er geen enkele aanleiding was voor de interpellatie. Een plan voor de aanpak
van de problemen was in onderzoek op het Departement en een beslissing zou
84.
spoedig volgen. De minister, die zelf bij de staatsdienst voor de aanleg van de
spoorwegen carrière had gemaakt, koos voor het behoud van de grote kap. De
steunpilaren zouden in dit geval verstevigd moeten worden. Bij wijze van proef
werden bij een van de steunpilaren 28 palen van 25 meter lengte geheid, die dus
stevig in de zandlaag stonden. Toen de proef succesvol bleek te zijn, werden bij
elke steunpilaar 28 lange palen bijgeheid. In 1889 werd kon het stationsgebouw
eindelijk in gebruik worden genomen.
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De discussies over de fundering van het Centraal Station maken een aantal zaken
duidelijk. Op de eerste plaats betreft dit de positie van de ingenieur.
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Dat deze kwestie aan de ingenieursgemeenschap moest worden overgelaten, stond
niet ter discussie. De plaats waar de ingenieurs elkaar ontmoetten om dergelijke
zaken te bediscussieren, waren de vergaderingen van het KIVI. Daar werden de
actuele civiel-technische onderwerpen besproken en werd getracht tot consensus
te komen. In de begintijd lukte dit uitstekend, omdat vrijwel alle ingenieurs dezelfde
achtergrond, opleiding en werkgever hadden. De overgrote meerderheid was immers
in dienst van de overheid, bij de waterstaat en bij spoorwegaanleg. De discussie
over de funderingen maakte duidelijk dat dit in de jaren tachtig begon te veranderen.
Ingenieurs die niet bij de overheid werkten, stelden andere prioriteiten dan de
staatsingenieurs. Voor de laatste groep waren problemen op de eerste plaats een
technische uitdaging, die aangegrepen moest worden om de techniek vooruit te
brengen. Dit was volgens hen een zaak van nationaal belang. Voor de
spoorwegingenieurs was een efficiënte bedrijfsvoering het belangrijkste.
Prestigeobjekten moesten vermeden worden, wat eveneens een nationaal belang
was, omdat het publiek tenslotte voor de kosten moest opdraaien. Deze groep
vormde in de jaren tachtig nog een minderheid onder de ingenieurs.
Opvallend in de discussie was verder het grote gebrek aan kennis op het gebied
van de grondmechanica. Dit hield niet in dat de problemen niet opgelost konden
worden, maar de manier waarop verschilde in essentie niet van die van honderd
jaar tevoren, namelijk een groot aantal extra palen heien. Het innovatieve school in
dit geval meer in de zeer grote lengte van de palen en de manier waarop deze
werden ingebracht. Op onderdelen was wel vooruitgang geboekt. Sinds het begin
van de negentiende eeuw was de techniek van het grondonderzoek aanzienlijk
verbeterd. Men was in staat om tot op veel grotere diepten goede monsters te
nemen. Ook de funderingstechniek had een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Met
de moderne heimachines en andere technieken, zoals het pneumatisch heien, kon
niet alleen veel sneller geheid worden, maar er konden ook veel zwaardere
funderingen mee worden aangebracht. Het inzicht in het gedrag van de bodem was
hier echter bij achtergebleven. Bij een grondonderzoek in de Rotterdamse haven
omstreeks 1880 werden de gevonden lagen nog steeds omschreven met traditionele
aanduidingen als bruine klei, blauwe klei, veenachtige klei, kleiachtig veen, klei met
veen, veen met klei, slibklei met fijn of grof zand, grof zand met veen, klapzand,
85.
loopzand, fijn zand enz. Op de theorie van de gronddruk na zouden de eerste
betrouwbare grondmechanische theorieën pas in de jaren twintig van de twintigste
86.
eeuw worden ontwikkeld. Maar ook die ene uitzondering, de theorie van Coulomb,
was slechts een beperkte vooruitgang. De grondlegger van de moderne
grondmechanica, K. Terzaghi schreef in 1925: ‘De constructieleer is tegenwoordig
zonder materialenkunde en sterkteleer ondenkbaar. De wetenschappelijke uitrusting
van de ontwerper van funderingen bestaat echter alleen uit de theorie van één
eenvoudig geval van de krachtwerking van zand zonder cohaesie. De huidige
wanverhouding tussen twee gelijkwaardige takken van ingenieurswetenschappen
is een paradox en kan alleen verklaard worden door de ontmoedigende practische
en theoretische moeijlijkheden die bij grondmechanisch onderzoek overwonnen
87.
moeten worden’. Hoe groot het verschil tussen de contructieleer en de
grondmechanica was, zal in het volgende hoofdstuk duidelijk worden.
G.P.J. VERBONG EN N.J. CUPERUS
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De spoorwegbrug over de IJssel bij Zutphen in vrijwel voltooide staat (1864). Waar de kleine
bruggen uit een enkelvoudig vakwerk waren opgebouwd, bestond de grote overspanning
uit een drievoudig vakwerk.
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7
De spoorbruggen
De eerste spoorbruggen
De traliebruggen
Op verkenning
Een concours
Theorie en praktijk bij Culemborg
Nationale stijlen in de bruggenbouw
Het ontwerpen en het construeren van spoorwegbruggen was een van de meest
aansprekende uitdagingen voor ingenieurs in de negentiende eeuw. Er werden
verschillende nieuwe brugtypen ontworpen en gebouwd en nieuwe materialen, zoals
giet- en smeedijzer en staal, deden hun intrede. Omdat de resultaten van de
bruggenbouw zo sterk tot de verbeelding spraken, is aan weinig technische
onderwerpen in de vorige eeuw zoveel aandacht besteed als aan de spoorbruggen.
Dit is niet alleen terug te vinden in de publicaties van het KIVI, ook de hoogleraren
van de Polytechnische School reserveerden in hun beschrijving van de
waterbouwkunde in Nederland (zie hoofdstuk 6) een volledig deel voor de
bruggenbouw. Alle aspecten werden behandeld: van het aanleggen van de
funderingen en de bouw van de pijlers tot de afwerking van de bovenbouw, van
eenvoudige beweegbare bruggen tot de grootste vakwerkbruggen, compleet met
een overzicht van de belangrijkste voorbeelden in binnen- en buitenland. In een
afzonderlijke afdeling werd de berekening van de bovenbouw behandeld. De rol
van de theorie bij de bouw van spoorbruggen in Nederland en de manier waarop
de Nederlandse ingenieurs zich deze theorieën eigen maakten en toepasten, vormen
het onderwerp van dit hoofdstuk.
Aan het begin van de negentiende eeuw vond het vervoer van mensen en
goederen in Nederland nog voornamelijk over het water plaats. Vooral in het westen
van het land bestond een efficiënt systeem van trekschuiten, dat voor een goede
en geregelde verbinding tussen de steden zorgde, maar ook in de rest van het land
waren rivieren en kanalen de belangrijkste transportwegen. Het vervoer over land
nam een veel minder belangrijke plaats in. Waar land- en waterwegen elkaar kruisten,
kreeg het transport over het water voorrang. Als gevolg hiervan mochten bruggen
het waterverkeer niet belemmeren. Kenmerkend voor de situatie in Nederland was
verder het geringe hoogteverschil tussen water en land. De meeste bruggen in
Nederland in die tijd waren daarom beweegbaar, zoals de voor Nederland zo
karakteristieke ophaalbruggen en de draaibruggen. Vaste oeververbindingen waren
alleen in de steden te vinden over grachten en kleine stroompjes. De grote rivieren
konden alleen met behulp van veerponten worden overgestoken. Met uitzondering
van de middeleeuwse stenen brug over de Maas in Maastricht bestond er in ons
land geen enkele vaste brug over de grote rivieren.
De aanleg van de spoorwegen bracht in deze situatie verandering. Al bij de eerste
spoorverbinding tussen Amsterdam en Haarlem uit 1839 was het noodzakelijk talrijke
grote en kleine waterwegen te overbruggen. Hierbij deden zich geen onoverkomelijke
problemen voor. De aanwezige ervaring, een enkel buitenlands voorbeeld en de
nodige inventiviteit waren afdoende om de bruggen te ontwerpen en te bouwen. Dit
veranderde toen ook de grote rivieren overbrugd moesten worden. De hoge kosten
die hiermee gepaard gingen en de technische problemen van de grote
overspanningen vormden een belemmering voor de uitbouw van het spoorwegnet.
De meeste spoorbruggen omstreeks 1850 waren zogenaamde traliebruggen maar
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het problematische karakter van deze bruggen leidde tot de ontwikkeling van de
vakwerkbrug. Het probleem van de traliebrug was de moeilijkheid of bijna zelfs
onmogelijkheid om tot een goede berekening van de sterkte van dit brugtype te
komen. Juist in dit opzicht was de vakwerkbrug een enorme verbetering. De
introductie van dit type brug in Nederland viel - niet toevallig - samen met de
staatsaanleg van de spoorwegen. Dit proces verliep in een aantal stappen: eerst
het vergaren van informatie in Duitsland over de vakwerkbrug, dan het opdoen van
ervaring met
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het ontwerpen en bouwen van dit soort bruggen, culminerend tenslotte in de bouw
van de grote spoorwegbrug over de Lek bij Culemborg tussen 1862 en 1868. De
brug bij Culemborg zou in de eerste fase van de aanleg van het nationale spoornet
hèt voorbeeld zijn voor de bouw van spoorbruggen in Nederland. Na de belangrijkste
ontwikkelingen op het gebied van de bruggenbouw in de periode tot het einde van
de jaren tachtig beschreven te hebben, besluiten we met de plaats van de
Nederlandse bruggen in internationaal perspectief.

De eerste spoorbruggen
Toen in de jaren dertig de eerste plannen voor de aanleg van de spoorwegen in
Nederland werden ontworpen, draaide de discussie voornamelijk om de vraag in
hoeverre het noodzakelijk was dit nieuwe transportmiddel in Nederland in te voeren.
Voor de technische aspecten, zoals de aanleg van de vele spoorbruggen die hiervoor
1.
vereist waren, had men nog maar weinig aandacht. Er waren nog vrijwel geen
deskundigen op dit gebied in Nederland. Een van de weinigen was W.C. Brade, die
zich - zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien - na een kortstondig leraarschap aan
de Delftse Artillerie- en Genieschool in 1819 in Amsterdam gevestigd had als
2.
zelfstandig civiel ingenieur en architect. Na de Belgische opstand werd Brade
assistent van kolonel W.A. Bake, die in Engeland kennis had gemaakt met het
nieuwe verschijnsel van de spoorwegen en daar zeer enthousiast over was
geworden. Brade schreef in die tijd een Theoretisch en praktisch bouwkundig
handboek. In het vierde deel dat in 1834 verscheen, hield Brade ook een warm
3.
pleidooi voor het nieuwe transportmiddel. Samen met twee Amsterdamse kooplieden
verkreeg hij een concessie voor de lijn Amsterdam-Haarlem. Deze concessie werd
overgedragen aan de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (HIJSM), waarvan
Brade technisch directeur werd. Hij maakte ook het ontwerp voor deze eerste
spoorlijn in Nederland. Toen de uitvoering hiervan al in volle gang was, kreeg Brade
een verschil van mening met zijn mede-directeuren en nam ontslag.
Toen een opvolger voor Brade gezocht moest worden, lag het voor de hand deze
onder de ingenieurs van het waterstaatscorps te zoeken. Het oog viel hierbij op
F.W. Conrad jr, die we al bij de oprichting van het KIVI en als bodemdeskundige zijn
tegengekomen. Conrad had geen enkele ervaring met het ontwerpen van
spoorbruggen. Hij had wel kanalen en dijken aangelegd en een dok in Hellevoetsluis
gebouwd. Ook hij had verschillende kerken in Noord-Brabant op zijn naam staan;
daar was hij een aantal jaren ingenieur van de provinciale waterstaat geweest. Toen
hem in 1838 werd gevraagd om de taak van Brade over te nemen, bekleedde hij
eenzelfde functie in Zuid-Holland. Voor Conrad betekende de nieuwe betrekking
een uitdaging. Hoewel de positie van provinciaal ingenieur in Zuid-Holland een van
de meer prestigieuze banen voor een waterstaatsingenieur was, had hij toch veel
minder werk dan gedurende zijn tijd in Noord-Brabant. De werkgever van Conrad,
de rijksoverheid, verleende hem toestemming om in dienst van de HIJSM te treden.
4.
In het voorjaar van 1839 begon Conrad met zijn werk.
De aanleg van de lijn naar Haarlem, die al in volle gang was, leverde weinig
problemen op. Conrad kon waarschijnlijk de ontwerpen van Brade overnemen. Voor
deze lijn werden veertien kleine vaste en twee beweegbare bruggen van hout
aangelegd. De voortzetting van de lijn naar Rotterdam, die in 1847 werd voltooid,
leverde meer problemen op. In totaal werden in de lijn Amsterdam-Rotterdam 98
bruggen aangelegd, waarvan er twaalf voor de scheepvaart geopend konden worden.
Elke brug werd apart ontworpen en aangepast aan de lokale omstandigheden. Deze
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werkwijze resulteerde in een grote verscheidenheid: behalve eenvoudige houten
bruggen ontwierp Conrad verschillende draaibruggen, een rolbrug, een vijzelbrug
5.
(een soort hefbrug), één traliebrug en een aantal kraanbruggen. De vaste bruggen
waren van hout, terwijl voor de beweegbare delen van de andere bruggen veelal
gietijzer werd gebruikt. Het was een van de eerste toepassingen van ijzer in de
bruggenbouw in Nederland. Een fraai voorbeeld hiervan was de eerste grote brug
6.
over het Spaarne bij Haarlem, die in 1842 in gebruik werd genomen. Niet bekend
is of en hoe Conrad de sterkte van de ijzeren liggers berekende. In de artikelen die
hij over zijn bruggen heeft geschreven, ging hij op dit aspect niet in. Wel bouwde
hij van verschillende bruggen een model, maar dit was een van de eisen uit het
bestek. Deze modellen dienden niet voor experimenten om de deugdelijkheid van
de constructie te achterhalen, maar om de opdrachtgevers een beeld te geven van
7.
het uiteindelijke resultaat.
Enkele bruggen van Conrad waren opmerkelijk. Dit gold met name voor de houten
traliebrug bij Vogelenzang en de kraanbruggen. De beweegbare kraanbruggen, een
origineel ontwerp van Conrad, werden na de eerste twee houten in (giet)ijzer
uitgevoerd. Een kraanbrug werkte als een sluisdeur, een bekende waterbouwkundige
constructie. De twee hoofdliggers waren elk bevestigd aan een verticale as. Als de
brug geopend moest worden, kon de brugwachter eenvoudig met een lier de
hoofdligger - net als een sluisdeur - in een horizontaal vlak wegdraaien. Omdat in
geopende toestand de hoofdliggers vrijwel tegen elkaar kwamen, waren vaste
dwarsverbindingen onmogelijk. Bij een kraan-
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Gedeelte van een ontwerp voor een hangbrug van de Nederlandse waterstaatsingenieur
J.B. Vifquain, eind jaren twintig. Om het scheepvaartverkeer niet te hinderen is over het
zomerbed een ophaalbrug aangebracht. Verder zijn in het ontwerp aangegeven het hoogste
waterpeil, het normale zomerpeil en het Amsterdams peil. Bovendien is geschetst hoe de
kabels over de centrale pijler in het midden van de rivier lopen en hoe de kabels op de wal
verankerd dienden te worden.
In Amerika werden rond 1800 de eerste grote hangbruggen gebouwd. Via Engeland en
Frankrijk werden dit brugtype, waarmee zeer grote afstanden overbrugd konden worden,
snel populair. In Nederland is daarentegen in de negentiende eeuw geen enkele hangbrug
gebouwd. De brug van Vifquain werd vanwege de hoge kosten niet gebouwd. Hetzelfde lot
was het ontwerp voor een hangbrug in Rotterdam in 1849 beschoren. Pas bij de aanleg van
het spoorwegnet werden in Nederland bruggen over de grote rivieren gebouwd. Mede door
hun geringe stabiliteit waren hangbruggen hiervoor niet geschikt.

brug werden de brugliggers aan elkaar verbonden door beweegbare stangen of
8.
balken. Conrad paste de kraanbrug vooral toe op plaatsen waar het hoogteverschil
tussen de spoorbaan en de waterweg slechts gering was en waar dus een
beweegbare brug moest komen. Op deze wijze bespaarde Conrad een kostbare
verhoging van de spoorbaan. De brug zelf was ook goedkoop en eenvoudig te
bedienen. In het begin gebruikte Conrad de kraanbrug bij kleine overbruggingen
van circa vier meter, maar de bruggen voldeden zo goed, dat hij ook dubbele
9.
kraanbruggen ontwierp, die acht tot maximaal tien meter overspanden. De eerste
brug van dit type was die over de Delfshavensche Schie in de spoorlijn van
Amsterdam naar Rotterdam. Ook op verschillende andere plaatsen werden
kraanbruggen gebouwd. Beschrijvingen van de kraanbrug door Conrad werden o.a.
in 1844 gepubliceerd in de Minutes of Proceedings van het Engelse Institution of
Civil Engineers, waar ook Conrad zelf lid van was, en in enkele Duitse en Franse
10.
tijdschriften.
De dubbele kraanbrug was echter omstreden. Op vergaderingen van het KIVI in
1860 en 1861 stond dit brugtype ter discussie. Conrad, op dat moment president
van het KIVI, verdedigde zijn brug met de opmerking dat ‘naar zijne overtuiging de
kraanbruggen, gelijk zij in den Hollandschen ijzeren spoorweg nabij Schiedam en
Delfshaven zijn gemaakt, ongetwijfeld als de gemakkelijkste, zekerste, eenvoudigste
en minst kostbare [moeten] worden beschouwd’. Zijn voornaamste opponent was
vicepresident Storm Buysing. Het zwakke punt van de dubbele kraanbruggen was
de wijze waarop de beide uiteinden van de brug bij het sluiten bij elkaar kwamen.
Om een goede aansluiting van de rails te verzekeren - noodzakelijk om ontsporing
te voorkomen - moesten extra voorzieningen getroffen worden. Bezwaarlijker was
eveneens om ‘er zulke zware lasten als de treinen over te doen gaan, wanneer de
11.
beide uiteinden der bruggen niet op vaste steunpunten dragen’. Storm Buysing
zou altijd de voorkeur geven aan een enkele brug, omdat ‘hij altijd iets gewaagds,
iets ijzingwekkends [vindt] in die twee gedeelten van de brug die tegen elkander
12.
komen.’ Dubbele beweegbare spoorbruggen werden daarom ook nergens anders
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toegepast en waren bovendien ook overbodig omdat men er in geslaagd was ook
grotere afstanden met één enkele brug te overspannen. Conrad antwoordde dat de
kraanbruggen zeker nog wel voor verbeteringen vatbaar waren, maar dat hij door
13.
zijn ervaring de angst van Storm Buysing niet deelde.
In Nederland werden ook na 1860 bij de aanleg van de staatsspoorwegen nog
kraanbruggen gebouwd, onder andere over de Vecht en over de Linge. Zij werden
echter in de loop van de tijd door andere typen vervangen. Een dubbele kraanbrug
bij Breda leverde vanaf het begin problemen op maar dit hing meer samen met het
materiaal dan met het ontwerp. In mei 1863 scheurde een van de gietijzeren liggers.
Bij herstelwerkzaamheden begaf ook een andere ligger het, waarna men besloot
alle liggers te vervan-
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Vertrek van de trein van het station Haarlem omstreeks 1840. De in 1839 geopende lijn
Haarlem-Amsterdam was de eerste spoorlijn van Nederland.

gen door nieuwe, die niet meer uit een stuk werden gegoten, maar uit vijf delen
14.
werden samengesteld. Voor kleine overspanningen leverde het gebruik van gietijzer
meestal geen problemen op, maar voor grotere brugdelen bleek het te bros te zijn.
Vooral voor brugdelen waarin trekspanningen werkten, was gietijzer ongeschikt. In
de jaren vijftig stapte men daarom over op het sterkere smeedijzer. Buiten Nederland
15.
zijn alleen in Noord-Duitsland kraanbruggen gebouwd. Het eindoordeel over de
kraanbruggen in de handboeken van Henket, Telders en Schols was negatief.
Hoewel de meeste kraanbruggen, met uitzondering van die in Breda zich goed
hadden gehouden, werd toch vanwege de problemen met de sluiting in het midden
van de brug geconcludeerd, dat ‘de toepassing der dubbele bruggen nog meer moet
16.
ontraden worden dan die der enkele bruggen’.
Conrads grootste ontwerp was de houten brug bij Vogelenzang over de trekvaart
van Leiden naar Haarlem. Om het verkeer over de vaart en de er langs gelegen
paden niet te belemmeren, moest de brug voldoende hoog liggen. De onderbouw
bestond uit twee landhoofden en twee pijlers. Hierop legde Conrad een 54 meter
lange dubbelsporige houten bovenbouw. Conrad schreef dat hij de brug niet ‘fraai’
vond, maar hij was trots op de lengte: 36 meter zonder ondersteuning ‘doet zien
wat de kunst vermag’. Hij was de eerste die een dergelijke constructie in Nederland
toepaste en hij had in het ontwerp van de in Amerika veel voorkomende houten
traliebruggen enkele verbeteringen aangebracht. De wijzigingen waren voornamelijk
als versterking bedoeld, aangezien ‘men in Holland gaarne de zaken oversecuur
ziet’. Omdat de constructie bovendien goedkoop was, verwachtte hij dat ze bij grotere
17.
overspanningen veelvuldig toegepast zou worden.
Houten bruggen waren vooral in de Verenigde Staten ontwikkeld en op grote
schaal toegepast. Dit was niet verwonderlijk gezien de aanwezigheid van grote
hoeveelheden bruikbaar hout. Er werden verschillende typen bruggen ontworpen,
waarvan Towns' traliebrug (1820) en Howes' vakwerkbrug (1840) de bekendste
waren. Conrad had zich laten inspireren door Amerikaanse voorbeelden, maar hij
vermeldde nergens hoe hij dit type brug had leren kennen, in elk geval niet uit eigen
18.
ervaring. Verschillende Franse, Engelse en later ook Duitse ingenieurs bezochten
wel de Verenigde Staten en publiceerden hun reisverslagen. In de Annales des
Ponts et Chaussées werd in 1839 bijvoorbeeld een uittreksel van een verslag van
R. Stephenson gepubliceerd.
De Engelse locomotievenbouwer en spoorwegtechnicus Stephenson had de
Verenigde Staten bezocht en hij beschreef uitgebreid de bruggen van Town.
Ook in andere Franse tijdschriften werd positief geoordeeld over de bruggen van
Town. Door hun grote stijfheid werden ze meer dan andere typen geschikt geacht
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19.

voor spoorbruggen met grote overspanning. Hierin zou echter spoedig verandering
komen.
De verwachting van Conrad dat er hier veel bruggen van dit type gebouwd zouden
worden, kwam niet uit. Ook de houten traliebrug bij Vogelenzang was geen lang
20.
leven beschoren. In het midden van de jaren vijftig had men voor de zekerheid
extra jukken onder de brug geplaatst. In plaats van een gevoel van grotere veiligheid
te geven, wekten deze maatregelen juist ongerustheid bij het publiek. Er werd
aangedrongen op een onderzoek naar de sterkte van de brug. Hoewel de
deugdelijkheid van de brug tijdens een proef ruim voldoende bleek te zijn, werd hij
21.
in 1858 vervangen door een brug met vollewandliggers van plaatijzer. Hiermee
had hout als bouwmateriaal voor vaste bruggen afgedaan.

De traliebruggen

De situatie omstreeks 1855
In 1854 verscheen de tweede, bijgewerkte druk van de Handleiding tot de
Waterbouwkunde van Storm Buysing, hoogleraar in de waterbouwkunde aan de
22.
Koninklijke Akademie. Aan diens behandeling van het onderwerp bruggenbouw
is te zien hoeveel er veranderd was sinds het midden van de jaren dertig, toen
spoorbruggen en andere grote bruggen nog een onbekend verschijnsel waren in
Nederland. De grote uitdaging voor de Nederlandse ingenieurs, de overbrugging
van de grote rivieren, werd echter pas in het midden van de jaren vijftig actueel. Uit
het handboek van Storm Buysing, dat zowel op de KMA als op de Koninklijke
Akademie werd gebruikt,
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Boven
Een van de bruggen in de spoorwegverbinding Amsterdam-Rotterdam, die in 1842 gereed
kwam. Ook bij deze kraanbrug - een ontwerp van de bekende waterstaatsingenieur F.W.
Conrad - over de Delfthavensche Schie had de scheepvaart voorrang. Zodra de trein was
gepasseerd moest de brug worden opengedraaid. Bij de nadering van een volgende trein slechts enkele keren per dag in de begintijd - mocht de brug weer gesloten worden.

Onder
Een van de te bouwen bruggen bij de eerste spoorwegverbinding was die over de trekvaart
van Haarlem naar Leiden bij Vogelenzang.
Deze vaart was in die dagen een belangrijke verbinding waarlangs een groot deel van het
personen- en goederenvervoer tussen beide steden plaatsvond. De verantwoordelijke
ingenieur F.W. Conrad koos voor een houten traliebrug die aan de uiteinden op gemetselde
landhoofden rustte. Aan beide zijden waren ter ondersteuning op de oever kolommen
geplaatst. De brug werd in 1842 in gebruik genomen en al in 1857 vervangen door een brug
met ijzeren liggers.
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Traliebrug van Town.

Vakwerkbrug van Howe
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Bij de bouw van de eerste Nederlandse spoorbruggen, in 1842, was een uitvoering in hout
nog een voor de hand liggende manier om een grotere overspanning te verwezenlijken. In
de praktijk ontwierp men veelvuldig zogenaamde tralieliggers bestaande uit stevige bovenen onderranden met daartussen een traliewerk bestaande uit relatief dunne latten die, op
o

geringe afstand van elkaar geplaatst, meestal onder een hoek van ongeveer 45 met de
lengteas maakten en aan elkaar en aan de randen werden vastgespijkerd. Toen men overging
op ijzeren bruggen heeft men veelal hetzelfde basis-ontwerp gebruikt.
Voor het berekenen hiervan had men de beschikking over de ontwerpformules van een op
buiging belaste balk. Dit gaf de afmetingen van de boven- en onderranden. Voor het
tussenliggende lattenwerk beschikte men niet over een duidelijke theorie. Vaak zag men
als enige functie van het lattenwerk het ‘met elkaar verbinden van de randen’. Het ontbreken
van een goede theorie leidde tot veel verwarring.
Deze verwarring komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren in het artikel van G.G. van der Hoeven
over de traliebruggen over de Weichsel en de Nogat uit 1856. Van der Hoeven stelde dat
het weerstandsmoment wordt opgebracht door de boven- en onderranden en dat het
traliewerk vooral dient om de randen aan elkaar te verbinden. Verder beweerde hij dat
enerzijds de dwarskracht meestal niet in aanmerking wordt genomen, terwijl anderzijds van
diezelfde dwarskracht wordt uitgegaan om de krachten in de individuele traliestaven te
bepalen. Van der Hoeven berekende vervolgens de horizontale component van die
traliestaafkrachten om de additionele krachten in de randen van de tralieligger te bepalen.
Additioneel dus boven de krachten die reeds door het moment in de gehele tralieligger
worden veroorzaakt, ongetwijfeld een aanvechtbare methode! De extra krachten in de randen
geven een extra berekende doorbuiging die dan wordt toegeschreven aan het feit dat het
een traliewand is in plaats van een massieve plaatwand.
Een van de eerste pogingen zo'n tralieligger te analyseren dateerde uit 1851 en was afkomstig
van K. Culmann die op zijn Amerikaanse studiereis met traliebruggen werd geconfronteerd.
Culmann begon met een zeer ingewikkelde berekening van een traliewand zonder bovenof
onderranden. Hij kwam tot de conclusie dat de weerstand van zo'n traliewand-sec alleen
afhangt van de buigsterkte van de individuele latten én van het aantal parallelogrammen
boven elkaar; niet dus van de grootte van de parallellogrammen en evenmin van de hoogte
van het traliewerk. Uiteraard is deze analyse van het traliewerk-sec niet realistisch en dus
nam Culmann in een verdere analyse ook nog de boven- en een onderrand mee. Na zeer
veel vereenvoudigen kwam hij tot hanteerbare formules. Hij toonde ook aan dat een houten
Howevakwerkbrug 7 à 8 maal sterker is dan een houten Town-traliebrug, wat volgens
Culmann door de Amerikaanse praktijk werd bevestigd. In het tweede deel van zijn reisverslag
kwam Culmann met een meer realistische analyse, omdat deze analyse niet zoveel
vereenvoudigingen bevatte én niet afhing van eventuele knik van gedrukte traliestaven.
Deze tweede analyse echter gaat uit van een traliewand waarin voldoende verticale staanders
zijn aangebracht die veilig op druk kunnen worden belast. Culmann stelde dat het karakter
van een traliewerk totaal verandert wanneer men door verticale staanders de boven- en
onderranden op afstand houdt. De berekening - zie de figuur over vakwerken - wordt dan
gelijk aan die van een vakwerk, de rol van de diagonalen daarin wordt overgenomen door
brede stroken naast elkaar liggende tralielatten. De boven- en onderranden moeten de
geconcentreerde last van een verticale staander overbrengen op die lattenbundels. Zij
worden daarbij op buiging belast. Hetzelfde geldt voor de eindverticalen boven de
opleggingen.
De daarop uikomende lattenbundels belasten ook deze elementen op buiging. Bezwijken
van dit soort bruggen kan worden ingeleid door te hoge buigspanningen in de randen, door
te hoge trekspanning in de betreffende lattenbundels en/of door knik van de op druk belaste
staanders.
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Een andere aanpak van het probleem van de krachtwerking in de verticale ‘lijven’ van de
grote brugliggers was het doen van modelproeven. Hierdoor hoopte men inzicht te krijgen
in de factoren die hierop van invloed waren. Omstreeks 1840 werden in Engeland een paar
grote spoorbruggen gebouwd. Deze bruggen hadden geheel dichte wanden, die een koker
vormden. Bij het doen van modelproeven ontdekte men dat deze grote kokerprofielen
bezweken door plooien of knikken van de dunne platen. Bij proeven met een groot model
van 23 meter bleken er ook plooien op te treden in de vertikale zijplaten van de koker. Om
dat tegen te gaan werden op deze zijplaten vertikale verstijvingsribben aangebracht. De
afmetingen van de uiteindelijke bruggen uit het model werden bepaald onder de aanname
dat het draagvermogen toeneemt met de tweede macht van de lineaire afmetingen. Het
onderwerp trok veel aandacht in de internationale pers van die dagen en gaf aanleiding tot
discussies.
Volgens Culmann, in zijn reisverslag uit 1851, schreef E. Clark uit Engeland het uitknikken
van lijfplaten toe aan unfair strain.
Een uitgebreide kritiek kwam van D.J. Jourawski. In de eerste plaats werd volgens hem het
o

plooien van de zijplaten veroorzaakt door drukspanningen onder een hoek van 45 met de
horizontaal zodat de verstijvingsribben beter in de richting van de drukspanning geplaatst
hadden kunnen worden. Hij bewees zijn gelijk met proeven op papieren modellen. In verband
met de Engelse modelproeven merkte Jourawski op dat men beter modelproeven kan doen
met materiaal met een kleine elasticiteitsmodulus zodat men vervormingen in het elastische
gebied goed kan waarnemen. Doet men dat niet dan kan men alleen de uiteindelijke
bezwijktoestand waarnemen waarbij echter de spanningsverdeling sterk kan afwijken van
die bij de elastische (gebruiks)toestand.
Over modelproeven vermeldde Van der Hoeven dat men bij het bouwen van een ijzeren
traliebrug te Stuttgart, met een overspanning van ongeveer 30 meter, een model met 1/20
ste van de ware grootte heeft gemaakt en dit model aan verschillende gelijkmatig verdeelde
belastingen heeft onderworpen om zodoende ‘de voordeligste afmetingen der samenstellende
delen te vinden’. De belastingen werden telkens zo lang vergroot totdat enige delen braken.
Deze delen werden vervolgens vervangen door stukken van grotere afmetingen waarop de
belastingproef werd herhaald resp. voortgezet. Bij deze proeven bleek onder andere dat
loodrechte stijlen tussen boven- en onderranden de sterkte der liggers aanmerkelijk vergroten.
Dit is geheel conform de tweede analyse van Culmann!
De conclusie kan niet anders zijn dan dat het ontwerpen van tralieliggers een onzekere zaak
was. Ze werden desondanks toch gebouwd. Het valt wel op dat alle traliebruggen, ook die
over de Weichsel en de Nogat en die bij Maastricht, vrij veel verticale staanders hadden.
Gegevens over de berekening van die staanders zijn niet bekend. Er was in elk geval geen
sprake van een heldere en begrijpelijke theorie waarmee de traliewand kon worden berekend.

1. Bijvoorbeeld nog in 1860 door J.L. Schneitter en G. Van Diesen, in hun
‘Mededeeling van theorien en beschouwingen over den bouw van ijzeren
spoorwegbruggen’, Verhandelingen van het kiVi (1860-1861), 59-147.
2. G.G. van der Hoeven, ‘De bruggen over de Weichsel bij Dirschau en over de
Nogat bij Marienburg’, Verhandelingen van het KIVI 1856-1857, 29-40. Hoewel
Van der Hoeven uitvoerig verwijst naar een Duits artikel over deze bruggen,
is zijn artikel geen vertaling.
3. Bij de kniklengte van de gedrukte traliestaven wordt de afstand tussen twee
snijpunten met de andere traliestaven aangehouden! De meervoudigheid van
de traliewand wordt in rekening gebracht door de totale dwarskracht te delen
door het aantal snijpunten van traliestaven dat recht boven elkaar ligt. Van der
Hoeven, ‘Bruggen’.
4. K. Culmann, ‘Der Ban der hölzernen Brücken in den Vereinigten Staaten von
Nord-Amerika’, oorspronkelijk gepubliceerd in de Allgemeine Bauzeitung, 16
(1851), 2 afleveringen, (Düsseldorf 1970), herdruk.
5. S.P. Timoshenko, History of strength of materials with a brief account of the
history of theory of elasticity and theory of structures (New York 1953), 156-173.
6. D.J. Jouravski, ‘Remarque sur la résistance d'un corps prismatique et d'une
pièce composée en bois ou en tôt de fer à une force perpendiculaire à leur
longueur’, Annales des Ponts et Chaussées, 20 (1860), 328-351.
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7. Van der Hoeven, ‘Bruggen’, 29-40.
8. G. Mehrtens, Der Deutsche Brückenbau im XIX Jahrhundert (Berlin 1900).
kunnen we een indruk krijgen van de informatie en de theoretische kennis waarover
de Nederlandse ingenieurs beschikten, die met de bouw van de grote spoorbruggen
zouden worden belast.
Storm Buysing gaf een overzicht van de verschillende soorten bruggen, die in
binnen- en buitenland waren ontwikkeld en toegepast. Hij behandelde de beweegbare
bruggen maar de kraanbruggen van Conrad achtte Storm Buysing geen vermelding
23.
waard. De meest theoretische behandeling gaf hij van de hangbruggen. Die waren
in het begin van de negentiende eeuw in de Verenigde Staten geïntroduceerd. Door
zijn eenvoudige en elegante vorm werd de hangbrug snel populair en groeide uit
tot het belangrijkste en meest toegepaste type in Frankrijk en Engeland in de eerste
helft van de negentiende eeuw. Met deze bruggen konden al snel overspanningen
van meer dan 100 meter gerealiseerd worden. Navier had - geheel volgens de
Franse traditie - een zeer grondige theoretische analyse van dit brugtype gegeven.
Storm Buysing baseerde zich ook vooral op dit werk van Navier en op andere Franse
24.
literatuur. Aan Nederland was deze ontwikkeling echter geheel voorbij gegaan.
Twee keer werd een voorstel voor een hangbrug ingediend, maar in beide gevallen
werd het ontwerp niet uitgevoerd. In 1827 had een hoofdingenieur van de waterstaat
een hangbrug over de Lek bij Vianen ontworpen, terwijl een andere
waterstaatsingenieur in 1849 een gewone verkeersbrug over de Maas in Rotterdam
25.
als een hangbrug wilde uitvoeren.
Een van de belangrijkste problemen van de hangbrug was de geringe stijfheid
van de vloer, waardoor de brug gevoelig was voor trillingen, ongelijkmatige belasting
en resonanties, veroorzaakt bijvoorbeeld door een colonne marcherende soldaten
of door de wind. Storm Buysing gaf verschillende voorbeelden van ongelukken die
zich met deze bruggen hadden voorgedaan. Voor de overtocht van zware en lange
treinen moesten de bruggen veel stijver zijn. Om dit probleem op te lossen had
Stephenson bij de overbrugging van de Conway en de Menai Straits in 1845
smeedijzeren kokers ontworpen waar de treinen doorheen reden. Deze kokers
werden in het eerste ontwerp nog, zoals de rijweg bij een hangbrug, aan kettingen
opgehangen, maar na proeven werd besloten de kokers te verstevigen en de
26.
kettingen weg te laten. De Conway-brug en de Brittania-brug luidden een nieuwe
fase in de bouw van bruggen in. De materiaalproeven die voor deze bruggen werden
uitgevoerd en de gehele constructie en uitvoering hadden invloed op het ontwerp
en de bouw van alle grote spoorbruggen die sindsdien werden gebouwd. Ook Storm
Buysing gaf een gedetailleerde beschrijving van deze bruggen. Tegelijkertijd had
de hangbrug (voorlopig) afgedaan.
Een berekening van de sterkte van deze bruggen ontbrak bij Storm Buysing. Hij
gaf alleen een formule voor de afmetingen van een houten brugligger. Hij vatte deze
op als een eenvoudige balk die door zijn eigen gewicht en door de mobiele belasting
van een trein enigszins doorboog. De maximale belasting was evenredig met de
breedte van de balk, met de hoogte in het kwadraat en met een materiaalafhankelijke
27.
coefficiënt. Storm Buysing ver-
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wees naar een artikel van Delprat en verder ook naar diens leerboek over de statica
28.
voor het onderwijs aan de KMA. Delprat had in 1832 een Verhandeling over den
wederstand van balken en ijzeren staven, derzelver veerkracht in aanmerking
29.
nemende, naar aanleiding der latere theoriën en proeven gepubliceerd.
Twintig jaar later verscheen hiervan een tweede, verbeterde druk, waarin onder
andere aandacht werd besteed aan de toepassing van de theorie op de kokerbrug
over de Conway.
Opvallend was de geringe aandacht die Delprat aan het werk van Navier
besteedde. In het inleidend historisch overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen
werd Navier niet eens genoemd. Toch was de theorie over de sterkte van constructies
30.
in het begin van de negentiende eeuw vooral door Navier ontwikkeld. Delprat was
wel degelijk bekend met diens werk, want hij wees op een volgens hem foutieve
31.
formule van Navier. In het belangrijkste hoofdstuk over de doorbuiging van balken
ging Delprat bovendien van dezelfde veronderstellingen uit als de Fransman.
Het eenvoudigste geval is een balk die op twee steunpunten rust en wordt belast.
Navier ging er van uit dat het doorbuigen van deze balk in hetzelfde vlak plaatsvond
als waarin de krachten werkten.
Door toepassing van de statica leidde hij een formule voor de doorbuiging van
de balk af, waarmee de kromming op elk gewenst punt berekend kon worden. Als
een balk op meerdere steunpunten rust, wordt de situatie een stuk gecompliceerder.
In dit geval zijn de vergelijkingen uit de statica niet voldoende om de doorbuiging
te berekenen en men noemt zo'n probleem ‘statisch onbepaald’. Navier ontwikkelde
als eerste een algemene methode om statisch onbepaalde problemen op te lossen
door de elasticiteit van de balk in de beschouwingen mee te nemen. De methoden
en formules van Navier waren echter gecompliceerd en werden daarom aanvankelijk
32.
nauwelijks gebruikt.
Bij de traliebruggen behandelde Storm Buysing niet alleen de brug bij Vogelenzang
van Conrad, maar hij vermeldde ook dat volgens de Duitse ingenieur K. Culmann
deze bruggen ‘op den duur niet dien bijval vinden, dien zij aanvankelijk genoten’.
Ze werden volgens Culmann alleen nog maar in het westen van Amerika gebouwd,
omdat hout daar niets kostte en bijna iedere boer zo'n brug wel in elkaar kon zetten.
Culmann was na zijn studie aan de Polytechnische School in Karlsruhe bij de Beierse
spoorwegen gaan werken. In 1849 had hij een studiereis naar Engeland en de
Verenigde Staten ondernomen. Zijn reisverslag, dat in een aantal delen in 1851 en
1852 werd gepubliceerd, zou van grote invloed op de ontwikkeling van de
bruggenbouw blijken. In de figuur staat een beknopt overzicht van Culmanns analyse
33.
van de traliebrug.
Het eerste artikel van Culmann werd ook in Nederland opgemerkt. G.G. van der
Hoeven, die Storm Buysing als docent in de waterbouwkunde aan de KMA was
opgevolgd, schreef voor het KIVI een samenvatting van Culmanns werk. In een
naschrift bij dit artikel bekritiseerde Van der Hoeven diens opvatting dat de sterkte
van een tralieligger werd bepaald door de sterkte van de tralies. Volgens hem werd
de doorbuiging van de brug vooral gegeven door de twee grote horizontale liggers
en dienden de traliekruisen slechts om deze beide balken op een vaste afstand te
houden. ‘De theorie van den wederstand der veerkrachtige balken en staven geeft
34.
hiervan een voldoende verklaring.’ Uit alles blijkt dat Van der Hoeven dit met
Delprat en Storm Buysing had besproken. Deze laatste nam de kritiek op Culmann
ook over in zijn handdoek en was veel positiever over de traliebruggen. ‘Zeker is
het echter dat de traliebruggen, zoowel in hout als in ijzer, met deze of gene
wijzigingen, door veel Ingenieurs met zeer goed gevolg in onderscheiden Staten
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van Europa zijn aangewend, en wij dus alvorens ze te verwerpen, daartoe meerderen
35.
grond en meerdere getuigenissen zullen afwachten.’
Storm Buysing leek gelijk te krijgen. In de Verenigde Staten was de eerste ijzeren
spoorbrug al in 1840 gebouwd. Engeland volgde in de jaren veertig met de veel
grotere Conway- en de Brittannia-bruggen.
De grootste overspanning bij deze bruggen bedroeg maar liefst ruim 150 meter.
De kokers waren van plaatijzer gemaakt. De geheel dichte constructie met vier
wanden had echter twee grote problemen: ze was zeer zwaar en zeer duur. Het
reduceren van de koker tot twee wanden die als brugliggers zouden fungeren, was
een voor de hand liggende mogelijkheid om hier iets aan te doen. Het gebruiken
van tralies, wat een verdere reductie van materiaal opleverde, was een volgende
stap. In de jaren vijftig werden in Frankrijk en in een aantal Duitse staten traliebruggen
gebouwd. Bij het bepalen van de afmetingen van de verschillende brugonderdelen
ging men, bij gebrek aan een eenduidige theorie, af op ervaring en uit de praktijk
bekende veiligheidsmarges. Culmann hekelde Pruisische ingenieurs die een
Howe-brug in ijzer wilden nabouwen. Ook werd geëxperimenteerd met het wijzigen
en versterken van de tralieligger, met name door het aanbrengen van verticale
36.
staanders op verschillende plaatsen (zie figuur.
De ingenieurs die in Nederland de eerste spoorbruggen over de grote rivieren
gingen bouwen - de brug over de IJssel bij Westervoort en de brug over de Maas
bij Maastricht - stonden voor soortgelijke problemen. Het werk van Storm Buysing
- hoe nuttig en praktisch zijn beschrijvingen ook waren - bood hierbij nauwelijks
oplossingen.
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De brug bij Westervoort
De spoorlijn van Amsterdam naar Rotterdam was wel de eerste, maar niet de enige
spoorlijn die in de jaren veertig werd aangelegd. De plannen voor een verbinding
tussen Amsterdam en het Roergebied waren zelfs al ouder, maar konden uiteindelijk
alleen met staatssteun worden gerealiseerd. De aanleg stond onder leiding van
37.
B.H. Goudriaan en - na diens overlijden in 1842 - van L.J.A. Van der Kun. In 1845
was de lijn tot Arnhem gereed. In datzelfde jaar besloot de overheid de aanleg en
exploitatie van de spoorwegen volledig aan particulieren over te laten. Het Rijnspoor
werd geprivatiseerd en omgezet in de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij
(NRS), die vooral met Engels kapitaal werd gefinancierd. Van der Kun werd
regeringsadviseur voor de spoorwegen. Hij werd als directeur opgevolgd door N.J.
van der Lee, die onbepaald verlof kreeg bij het waterstaatscorps.
In 1850 werd W.C.P. baron van Reede van Oudtshoorn ingenieur-directeur bij de
NRS. Van der Kun, Van der Lee en Van Reede van Oudtshoorn hadden alle drie
38.
aan de Delftse Artillerie- en Genieschool gestudeerd.
De technische leiding van de NRS bleef in Nederlandse handen, maar bij de
uitvoering van grote projecten hadden de aandeelhouders het laatste woord. Dit
39.
werd de directie pijnlijk duidelijk bij het doortrekken van de spoorlijn tot Keulen.
Het belangrijkste obstakel was de overbrugging van de IJssel bij Westervoort. Van
Reede van Oudtshoorn maakte hiervoor een ontwerp. Hij had zich laten inspireren
door een brug over de Shannon in Ierland. Tussen de gebogen bovenrand van deze
brug en de rechte onderrand waren verticale stangen aangebracht. Het vak tussen
twee verticalen was nog verstevigd met een kruis. Het ontwerp van Van Reede telde
vier van dergelijke brugliggers van 50 meter - een stuk groter dan het Ierse voorbeeld
- aangevuld met een draaibrug in het midden van de rivier. Het ontwerp werd door
de directie en de minister van Binnenlandse Zaken goedgekeurd. De Engelse
aandeelhouders waren echter niet overtuigd van de haalbaarheid van de brug. Van
Reede werd daarop naar Engeland gestuurd, waar hij E. Clark raadpleegde, die
onder leiding van Stephenson de Brittannia-brug had gebouwd. Clark verving de
vier boogliggers uit het ontwerp van Van Reede door twee 100 meter lange
vollewandsliggers, vervaardigd van plaatijzer, die in het midden werden ondersteund
door zware pijlers. De overspanning bleef dus 50 meter. Het ontwerp van de
40.
draaibrug werd niet gewijzigd. In een beschrijving van de brug in de Verhandelingen
van het KIVI liet Van Reede, zij het in bedekte termen, zijn teleurstelling over deze
gang van zaken merken. Hij voegde wel een afbeelding van zijn eigen ontwerp toe
41.
aan zijn beschrijving van de brug.
De brug bij Westervoort stond ook om een andere reden ter discussie. Behalve
de twee pijlers in de rivier voor de vaste liggers, had de brug ook nog een zeer zware
pijler voor de draaibrug en het brugwachtershuisje. Vanuit waterstaatskringen werd
de vrees geuit dat de pijlers 's winters de afvoer van het kruiend ijs zouden kunnen
belemmeren, waardoor een gevaar voor de dijken zou ontstaan. Om hieraan
tegemoet te komen, hadden de pijlers de vorm van een ijsbreker gekregen. In de
winter van 1855, nog tijdens de bouw van de brug, werd in opdracht van de minister
het effect van de pijler op het ijs nauwlettend in de gaten gehouden, maar er deden
zich geen problemen voor. Het verslag van de directie van de NRS werd door de
minister doorgestuurd aan het KIVI met het verzoek de uitkomst van het onderzoek,
‘waaromtrent het gevoelen nog niet algemeen genoeg schijnt gevestigd te zijn’,
zoveel mogelijk bekendheid te geven. Het KIVI besprak het verslag op een van zijn
vergaderingen en publiceerde het in zijn tijdschrift. Als tegenprestatie vroeg het KIVI
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om de tekeningen van de brug te mogen ontvangen. Dit resulteerde in het al
42.
genoemde artikel van Van Reede. Ook toen de brug gereed was, deden zich geen
problemen voor met de ijsafvoer.
Toch bleef men in waterstaatskringen afkerig van het plaatsen van pijlers in
rivieren. Dit diende indien mogelijk vermeden te worden. Bij de overbrugging van
de grote rivieren zou het een belangrijke voorwaarde zijn.

De brug bij Maastricht
Net iets eerder dan de brug bij Westervoort was de spoorbrug over de Maas bij
Maastricht gereed gekomen. Dit was de eerste ijzeren traliebrug in Nederland. In
1853 was er een spoorlijn tussen Aken en Maastricht aangelegd. Toen de
Aken-Maastrichtse Spoorwegmaatschappij (AMS) deze lijn wilde doortrekken naar
Hasselt, werd het noodzakelijk de Maas te overbruggen. De aanleg van de spoorlijn
had onder leiding gestaan van J.A. Kool, een genieofficier die aan de KMC zijn
opleiding had gekregen.
Kool kreeg ook de opdracht de brug over de Maas te ontwerpen. Aan het ontwerp
van deze brug werd, naast de gebruikelijk eis van zo laag mogelijke kosten, ook de
eis gesteld dat de militaire belangen van de vesting Maastricht niet mochten worden
gehinderd. Daarnaast diende de doorvaarhoogte van de brug even hoog te zijn als
die van de oude stenen brug. Draaibruggen werden dan meteen overbodig.
Voor de grote overbrugging ontwierp Kool een smeedijzeren traliebrug, die bestond
uit twee doorlopende delen van respectievelijk 95 en 97 meter.
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Elk van deze delen overspande drie brugopeningen en rustte dus op vier pijlers.
Kool merkte hierover op: ‘Toen het ontwerp werd opgemaakt, bestonden er nog
geene ijzeren traliebruggen, die over eenige openingen zamenhangend gebouwd
waren. Het schijnt dat daartegen een vooroordeel bestond. Sedert zijn echter
verscheidene bruggen van dergelijke soort en samenhang over drie en vier
43.
openingen gemaakt, vooral in Zwitserland’. Kool had wel enkele wijzigingen in het
ontwerp van de tralieliggers aangebracht. De belangrijkste verandering was het
gebruik van extra zware tralies boven de brugeinden en boven de pijlers. Het
44.
ijzerwerk werd geleverd door Cockerill uit Luik. De brug werd in 1856 voltooid.
De wijze waarop de brug berekend was, gaf aanleiding tot een discussie, die
duidelijk maakt hoeveel verwarring er over de tralieliggers bestond. Om de
afmetingen van zijn tralieliggers te berekenen had Kool gebruik gemaakt van een
formule van de Duitse professor M. Becker. Becker behandelde in zijn in 1854
verschenen Der Brückenbau ook de tralieliggers en hij gaf hiervoor een nogal
45.
discutabele formule. Dit erkende Kool ook in een beschrijving van zijn brug. Hij
verwees hierin naar een formule van Delprat, waaraan hij ‘thans verreweg de
46.
voorkeur zou geven’. In dezelfde tijd waarin de brug bij Maastricht werd gebouwd,
werden ook in Duitsland twee grote traliebruggen aangelegd, een over de Weichsel
bij Dirschau en een over de Nogat bij Mariëenburg. Deze bruggen trokken veel
belangstelling, ook in Nederland. Van der Hoeven publiceerde een beschrijving voor
het KIVI, waarbij hij in samenwerking met Delprat de door Becker gevolgde benadering
47.
verder uitwerkte.
Als voorbeeld gaf Van der Hoeven een berekening van de ijzeren traliebrug van
Kool, die hiervoor alle benodigde gegevens ter beschikking had gesteld.
Vervolgens behandelde hij bij gebrek aan gedetailleerde gegevens de twee Duitse
bruggen wat oppervlakkiger. ‘Uit de bovenstaande berekeningen - aldus Van der
Hoeven - zal het duidelijk zijn gebleken, dat de theorie over het draagvermogen en
de doorbuiging van tralieliggers, door den kolonelingenieur Delprat gegeven,
toegepast op bruggen van de aanzienlijkste spanning, uitkomsten levert, die
volkomen overeenstemmen met de afmetingen, die in de uitvoering aan deze
48.
bouwwerken worden gegeven.’
Deze tevredenheid werd echter niet gedeeld door de Duitse ingenieur Von Kaven,
die de belangrijkste publicaties van het KICI voor het Zeitschrift des Architecten- und
Ingenieurs- Vereins für das Königreich Hannover recenseerde. Bij het artikel van
Van der Hoeven plaatste Von Kaven enkele vernietigende kanttekeningen:
‘Ongelukkig is deze theorie [van Delprat, gv] onjuist en wordt zij ten slotte nog
verkeerd toegepast, zoodat de opgaaf van den schrijver, dat zij uitkomsten levert,
49.
die met de praktijk overeenkomen, geheel onjuist is’. Von Kaven gaf zelf overigens
geen betere theorie. Delprat, in zijn eer gekrenkt, probeerde de kritiek te weerleggen.
Hij voerde aan dat in het recent verschenen eerste deel van de Cours de Mécanique
appliquée van Bresse, docent aan de École Polytechnique, een zelfde berekening
van een Howe-vakwerk was uitgevoerd met vergelijkbare resultaten. Delprat
50.
verdedigde ook het werk van Van der Hoeven.
Het voorgaande maakt twee zaken duidelijk. De berekening van tralieliggers bleef
ondanks alle inspanningen problematisch. Ingenieurs als Culmann maar ook J.G.
Schwedler, die in 1851 onafhankelijk van Culmann een analyse van vakwerkbruggen
51.
had ontwikkeld, wezen voortdurend op de bezwaren van traliebruggen. Zij pleitten
voor toepassing van ijzeren vakwerken. Hiermee kon niet alleen een veel grotere
besparing van materiaal worden bereikt, maar de keuze voor een vakwerkconstructie
werd vooral ook ingegeven door de wens een ontwerp te realiseren waarvan met
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vertrouwen een goede analyse gemaakt kon worden. Omstreeks 1860 trad er een
kentering op. Nieuwe spoorbruggen werden voortaan meestal als vakwerkbruggen
uitgevoerd. Juist in die tijd gingen de Nederlandse ingenieurs zich steeds meer op
Duitsland oriënteren. Het tweede punt was dat ook bij de bruggenbouw vooral de
docenten aan de KMA en de Koninklijke Akademie met Delprat als de absolute
autoriteit zich inspanden om de theorie van de bruggenbouw verder te ontwikkelen
en te verspreiden. De ontwikkeling van de bruggenbouw zou echter voor hen een
onverwachte wending nemen.

Op verkenning

Een doorbraak
De aanleg van de spoorwegen in Nederland stagneerde in de jaren vijftig. Behalve
de lijnen van de HIJSM, de NRS en de AMS was er verder slechts een verbinding
tussen Breda en Antwerpen gereed gekomen. Het totaal aantal spoorkilometers
bedroeg in Nederland in 1860 slechts 335, wat zeer schamel afstak bij de omvang
van de spoorwegen in de ons omringende landen. Van een spoorwegnet was al
helemaal sprake. Hoewel er talrijke concessies werden aangevraagd, werd er geen
enkele gerealiseerd.
Vooral de kosten van de ‘kunstwerken’, speciaal van de grote spoorbruggen,
vormden een belemmering.
In de tweede helft van de jaren vijftig ontstond over dit onderwerp een nationale
discussie. Centraal hierin stond de vraag in hoeverre de staat dit voor zijn rekening
zou moeten nemen. Een van de belangrijkste voorstanders van de staatsaanleg
was de
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voormalige directeur van de NRS, Van der Kun.
Van der Kun, een invloedrijk ambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken,
schreef verschillende nota's over dit onderwerp. Hij verdedigde de noodzaak van
een samenhangend netwerk van spoorwegen, dat door de staat zou worden
aangelegd. Wetsvoorstellen van deze strekking haalden het echter niet en er was
52.
een regeringscrisis voor nodig om dit probleem op te lossen. De Spoorwegwet
van 1860 betekende in dit opzicht een doorbraak: de Staat zou de uitbreiding van
het spoorwegnet voor zijn rekening gaan nemen.
De opvattingen van der Kun over de rol van de staat werden niet door alle
ingenieurs gedeeld. Toch zou de Spoorwegwet van 1860 de Nederlandse ingenieurs
grote mogelijkheden bieden. De particuliere spoorwegmaatschappijen waren voor
een groot deel in buitenlandse handen. Bij de aanleg van de spoorlijnen van deze
maatschappijen hadden de ingenieurs concurrentie van buitenlandse ingenieurs
moeten dulden. Dit had onder andere geleid tot de ‘vernederende’ gang van zaken
bij de brug over de IJssel. De verantwoordelijkheid voor de aanleg van de nieuwe
lijnen kwam nu echter volledig in handen van Nederlandse ingenieurs. De enige
uitzondering hierop was de aanleg van de lijn Utrecht-Amersfoort-Zwolle door de
Nederlandsche Centraal Spoorweg (NCS). Omdat in deze maatschappij veel Frans
kapitaal zat, werd voor de uitvoering van deze lijn een beroep gedaan op Franse
ingenieurs en aannemers. De brug over de IJssel bij Zwolle, die in 1864 naar een
ontwerp van de Franse ingenieur Moreau werd gebouwd door Cail & Co uit Parijs,
was een traliebrug met doorlopende liggers. Dit zou de laatste grote traliebrug
53.
worden.
Toen de beslissing in de spoorwegdiscussie eenmaal gevallen was, werden de
zaken voortvarend aangepakt. De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en
de uitvoering van de aanleg van de spoorwegen werd in handen gelegd van de in
1860 ingestelde Commissie voor de Staatsspoorwegen.
Deze commissie moest beslissen over alle grote technische projecten. Lid waren
Van der Kun, generaal-majoor Van Meurs en Baron L.A.J.W. Sloet, die voorzitter
was van de een jaar eerder ingestelde Raad van Toezigt op de spoorwegen.
Secretaris werd J.Ph. de Bordes, een genie-officier en oudleerling van de KMA. De
Bordes volgde in 1861 Sloet op als voorzitter van de Raad van Toezigt en werd in
54.
die hoedanigheid ook lid van de Commissie voor de Staatsspoorwegen. Een van
de eerste taken was het zoeken van bekwaam personeel, voornamelijk onder de
ingenieurs van de waterstaat en het corps van de genie. De ingenieurs J.G.W. Fijnje,
J.A.A. Waldorp en J.L. Schneitter werden ingenieur in algemene dienst. Zij kregen
elk de leiding over een deel van het net toegewezen. Andere ingenieurs, onder wie
N.T. Michaëlis, G. van Diesen en Kool kregen de titel van ‘eerst aanwezend’
55.
ingenieur. Zij werden belast met de uitvoering van bepaalde lijnen.
Met de uitvoering van een aantal zaken, zoals het opmeten van het terrein en het
zoeken naar de meest geschikte tracés, konden de ingenieurs onmiddellijk aan de
slag. Bij het ontwerpen van de bruggen over de grote rivieren lag dit anders.
Voorschriften voor de bouw van bruggen waren er nog niet. Hiervoor bestond nog
te veel onzekerheid en was er te weinig ervaring met de bouw van grote bruggen
in Nederland. De eerste stap was daarom dat de Nederlandse ingenieurs zich op
de hoogte stelden van de ontwikkelingen in het buitenland.
Op dit gebied had zich een verschuiving voorgedaan. Waar omstreeks 1850 de
Verenigde Staten en Engeland nog de toon aangaven, was het zwaartepunt in de
ontwikkeling van de bruggenbouw rond 1860 verschoven naar Duitsland. Het lag
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daarom voor de hand dat de Nederlandse ingenieurs zich daar zouden gaan
oriënteren.

De studiereizen
Vooruitlopend op de Spoorwegwet en in de overtuiging dat de aanleg van een
nationaal spoorwegnet niet meer lang op zich zou laten wachten, had Van der Kun
al in het najaar van 1859 besloten twee bekwame waterstaatsingenieurs naar
Duitsland en Zwitserland te zenden. Schneitter en Van Diesen kregen de opdracht
om een aantal nieuwe spoorwegbruggen in deze landen te onderzoeken. De
studiereis duurde iets meer dan een maand en al in januari van het volgende jaar
dienden de beide ingenieurs een lijvig verslag van hun reis in. Hierin beschreven
ze alle bruggen die ze bezocht hadden.
De meeste aandacht werd besteed aan de brug over de Rijn in Keulen, de nog
in aanbouw zijnde Rijnbrug bij Kehl, de brug over de Moezel bij Koblenz en de al
besproken Weichsel- en Nogatbruggen. Al deze bruggen waren traliebruggen,
hoewel de tralieliggers van de brug bij Koblenz enigszins wijdere mazen hadden
dan gebruikelijk. De belangrijkste gegevens werden nog eens in een tabel
samengevat.
Ter vergelijking werden hier ook de afmetingen en kosten van de Brittannia- en
de Conwaybruggen, de brug bij Westervoort en van een brug over de Boyne bij
Drogheda in Ierland aan toegevoegd. De laatste onderscheidde zich van alle andere
56.
door de lichte constructie en de grote mazen in de tralieliggers.
Naar aanleiding van hun onderzoek kwamen Schneitter en Van Diesen tot enkele
algemene opmerkingen over het ontwerp en de constructie van spoorbruggen. De
verhouding tussen de hoogte van de draagwanden en de lengte van de overspanning
lag overal tussen 1:9 en 1:12. Schneitter en Van
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In het licht van de problemen met de tralieliggers is het begrijpelijk dat de Nederlandse
spoorwegingenieurs voor de grote bruggen overgingen op echte vakwerkliggers. Een
vakwerkligger bestaat uit een stelsel van staven die tezamen een aantal onvervormbare
driehoeken vormen. De belasting van de brug grijpt aan in de knooppunten, waarbij
aangenomen wordt dat de staven zonder wrijving om de knooppunten kunnen scharnieren.
Culmann gaf in zijn reisverslag een eenvoudige methode om de staafkrachten te bepalen.
Hij berekende eerst de kracht in een rand door de momentenstelling toe te passen om het
tegenoverliggende knooppunt. De krachten in de diagonalen en verticalen berekende hij
vervolgens door de krachten in de twee stukken rand te bepalen aan weerszijden van het
knooppunt waar het paar diagonalen/verticalen op de rand aansluiten. Het verschil geeft
een resulterende kracht die door de diagonalen en verticalen geleverd moet worden. Hij
bepaalde de krachten daarin door eenvoudige ontbinding van krachten in een
krachten-parallellogram. Verder wees Culmann erop dat de randen in het midden het zwaarst
worden belast terwijl de diagonalen en verticalen juist bij de opleggingen de grootste belasting
hebben.
Vervolgens breidde Culmann de theorie voor een enkelvoudig vakwerk uit tot die voor een
meervoudig vakwerk. Door middel van een zeer intelligente redenering toonde hij aan dat,
mits de afstand tussen twee knooppunten ten opzichte van de afstand tot een steunpunt
verwaarloosd kan worden, ieder deel van een n-voudig vakwerk 1/n-de deel van de totale
belasting draagt. Alleen de belasting in boven- en onderrranden moet worden opgeteld. In
zijn eerste publicaties voerde Culmann zijn berekeningen nog rekenkundig-analytisch uit,
later ontwikkelde hij ook grafische methoden. De figuur geeft een voorbeeld van zo'n methode,
in dit geval een later door Culmann bedachte ‘snede methode’ met bijbehorend
krachtendiagram.
In dezelfde periode waarin Culmanns reisverslag bekendheid kreeg, verschenen enige
Duitse artikelen en boeken waarin - volgens enigszins afwijkende methoden - eveneens
heldere en eenduidige analyses van vakwerken werden behandeld. Al deze methoden
hadden gemeen dat de krachten in alle staven, inclusief die van het ‘binnemverk’, op
eenvoudige en begrijpelijke wijze exact konden worden bepaald. Door deze methoden over
te nemen waren de ingenieurs verlost van de noodzaak een constructie te ontwerpen
waarvan, voor een belangrijk deel, geen goede theorie voorhanden was.

1. J.G. Schwedler, ‘Theorie der Brückenbalkensysteme’, Zeitschrift für das
Bauwesen, 1 (1851); F. Laissle und A. Schübler, Der Bau der Brückenträger
(Stuttgart 1857); H. Scheffler, Theorie der Festigkeit gegen das zerknicken
(Braunschweig 1858) en A. Ritter, Elementare Theorie und Berechnung eiserner
Dach und Brücken-Constructionen (Hannover 1862).
Diesen concludeerden hieruit dat een verhouding van 1:10 tot 1:11 een goed
uitgangspunt zou zijn.
Vaak waren de tralieliggers nog versterkt door verticale staven, zogenaamde
verticaalverstijvingen. Deze werden vooral aangebracht op de plaatsen, waar
‘overeenkomstig de theoretische waarheid’ de verticale spanningen het grootst
waren, namelijk boven de steunpunten. Dit aanbrengen van verstijvingen geschiedde
echter volgens de beide ingenieurs zeer willekeurig. Over het nut en de functie ervan
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bestond grote onzekerheid, in een enkele brug ontbraken de staven zelfs geheel.
Verticaalverstijvingen zouden ook kunnen dienen om de wanden voor zijdelings
plooien of knikken te behoeden, maar die was volgens Schneitter en Van Diesen
het paard achter de wagen spannen: ‘Men begint dus met die deelen, welker aandeel
in den uitoefenenden wederstand door de theorie wordt aangegeven, te ligt te maken
om daarna op eene willekeurige wijze eene zekere hoeveelheid materiaal aan te
brengen, die alsdan in het gemaakte verzuim moet voorzien. Wij behoeven niet te
zeggen van hoeveel belang het is met het aanbrengen der vertikaalverstijvingen
57.
spaar zaam te werk te gaan en liever de gedrukte staven zwaarder te maken.’
58.
Hierbij beriepen ze zich op het werk van Schwedler. De brug over de Boyne was
volgens hen ‘een aanbevelenswaardig voorbeeld’ van deze uitgangspunten.
Een ander punt waren de afmetingen en de constructie van de wanden van de
liggers. Schneitter en Van Diesen merkten op dat de wijze waarop de wanden van
de bruggen over de Weichsel en over de Nogat waren samengesteld, door alle
deskundigen nu werd afgewezen. ‘Men mag zeggen, dat in het algemeen eene
neiging bestaat om de traliewanden zoo eenvoudig mogelijk zamen te stellen. Wij
vermeenen dan ook dat dit, vooral uit het oogpunt van mindere kostbaarheid in de
59.
uitvoering, ten hoogste moet worden aanbevolen.’ Toch zou het vooral bij grote
overspanningen gunstig kunnen zijn om de dikte van de liggers te laten variëren,
waarbij ze naar het midden toe dikker zouden moeten worden. ‘Eene nauwkeurige
berekening zal moeten lee ren, in hoeverre de bezuiniging aan materiaal, ten gevolge
van eene strenge toepassing der theorie ver kregen, zal kunnen opwegen tegen de
60.
meerdere kosten verbonden aan eene meer samengestelde constructie’.
De auteurs besteedden ook aandacht aan andere aspecten van de bruggen,
zoals het funderen van de pijlers, het construeren van de ligger, de juiste wijze van
klinken (warm of koud) en de gevolgen voor de ijsafvoer, een vraagstuk dat in
Nederland veel aandacht had gekregen. Bij geen van de bezochte bruggen waren
ijsbrekers aanwezig. Voorzichtig formulerend kwamen Schneitter en Van Diesen
dar ook tot de conclusie dat het het beste was deze ge-
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heel achterwege te laten. Mocht men evenwel toch van mening zijn dat het
aanbrengen van ijsbrekers noodzakelijk was dan was het het beste de brugpijlers
zelf als ijsbrekers in te richten, ‘zoo als dit reeds voorlang werd voorgesteld door
wijlen den hoofd-ingenieur J.B. Vifquain, in zijn ontwerp voor een hangbrug over de
Lek te Vianen, en dat de Amerikanen thans in toepassing hebben gebragt bij de
61.
Victoriabrug en als eene nieuwe uitvinding vermelden’.
De buitenlandse ervaringen van Schneitter en Van Diesen zouden de bruggenbouw
in Nederland verregaand gaan beïnvloeden. Dit viel niet op te maken uit het
reisverslag van de beide ingenieurs, maar in hetzelfde jaar nog publiceerden ze
een uitvoerig artikel in de Verhandelingen van het kivI over de theorieën op het
gebied van ijzeren spoorwegbruggen.
Hieruit bleek dat de Nederlandse ingenieurs vooral onder de indruk waren
gekomen van het werk van Schwedler, ‘die grootendeels alle analyse voor de
berekeningen bij tralie- of vakwerkbruggen verwerpt en de voorkeur geeft aan
eenvoudige statische beginselen tot het bepalen der krachten die bij dat stelsel van
62.
bruggen werkzaam zijn’.
De analyse van Schwedler (en Culmann) betekende een radicale breuk met de
gangbare wijze van het bepalen van de afmetingen van bruggen. In de gangbare
benadering ging het vooral om te bepalen welke doorbuiging van de brugliggers
nog toelaatbaar was zonder de sterkte van de brug in gevaar te brengen.
Schwedler en Culmann introduceerden een heel nieuw concept, namelijk dat van
het onvervormbare vakwerk en waren in staat om met de eenvoudige theorie der
vakwerken vervolgens de juiste afmetingen van de brugliggers te vinden, zodat
deze alle op de brug werkende belastingen konden weerstaan (zie figuur). Een groot
voordeel van deze wijze van werken was dat zeer snel in te zien was welk deel van
de ligger op trek en welk deel op druk werd belast.
Hiermee waren ook bestaande bruggen eenvoudig te analyseren. Culmann en
Schwedler, die zoals we zagen vooral door de houten Amerikaanse spoorbruggen
werden geïnspireerd, konden bijvoorbeeld aangeven dat bepaalde diagonalen niet
werden belast en daarom overbodig waren.
Dit betekende niet dat door het gebruik van vakwerken alle problemen opgelost
waren. Bij een strikte toepassing van vakwerken moesten de dwarsdragers, waarop
de treinrails kwamen te rusten, in de knooppunten aan de liggers worden bevestigd.
Deed men dit niet, dan introduceerde men krachten in de vakwerken, die niet in
de knooppunten aangrepen. In dit geval werden de berekeningen moeilijker. Vooral
bij grote bruggen kon dit problemen opleveren. Een grote overspanning betekende
grote vakken. De afstand tussen twee dwarsliggers zou dan veel te groot worden.
Het aanbrengen van extra verstevigingen daarentegen maakte de brug weer veel
duurder. Een elegante oplossing hiervoor was een brugligger samen te stellen uit
een aantal enkelvoudige liggers. Elke ligger droeg daarbij in principe een gelijk deel
van de belasting. Het aantal enkelvoudige vakwerken waaruit een samengestelde
63.
ligger bestond, werd de orde van de brug genoemd. Schneitter en Van Diesen
gingen ook in op de materiaaleisen. Op basis van de beschikbare literatuur gaven
ze cijfers voor de sterkte van de gebruikte constructiematerialen. Hierbij waren twee
zaken van belang. Op de eerste plaats de weerstand van het materiaal tegen breken,
maar daarnaast ook de grens waarbinnen het materiaal zich nog elastisch gedroeg,
dat wil zeggen na belasting weer volledig in de oorspronkelijke toestand terugkeerde.
Uit deze gegevens werd de maximale belasting van gieten smeedijzer bepaald. In
verband met onvoorziene belastingen, zoals bijvoorbeeld schokken, werd ongeveer
1/6 van de breekbelasting nog toelaatbaar geacht. Schneitter en Van Diesen namen
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deze veiligheidsfactor over. Een bijkomend voordeel was dat men op deze wijze
64.
ruim binnen de elasticiteitsgrenzen bleef. Het introduceren van veiligheidsfactoren
was ook internationaal gebruikelijk. De factor werd zo gekozen dat de risico's
aanvaardbaar waren, wat natuurlijk ruimte open liet voor verschillende interpretaties.
Dit bleek al in 1861. Enkele Nederlandse parlementariërs hadden vernomen dat
in Duitsland op dat moment een zeer lichte en goedkope brug over de Rijn bij Mainz
werd gebouwd. Wederom werden twee ingenieurs naar Duitsland op onderzoek
gestuurd. Omdat Schneitter in dat jaar ziek was geworden en korte tijd later overleed,
werd Van Diesen deze keer begeleid door Fijnje. In januari 1862 bezochten de twee
Nederlandse ingenieurs de brug, terwijl ze meteen van de gelegenheid gebruik
maakten om de ijsafvoer bij enkele andere bruggen te inspecteren. Bij geen enkele
brug waren daar problemen mee, zodat die bij de nieuwe Nederlandse spoorbruggen
ook niet te verwachten waren.
Het hoofddoel, de brug bij Mainz, werd aan een uitvoerig onderzoek onderworpen.
Deze brug was van het zogenaamde Pauli-type. De Beierse ingenieur Pauli had dit
ontwerp enkele jaren eerder toegepast bij Groszhesselohe. Deze brug bestond uit
twee vakwerkliggers met gebogen randen. Op de bovenste ligger was, steunend
op verticalen, de rijvloer aangelegd. In Mainz werd de vloer aan de onderste ligger
65.
bevestigd.
Fijnje en Van Diesen kwamen er al snel achter dat de lichtheid van de brug niet
werd veroorzaakt door het ontwerp. De belangrijkste redenen voor het geringe
gewicht waren de aannames die waren gemaakt voor de grootste belasting waaraan
de brug zou worden blootgesteld en de toelaatbare spanningen in het ijzer. De
verantwoordelijke ingenieur
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Gerber was uitgegaan van een kleinere maximale belasting dan gebruikelijk. Maar
vooral de veronderstelling van Gerber dat de spanning waaraan men het ijzer mocht
blootstellen toenam met de lengte van de overspanning, werd scherp bekritiseerd.
Hij kwam hierdoor voor overspanningen van boven de honderd meter tot waarden,
die ruim boven de gangbare waarden lagen. Hoewel Fijnje en Van Diesen wel
bewondering hadden voor enkele ingenieuze technieken die bij de constructie
werden toegepast, was men van oordeel dat ‘de strekking van dat vernuft hier niet
het vinden van de meest deugdelijke, maar wel van de meest oeconomische
verbindingen [was], zoodat er een zamenstel geleverd wordt, hetwelk wij op onze
verantwoording niet zouden durven voorstellen, en vergissen wij ons niet, ook in
66.
Pruissen, Frankrijk en Engeland niet ligt zou worden goed gekeurd’. Zij wezen
erop dat spoorbruggen niet voor een korte tijd werden gebouwd, zodat het bezuinigen
op materiaal en andere kosten binnen de grenzen moesten blijven, die ‘door
67.
ondervinding, kennis en voorzigtigheid worden voorgeschreven’. Op de terugweg
bezochten Fijnje en Van Diesen de fabriek van Harkort in Haspe bij Hagen. Deze
firma, die al enige ervaring had opgedaan met de bouw van vakwerkbruggen, maakte
een bijzonder goede indruk op de beide ingenieurs. De contacten die bij dit bezoek
werden gelegd, zouden misschien wel het belangrijkste resultaat van deze tweede
68.
studiereis zijn.
Ondanks het enthousiasme van Van Diesen, Schneitter en Fijnje over de
vakwerkbruggen betekende dit nog niet dat de grote spoorbruggen in Nederland
als vakwerkbruggen werden uitgevoerd. Daarvoor bestond nog te veel onzekerheid.
Van Diesen en Fijnje stelden alles in het werk om hun collega's en vooral ook de
Commissie voor de Staatsspoorwegen te overtuigen. Op de vergaderingen van het
KIVI werden de resultaten van de studiereizen uitvoerig besproken en
becommentarieerd.
Michaëlis, die bijvoorbeeld een beschrijving gaf van bruggen van het Pauli-typen,
69.
wierp zich hierbij op als de nieuwe theoreticus. In de discussie werd de al eerder
genoemde prof. Becker uit Karlsruhe als een grote voorstander van de Pauli-liggers
opgevoerd. Op een brief van Fijnje antwoordde Becker echter, dat hij een dergelijk
type brug nooit zou kiezen, hoewel het theoretisch wel verantwoord was. In Baden
70.
waren tot dan toe alleen maar traliebruggen gebouwd.
De tijd begon echter te dringen. Enkele lijnen waren langzamerhand zover dat
over het ontwerp van de brug een beslissing moest worden genomen. De
voorbereidingen voor de aanleg van de staatsspoorwegen kwamen officieel ten
einde toen Koning Willem III in oktober 1861 de eerste steen voor de onderbouw
van de IJsselbrug bij Zutphen legde. In dezelfde tijd werd ook begonnen met de
71.
bouw van een spoorbrug over de Maas bij Venlo.

Een concours
De Commissie voor de Staatsspoorwegen bleef zee voorzichtig opereren. Op basis
van het werk van Schneitter en Van Diesen had de Commissie in 1861 enkele
voorschriften voor de bruggenbouw uitgevaardigd. Zo werd de norm voor de
maximale spanning in het materiaal overgenomen. Voor over spanningen van minder
dan 50 meter werden exact voorschriften over de toelaatbare doorbuiging als gevolg
van de belasting gegeven. Grotere overspanningen dienden volgens de Commissie
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echter van geval tot geval bekeken te worden. Het enige voorschrift voor het ontwerp
van de grote bruggen was dat de brug een bepaalde nuttige belasting moest kunnen
weerstaan. Voordat de brug in gebruik mocht worden genomen, moest de brug als
proef aan die belasting worden onderworpen. Hiervoor werden voor die tijd zeer
zware locomotieven gebruikt, die men liefst met een zo groot mogelijk snelheid over
de brug liet rijden. Over de toegestane doorbuiging deed de Commissie geen
72.
uitspraken.
In oktober 1861 zette de Commissie voor de Staatsspoorwegen een volgende
stap. Zij besloot een concours of wedstrijd uit te schrijven voor het ontwerp en de
levering van de bovenbouw van beide bruggen. Verschillende binnenlandse en
buitenlandse be drijven werden verzocht om hiervoor concrete voorstellen inclusief
de geraamde kosten in te dienen. De fabrikanten moesten een complete set
tekeningen, beschrijvingen en berekeningen leveren. Er werd een speciale commissie
ingesteld, bestaande uit Delprat, Storm Buysing en De Bordes om de voorstellen
te beoordelen. Rond dit concours zou zich een verbitterde strijd gaan afspelen,
waarbij reputaties sneuvelden. De inzet was niets meer of minder dan de
verantwoordelijkheid voor het ontwerp.
In december schreef een van de betrokken ingenieurs - waarschijnlijk Waldorp een brief aan de Commissie, waarin hij zijn grieven uiteenzette. De ingenieurs van
de aanleg hadden gedacht dat het algemeen ontwerp van de bruggen aan hen zou
worden overgelaten. Dat er daarna een taakverdeling tussen de fabrikant en de
ontwerpers tot stand zou komen, was niet meer dan vanzelfsprekend. Hierbij kon
ook de ‘practische ondervinding’ van de ingenieurs tot zijn recht komen. Nu echter
het gehele ontwerp, inclusief berekeningen aan de fabrikanten werd overgelaten,
zou dit ‘voor eenige onzer Ingenieurs eene teleurstelling (zijn) die hen ontmoedigen
moet, zodat het hun moeilijk zal vallen de hun opgedragen werkzaamheden met
lust [er stond eerst: met liefde, gv] - en ijver tot stand te brengen. De ‘opwekking
der ambitie’ was voor de ingenieur
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Een gedeelte van de spoorbrug over de Ijssel bij Zutphen in aanbouw (1863/1864). De brug
bestond uit één grote en enkele kleine overspanningen en een draaibrug. Hier worden de
kleine bruggedeelten, die een afstand van dertig meter overspanden, ter plekke in elkaar
gezet. Dit was de eerste vakwerkbrug in Nederland. Het ontwerp en ook de brug zelf werden
geleverd door de Duitse firma Harkort. Deze firma had enkele jaren eerder een vergelijkbare
brug bij Griethausen nabij Emmerich over de Rijn gebouwd.

die ‘toch al meer dan andere ambtenaren aan teleurstellingen was blootgesteld bij
het tot stand komen van grote werken’, een belangrijke prikkel. Pro forma werden
nog enkele andere argumenten genoemd, zoals de grote hoeveelheid werk die de
beoordeling van alle ontwerpen zou kosten en de grote verscheidenheid aan bruggen
73.
die hiervan het gevolg kon zijn.
Bij wijze van tegemoetkoming ging de Commissie in op het verzoek van de
ingenieurs in algemene dienst Fijnje en Waldorp om ook de militaire ingenieurs J.
Kalff en N.H. Nierstrasz een ontwerp te laten indienen. Kalff en Nierstrasz waren
belast met de lijnen waarin deze bruggen voorkwamen. De commissie-Delprat
besliste, dat voor de brug bij Zutphen de firma Harkort uit Haspe bij Hagen en voor
die bij Venlo de Kölnische Maschinenbau AG de gunstigste voorstellen hadden
gedaan. Hiermee was de zaak nog niet afgedaan. Het rapport van deze commissie
werd vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de verantwoordelijke ingenieurs
74.
Fijnje en Waldorp.
Deze reageerden met een zeer uitvoerig rapport, waarin ze concludeerden dat
geen van de ontwerpen van de fabrikanten zonder meer uitgevoerd kon worden.
De ontwerpen van Kalff en Nierstrasz waren volgens hen echter met een aantal
kleine wijzigingen wel geschikt. Opmerkelijk was het volgens hen, ‘hoeveel
overeenkomst bestaat tusschen de ontwerpen van onze ingenieurs en de beste
door de fabrijkanten geleverde, in alles wat betreft de toepassing der beginselen
75.
die voor een deugdelijke en hechte zamenstelling onontbeerlijk zijn.’ Dat zij tot
een geheel andere uitkomst kwamen dan de commissie Delprat was volgens hen
te wijten aan het feit dat die commissie alleen het lichtste en goedkoopste plan had
onderzocht en de verzegelde plannen van Kalff en Nierstrasz ongeopend had
gelaten. Fijnje en Waldorp hadden daarentegen alle ontwerpen bekeken en waren
76.
zo tot hun afwijkend oordeel gekomen.
Zij waren er zich ook terdege van bewust dat dit oordeel met name voor Delprat
en Storm Buysing niet al te vleiend was. ‘Wij hebben niet geschroomd de zoo zeer
onaangename verpligting te aanvaarden, om het werk der Commissie Delprat c.s.
af te keuren, overtuigd als wij waren, dat hier de zaak boven de personen moest
gesteld worden. Het gold werken die voorloopers zijn van nog grootere werken,
waarvan niet de veiligheid van een zaak maar van zoveel menschenlevens in het
77.
vervolg afhangen.’
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Fijnje en Waldorp vermeldden verder nog dat zij bij hun analyse geholpen waren
door Michaëlis, ‘wiens praktische inzigten en theoretische bekendheid met den
78.
bruggenbouw’ zeer nuttig waren geweest.
De Commissie voor de Staatsspoorwegen besloot uiteindelijk om aan Harkort en
de Kölnische Maschinenbau AG wel de opdracht te gunnen, maar over het ontwerp
diende nog met de beide ingenieurs onderhandeld te worden. De
eindverantwoordelijkheid rustte echter bij de machinefabrieken. De brug bij Zutphen
bestond uit één grote overspanning, enkele kleine bruggen en een draaibrug. De
draaibrug werd volgens het ontwerp van Kalff gebouwd. Voor de grote overspanning
werd echter het ontwerp van de firma Harkort overgenomen, zij het met enige
wijzigingen. Harkort had een tweevoudig vakwerk voorgesteld. Na overleg tussen
de Nederlandse ingenieurs en Harkort werd dit gewijzigd in een drievoudig vakwerk.
De brug bij Zutphen die in 1864 in gebruik werd genomen, was de eerste grote
79.
vakwerkbrug in Nederland. Bij de kleinere brug in Venlo, die een jaar later gereed
kwam en ook voor gewoon verkeer bedoeld was,
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had de Duitse fabriek een tralieligger voorgesteld.
Na overleg werd besloten dit door een tweevoudig vakwerk te vervangen. Dit
80.
ontwerp werd aan Nierstrasz toegeschreven.
De Commissie voor de Staatsspoorwegen trok uit deze hele gang van zaken een
duidelijke conclusie: ‘Het onlangs plaats gehad hebbende concours voor den bouw
van spoorwegbruggen met zeer groote spanningen, heeft het bewijs geleverd dat
de Ingenieurs bij de Staatsspoorwegen werkzaam, met de meest bekende Ingenieurs
in het Buitenland op ééne hoogte staan zoo wat de Wetenschap als de ondervinding
81.
heeft geleerd met betrekking tot deze nog zoo geheel nieuwe bouwwerken.’ Mocht
er al twijfel zijn geweest aan de capaciteiten van de Nederlandse ingenieurs dan
was deze voorgoed weggenomen en het uitschrijven van wedstrijden was in de
82.
toekomst ‘noch wenselijk noch raadzaam’. Zowel Kalff als Nierstrasz kregen naast
een afschrift van deze brief ook nog een persoonlijke brief van de minister van
Binnenlandse Zaken J.R. Thorbecke, waarin deze zijn voldoening uitsprak over de
gunstige beoordeling van hun voorstellen. ‘Ik stel het op hoogen prijs’, aldus
Thorbecke, ‘dat dus door Nederlandschen Ingenieurs met opzigt tot werken, welke
83.
hier te lande nieuw mogen heeten een zoo welgelukte proeve werd geleverd.’
De Nederlandse ingenieurs hadden op deze manier een volledige overwinning
behaald. Voortaan werden alle ontwerpen door hen gemaakt. Dat zij hierbij wel erg
eenzijdig alle verdiensten aan zichzelf toeschreven, leek niemand op te vallen. Het
eerste ontwerp van een vakwerkbrug was echter gemaakt en berekend door de
firma Harkort. Mocht er al een Nederlandse ingenieur zijn aan wie de introductie
van het vakwerk, zowel theoretisch als praktisch, kan worden toegeschreven dan
was dit Van Diesen. Beiden werden overigens ruimschoots beloond, Harkort met
opdrachten en Van Diesen met een geslaagde carrière. De autoriteit van Delprat
was echter danig aangetast. Hoewel Delprat nog een tweetal uitvoerige theoretische
artikelen over traliebruggen in de Verslagen van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen publiceerde en als president van het KIVI regelmatig
discussies over de bruggenbouw organiseerde, werd de leidende rol als theoreticus
84.
op dit gebied in Nederland overgenomen door een aantal jonge ingenieurs.

Theorie en praktijk bij Culemborg
De bruggen bij Zutphen en Venlo waren, zoals Fijnje en Waldorp schreven, de
voorlopers van nog grotere projecten. De bruggen in het traject
Utrecht-'s-Hertogenbosch, waarin de Lek, de Waal en de Maas overbrugd moesten
worden, waren de volgende uitdaging. Dit deel van het spoornet werd toegewezen
aan twee van de meest deskundige ingenieurs, Schneitter en Van Diesen. Na de
dood van Schneitter werd diens plaats ingenomen door Kool. Kool was
verantwoordelijk voor de hele lijn, terwijl Van Diesen het gedeelte toegewezen kreeg
waarin de bruggen moesten worden gebouwd. De eerste brug waarmee werd
85.
begonnen, was die over de Lek bij Culemborg.
In de jaren, vijftig waren al uitvoerige debatten gevoerd over de noodzaak en de
mogelijkheid van een noord-zuid verbinding. Tegenstanders hadden voortdurend
gewezen op het gevaar van dijkdoorbraken als gevolg van een belemmering van
de ijsafvoer. De ervaringen in binnen- en buitenland hadden inmiddels laten zien
dat dit niet erg waarschijnlijk was. Om alle risico's uit te sluiten werd besloten het
aantal pijlers in het rivierbed tot een minimum beperkt te houden. Een tweede
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bezwaar tegen de spoorbruggen was de hinder die de scheepvaart ervan zou
ondervinden. In een eerste ontwerp van de brug was men daarom uitgegaan van
86.
een brug met een beweegbaar gedeelte. Fijnje had al in 1858 aan het
Amsterdamsch-Utrechtsche spoorweg-comité, dat actie voerde voor de aanleg van
een noord-zuid verbinding, voorgesteld om de brug even hoog te leggen als de
87.
Rijnbrug in Keulen. Hierdoor zou een draaibrug overbodig worden. In de
internationale onderhandelingen over de scheepvaart op de Rijn bleek ook dat tegen
het weglaten van een draaibrug geen bezwaren bestonden, omdat de schippers
toch al een vergoeding kregen voor het ‘strijkbaar’ maken van de masten.
Door deze keuze werden de pijlers wel hoger en dus kostbaarder, wat nog een
88.
argument was om het aantal pijlers in de rivier zo klein mogelijk te houden.
Op basis hiervan werd een voorlopig ontwerp gemaakt dat uitging van een grote
tralieligger van 140 meter, die het zomerbed van de rivier in een keer zou
overspannen, en een aantal kleinere liggers, de zogenaamde aanbruggen. Hiervoor
zou het rivierbed wel enigszins versmald en uitgediept moeten worden. E.J. de
Savornin Lohmann, in 1861 afgestudeerd aan de Koninklijke Akademie en vanaf
1862 assistent van Van Diesen, rekende het hele ontwerp door. Naar aanleiding
van het concours en de ervaringen met de bruggen bij Zutphen en Venlo werden
89.
in het bestek alle verwijzingen naar een tralieligger geschrapt. De weg lag nu open
om het ontwerp te wijzigen in een vakwerkbrug met een grote overspanning van
154 meter, één van ruim 80 meter en zeven van 57 meter. De kleinere brugdelen
overspanden de noordelijke uiterwaarden van de Lek. De geplande grote
overspanning was ruim tien meter groter dan de grootste tot dan gebouwde
spoorbrug.
Van Diesen en zijn assistenten hadden het volste vertrouwen in hun ontwerp. Zij
hadden het ont-
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werp zo gekozen, dat het in overeenstemming was met de theoretische
uitgangspunten of met andere woorden, ze hadden het ontwerp zodanig aangepast,
dat het berekend kon worden. Een enkel voorbeeld kan dit duidelijk maken. Een
eerste punt betrof het aantal steunpunten waarop de liggers zouden komen te rusten.
De ingenieurs kozen er voor om elke brugopening afzonderlijk te overspannen en
dus niet met doorgaande brugliggers te werken. Geheel analoog aan de balk die
slechts op twee steunpunten rust, spreekt men in dit geval van een uitwendig statisch
bepaald vakwerk. Om de verdeling van de krachten in de ligger te kunnen bepalen,
kan worden volstaan met de evenwichtsvergelijkingen uit de statica. In het geval
van een statisch onbepaald vakwerk moet men voor de bepaling van de reacties
90.
de vormverandering van het vakwerk in de berekeningen meenemen. Een verdere
vereenvoudiging voor de berekening was om de uiteinden van elk brugdeel los op
91.
de pijlers te laten liggen, in vaktermen een roloplegging. Hierdoor werkt de druk
op de pijler loodrecht naar beneden.
Het voordeel van deze constructie was dat de krachten die in elke brugdeel
optraden, relatief eenvoudig te berekenen waren. Een nadeel was dat als een
overspanning het dreigde te begeven, bij doorgaande liggers de verschillende delen
elkaar konden ondersteunen, terwijl bij losse overspanningen deze onherroepelijk
zou instorten. Een statisch onbepaalde brug kon daarom in principe lichter worden
92.
uitgevoerd. In 1863 hield Delprat een lezing bij het KIVI met als thema ‘in hoeverre
brugliggers, over meer dan ééne opening doorlopende, te verkiezen zijn boven
afzonderlijke liggers voor elke opening’.
Delprat kwam tot de conclusie dat de toepassing van doorgaande liggers vrijwel
93.
geen materiaalbesparing opleverde. Hoewel Delprat zijn berekeningen voor een
tralieligger had uitgevoerd, werd de keuze voor afzonderlijke liggers door de
vergadering overgenomen. De spoorwegingenieurs pasten dit toe bij Culemborg
en alle volgende grote spoorbruggen.
Een tweede punt had betrekking op de verhouding tussen hoogte en lengte van
de liggers. Schneitter en Van Diesen adviseerden op grond van de gegevens van
een aantal nieuwe bruggen om hiervoor 1:10 à 1:11 te nemen. Voor zeer grote
overspanningen betekende dit dat de brugligger ook zeer hoog zou worden, bij de
hoofdoverspanning bij Culemborg ongeveer 15 meter. De ingenieurs besloten
daarom een licht gebogen bovenrand aan te brengen, ‘welke vorm ten slotte
aannemelijk scheen als kunnende te gelijker tijd bevorderlijk zijn aan lichtheid en
94.
aan een goed uiterlijk aanzien’. Dit zou bekend worden als de afgestompte
95.
paraboolligger. Gebogen randen waren al eerder door Pauli en Schwedler
voorgesteld. Het verschil met de vooral in Engeland toegepaste gebogen randen,
de zogenaamde bowstrings, was het gebruik van verticalen op het einde, waardoor
de gebogen rand niet met de onderrand was verbonden, vandaar de toevoeging
afgestompt.
Voor de berekening van de krachten in de ligger werd gebruik gemaakt van de
96.
analytische methode, die door A. Ritter was gepubliceerd (zie figuur) .
Als rekening moest worden gehouden met de kromming van de bovenrand dan
zou dit de berekeningen nogal compliceren. Gemakshalve werd daarom aangenomen
dat de bovenrand tussen twee knooppunten recht was. ‘Deze rekenwijze, volgens
Van Diesen, die zich aanbeveelt door hare eenvoudigheid, is voor liggers met
gebogen rand wel niet streng naauwkeurig maar eene benadering, wier uitkomst
zeer weinig van de waarheid afwijkt, ingeval de buiging van den rand zoo flaauw is
97.
als bij deze brug.’ Het vakwerk zelf werd op dezelfde wijze uitgevoerd als dat in
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Zutphen, dus een drievoudig vakwerk met een eenvoudig stelsel van op druk belaste
verticalen en op trek belaste diagonalen.
De benodigde doorsnede van de verschillende onderdelen werd bepaald door
de berekende krachten te delen door de toelaatbare spanning. Bij de grote brug
werden hiervoor waarden genomen die enigszins groter waren dan gebruikelijk,
98.
‘zonder zoover te gaan als Gerber’. De zekerheidsfactor - in dit geval een
99.
vijfvoudige - hield het risico binnen de perken. Onderzoek van A. Wöhler in
Duitsland naar het optreden van vermoeiingsverschijnselen in ijzer toonde echter
later aan, dat ijzer dat aan wisselende spanningen werd onderworpen, het bij veel
lagere spanningen kon begeven dan men op grond van de (statische) breukspanning
100.
zou verwachten. Dit verschijnsel deed zich vooral voor bij de assen van
locomotieven, maar kwam ook bij spoorrails en

Montage van de bovenbouw van de brug bij Culemborg in 1868. De bovenbouw van de
bruggen werd evenals de brug bij Zutphen geleverd door Harkort. Voor de grote overspanning
moest het bedrijf een nieuwe fabriekshal aanleggen. Nadat de brug in deze hal was
opgebouwd, werd ze weer gedemonteerd en in onderdelen naar Culemborg vervoerd. Het
weer in elkaar zetten van de verschillende onderdelen was geen gemakkelijk karwei.
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Aquarel van de grote spoorbrug bij Culemborg kort na de voltooiing in 1868. Het
hoofdgedeelte van de brug met de gebogen bovenrand was met zijn lengte van ruim 150
enkele jaren de grootste vakwerkbrug ter wereld. Deze brug was het grote voorbeeld voor
de bruggen die in de volgende decennia werden gebouwd.

ijzeren constructies voor. Voor spoorbruggen betekende dit bijvoorbeeld dat de
toelaatbare spanningen in de dwarsdragers lager genomen werden dan in de
hoofdliggers. Bij de dwarsdragers was de wisselende mobiele belasting in vergelijking
met het eigen gewicht veel groter dan in de zware hoofdliggers. In de praktijk werd
hier al lang rekening meegehouden, zoals Van Diesen stelde op een vergadering
101.
van het KIVI waar het werk van Wöhler werd besproken. Hoewel zoals een
ingenieur het uitdrukte, ‘het geloof aan de zesvoudige zekerheid door de bekende
proeven van Wöhler en Bauschinger te niet werd gedaan’ had dit in de praktijk
nauwelijks gevolgen. In Nederland bleef men dan ook zeker tot de jaren negentig
102.
vasthouden aan de gebruikelijke marges. Wel waren nu door het werk van Wöhler
de op de ervaring gestoelde inzichten op een wetenschappelijke wijze onderbouwd.
Een ander punt waarbij de theoretische inzichten nog tekort schoten, was de
berekening van de sterkte van de op druk belaste verticalen. Dergelijke staven
kunnen onder bepaalde omstandigheden onder druk plotseling bezwijken, een
verschijnsel dat knikken heet. De wiskundige Euler had hiervoor al in de achttiende
eeuw een elementaire formule gegeven. Van Diesen en zijn assistenten gebruikten
bij hun berekeningen recentere formules die een correctie voor de toegelaten
belasting gaven: ‘Het verschil in de beschouwingen betreffende het doorknikken
der verticalen, heeft bij het bepalen der doorsneden tot groote voorzichtigheid geleid,
en bovendien is, tot meerdere gerustheid, de reeds hiervoor gemelde versterking
103.
met zoogenaamde kanaalijzers aangebracht’. Van Diesen doelde hiermee op
een controverse die over dit onderwerp was gerezen. Over de knikformules was
herhaaldelijk binnen het KIVI gediscussieerd. Delprat had toen gemaand tot grote
voorzichtigheid bij het gebruik van de gangbare knikformules. De ingenieurs van
de spoorwegen waren het hier niet mee eens. Op advies van een van zijn adviseurs
- misschien Delprat of een van de leden van de Commissie - besloot de minister
vervolgens dat in het uiteindelijke ontwerp van de grote overspanning bij Culemborg
twee extra ijzeren bogen, de kanaalijzers aangebracht moesten worden. Deze bogen
verdeelden de verticalen in drie ongeveer gelijke delen en dienden om extra
weerstand tegen het knikken te geven. Deze ingreep was zeer tegen de zin van de
verantwoordelijke ingenieurs: ‘Niettegenstaande de berekeningen genoegzame
zekerheid gaven tegen het gevaar van doorknikken, zijn, op last van den minister,
104.
ten overvloede de verticalen onderling verbonden.’
Hoewel er volgens de formules dus niets aan de hand was, brak na verloop van
tijd het inzicht door, dat zeer slanke staven een grotere knikveiligheid behoeven. In
nieuwe voorschriften die in de jaren zeventig werden uitgevaardigd, werden daarom
strengere eisen aan de verticalen gesteld. Volgens deze normen waren de verticalen
105.
in de brug bij Culemborg op het randje van het toelaatbare.
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Voordat de brug in gebruik werd genomen, werd deze onderworpen aan
experimenten zoals met elke brug werden uitgevoerd. De brug werd onderworpen
aan een proef waarbij een trein op de brug werd geplaatst, zoals in de berekeningen
was aangenomen. Vervolgens werd het gedrag van de brug gemeten wanneer deze
trein er overheen reed. De hele trein moest hierbij zo snel als onder de
omstandigheden mogelijk was, over de brug rijden. Over de maximaal toelaatbare
doorbuiging had de Commissie nog geen uitspraken durven te doen. Een ingenieur
schreef hier later over: ‘Men behielp zich zoo goed mogelijk met een benaderde en
toch reeds zeer ingewikkelde berekening en onthield zich van het uitspreken van
een oordeel over de sterkte der brug, wanneer de waargenomen doorbuiging niet
met de berekende overeenstemde. Terecht zag men dan ook in de beproeving niet
zoozeer een middel tot keuring van de brug, als wel eene uitmuntende gelegenheid
106.
om de uitkomsten van de berekening te toetsen aan die van de waarneming.’ Dit
laatste gebeurde onder andere bij de brug bij Culemborg.
Ook toen er wel nauwkeuriger voorschriften waren, bleef deze handelwijze
107.
gebruikelijk.
Het duurde tot aanvang 1866 voordat het ontwerp voor de bovenbouw tot in alle
details af was. Inmiddels was al begonnen met de onderbouw van de brug. De
opdracht voor de bovenbouw die in 1868 werd gemonteerd, was verstrekt aan
Harkort. Hoewel hij berekend was op dubbelspoor, liep er voorlopig slechts een
spoor over de brug. Al tijdens de bouw trok de brug bij Culemborg veel belangstelling
en ook na de ingebruikname gold de hoofdoverspanning als een wonder van
technisch vernuft. Geduren-
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de enkele jaren was het de grootste overspanning ter wereld en de Nederlandse
ingenieurs oogstten hiermee ook internationaal veel waardering. Van Diesen kreeg
108.
voor deze brug op de Wereldtentoonstelling van 1873 in Wenen de eremedaille.
De afgestompte paraboolligger werd ook in het buitenland veel toegepast, vooral
in Duitsland, maar de brug bij Culemborg zou vooral voor de Nederlandse
bruggenbouw als het grote voorbeeld dienen.
Tussen 1864 en 1887 werden, naast zeer vele kleine bruggen, een groot aantal
109.
grote spoorbruggen in gebruik genomen. Na het succes van de brug bij Culemborg
leverden de bruggen in de lijn Utrecht-'s-Hertogenbosch over de Waal bij Zaltbommel
en over de Maas bij Hedel geen problemen meer op.
Bij de lijn Rotterdam-Breda lag dit anders. De Oude Maas in Dordrecht werd
overbrugd door twee draaibruggen en twee vaste vakwerkliggers van ieder ruim 87
meter. Het ontwerp was gemaakt door Michaëlis, de verantwoordelijke ingenieur
voor de aanleg van sectie Rotterdam-Dordrecht. Het grootste obstakel werd gevormd
door het Hollands Diep, een zeearm die 2,5 km breed is. De overbrugging hiervan
leek onmogelijk en daarom was men oorspronkelijk van plan geweest het Hollands
Diep met stoomponten over te steken. Na een onderzoek door een commissie werd
een brug ontworpen, die bestond uit veertien overspanningen van elk 104 meter.
110.
In 1872 werd deze brug, de langste van Europa, in gebruik genomen.
111.
Vrijwel alle spoorbruggen waren enkel- of meervoudige vakwerkbruggen. De
onderrand van de bruggen was altijd recht, de bovenrand was, afhankelijk van de
lengte van de overspanning, recht of gebogen. De bruggen met gebogen randen,
toegepast bij lengten groter dan zestig meter, hadden bijna allemaal eindverticalen
en behoorden dus tot de afgestompte paraboolliggers. Hieronder waren ook alle
veertien overspanningen in de Moerdijkbrug.
Liggers over meer dan twee steunpunten kwamen niet meer voor. Er was slechts
een drietal uitzonderingen. Bij twee bruggen van Nierstrasz, respectievelijk over de
IJssel en over de Maas, bestonden de liggers uit gelijkbenige driehoeken, terwijl bij
een brug over de Linge de gebogen bovenrand boven de pijler rechtstreeks met de
112.
onderrand verbonden was. Het ontwerp voor alle andere bruggen was rechtstreeks
afgeleid van dat voor de bruggen van Zutphen en Culemborg.

Nationale stijlen in de bruggenbouw

Europa versus Amerika
In 1889 verscheen in de serie handboeken over de Waterbouwkunde in Nederland
een boek over de bovenbouw van vaste bruggen. In dit boek werd
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Illustratoren deden hun best om de lezers een fraaie prent van de wonderwerken der techniek
te bieden, waarbij de werkelijkheid niet op de eerste plaats kwam. De tekenaar van deze in
houtsnede uitgevoerde afbeelding van de Moerdijkbrug heeft zoveel mogelijk
transportmiddelen tegelijk op een plaat willen verenigen: naast de hondekar en trein zijn op
het water een raderstoomboot en een zeilschip te vinden. Het is een typische
kunstenaarsimpressie. Het vakwerk lijkt bijvoorbeeld nergens op.

een overzicht gegeven van verschillende gebouwde vakwerkbruggen. ‘Daar de
vakwerkbruggen in verschillende landen een zeer onderscheiden karakter hebben
- zo schreven Henket en Telders - voor zoover zij zich althans min of meer zelfstandig
hebben ontwikkeld, zoo zijn de aangehaalde voorbeelden gerangschikt naar hunne
113.
nationale kenmerken’. Vervolgens werden bruggen uit Duitsland, Nederland,
Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten behandeld. Duitsland werd het eerst
behandeld omdat daar het zwaartepunt van de ontwikkeling van vakwerkbruggen
op het continent had gelegen. Bovendien had Duitsland een grote invloed uitgeoefend
op de Nederlandse bruggenbouw, ‘welks karakter zich in de meeste opzichten bij
114.
het Duitsche aansluit’. Engelse constructies vormden een overgang tussen de
Europese en de Amerikaanse. Deze laatste weken zoveel van de Europese af dat
‘als een Europeesch en een Amerikaansch ingenieur voor een zelfde brugontwerp
worden gezet, het eigenaardig stempel hunner nationaliteit zich in beider projecten
115.
duidelijk zal laten herkennen’.
In de jaren veertig en vijftig waren Europese ingenieurs nog regelmatig naar de
Verenigde Staten gereisd om zich van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte te
116.
stellen. Hoewel ook na die tijd over en weer bezoeken werden afgelegd,
ontwikkelde de bruggenbouw zich langs verschillende trajecten. Dit was zo opvallend,
dat in de jaren zeventig en tachtig regelmatig voordrachten en artikelen aan de
117.
verschillen in de bruggenbouw werden gewijd. Niet
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Spoorbrug over de Rijn bij Arnhem. Deze brug, die naar het voorbeeld van de brug bij
Culemborg door J.G. van den Bergh was ontworpen, bestond uit twee grote overspanningen
met gebogen bovenrand van elk 90 meter en een vijftal kleinere bruggen. Van den Bergh
was een van de ingenieurs die dankzij de aanleg van het spoorwegnet carrière maakte. Hij
was in de jaren tachtig onder andere minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

alleen kon een onderscheid gemaakt worden naar de toegepaste systemen, ook in
de onderdelen en het gebruikte materiaal was dit terug te vinden. In de Verenigde
Staten kwam een grote verscheidenheid van vakwerkstelsels voor. Naast het
Howevakwerk, dat vrijwel uitsluitend in hout werd uitgevoerd, was bijvoorbeeld het
Warren-stelsel populair, dat uit gelijkzijdige driehoeken was samengesteld.
Het Warren-stelsel werd vaak, onder de naam van Neville-stelsel, in Engeland
118.
gevonden. Op het Europese continent, onder andere in Duitsland en Nederland
kwam het niet voor. Eindverticalen, in Europa gebruikelijk, werden in de Verenigde
Staten meestal weggelaten. In Europa werden de onderdelen van een brugligger
meestal aan elkaar geklonken, terwijl de ingenieurs in de Verenigde Staten de
119.
voorkeur gaven aan een scharnierverbinding. In de Verenigde Staten bleef men
daarentegen gietijzer gebruiken voor de onderdelen die op druk werden belast. In
Europa werd gietijzer na het instorten in 1868 van een gietijzeren brug in Oostenrijk
vrijwel niet meer toegepast.
Hoe kunnen dergelijke verschillen verklaard worden? Een belangrijke oorzaak bij
het ontstaan van verschillende trajecten is de traditie. Keuzes die werden gemaakt
bij de eerste vakwerkbruggen, bleven vaak lang gehandhaafd, omdat deze zich in
de praktijk hadden bewezen en er veel ervaring mee was opgedaan. De eerste
succesvolle bruggen dienden als voorbeeld voor de volgende bruggen. Ook waren
er grote verschillen in geografische en economische omstandigheden waaronder
de spoorwegen werden aangelegd. Door de uitgestrektheid en geringe
bevolkingsdichtheid was het voor de Amerikaanse spoorwegmaatschappijen
noodzakelijk om zo goedkoop mogelijk te bouwen, omdat anders een spoorlijn
onbetaalbaar zou worden. Daarom bleef men in afgelegen gebieden vaak hout als
bouwmateriaal gebruiken. Dit uitganspunt had natuurlijk vooral gevolgen voor
kunstwerken als bruggen en viaducten. Een te grote zuinigheid leidde herhaaldelijk
tot het instorten van bruggen. In de jaren tachtig stortten er dan ook gemiddeld zo'n
120.
vijfentwintig Amerikaanse spoorwegbruggen per jaar in.
Ook de verhouding tussen opdrachtgever, ontwerper en fabrikant van een brug
vertoonde grote verschillen. In Amerika hadden verschillende ingenieurs een octrooi
op een bepaald ontwerp verkregen. Vervolgens trachtten zijzelf dit octrooi te
exploiteren en zoveel mogelijk bruggen van hun type te (laten) bouwen. Het gevolg
was dat de fabrikanten meestal - binnen de grenzen van een aantal algemene
specificaties - ook het ontwerp leverden. Door de onderlinge concurrentie was de
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behoefte om zich te profileren met afwijkende ontwerpen in de VS groter. De
concurrentiestrijd maakte spoorwegen gretig om op alle kosten te besparen, zodat
een goedkope brugconstructie al gauw als bruikbaar werd geacepteerd. In Europa
daarentegen bestond er meestal een strikte scheiding tussen ontwerper en
uitvoerder. De ingenieurs op het Europese continent, die vaak in overheidsdienst
waren - in tegenstelling tot de VS en Engeland - hielden bij hun ontwerp op de eerste
plaats rekening met eisen van sterkte en stabiliteit en waren ook minder bereid om
121.
risico's te nemen in ruil voor lage materiaalkosten.
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Een reden die de ingenieurs vaak zelf aanvoerden, waren verschillen in
uitgangspunten. Culmann had zich al laatdunkend uitgelaten over het theoretische
niveau van veel Amerikaanse ingenieurs. In Europa was men lange tijd van mening,
dat de theoretische onderbouwing van de meeste Amerikaanse bruggen zeer
gebrekkig was. De Amerikanen van hun kant lieten zich echter niet onbetuigd. Zij
waren ervan overtuigd dat zij de beste bruggen bouwden, niet alleen wat betreft
prijs en eenvoud, maar ook wat betreft sterkte en de juiste verhoudingen van de
122.
onderdelen.
Een van de eerste boeken waarin geprobeerd werd de krachtenverdeling in een
vakwerk te analyseren, was door de Amerikaanse ingenieur S. Whipple in 1847
123.
geschreven, dus enkele jaren voor het werk van Culmann en Schwedler. In latere
Europese artikelen van na 1870 werden de oorspronkelijke (voor)oordelen over de
Amerikanen gecorrigeerd, omdat de Amerikaanse ingenieurs inmiddels de theorie
uitstekend bleken te beheersen. Het gebruik van scharnier-verbindingen was
bijvoorbeeld in overeenstemming met de theoretische uitgangspunten. In Europa
beschouwde men de vaste verbindingen bij de berekeningen ook als scharnieren.
Bij de constructie van de brug werden vervolgens de verschillende onderdelen aan
elkaar geklonken.
Men ging er van uit dat de fout die hierdoor werd gemaakt binnen de perken bleef.
Hetzelfde gold voor de ‘impact’ van een mobiele belasting op een brug. Een
schokkende trein geeft een heel andere belasting dan een rustig over de brug
voortbewegende belasting, waar in de berekeningen vanuit wordt gegaan. Daarom
verhoogden Amerikaanse ingenieurs de berekende spanning met een factor, die
deels theoretisch, deels empirisch werd bepaald en waarbij ook met
vermoeiingseffecten rekening werd gehouden. Door rekening te houden met
dergelijke factoren, ‘waarin door ons [in Europa] meer schattenderwijs wordt
voorzien’, konden Amerikaanse ingenieurs ook een lagere veiligheidsmarge inbouwen
dan in Europa. De keuze voor een factor vijf of zes in Europa was, zoals we hebben
gezien, ook tamelijk willekeurig of, zoals men zei, ‘gebaseerd op het constructief
124.
gevoel’. De Amerikaanse ingenieurs hielden zich in deze gevallen dus strikter
125.
aan de theoretische uitgangspunten dan hun Europese collega's. Hoewel de
ontwerpen aan beide zijden van de oceaan zoveel mogelijk in overeenstemming
met de theorie werden gemaakt, liet de uitvoering in de praktijk voldoende
keuzemogelijkheden over, die bijdroegen tot het verschil in de ontwikkeling van
bruggen.
Daarnaast werden zowel in Europa als in Amerika de verschillende
berekeningsmethoden verder ontwikkeld, waarbij met name ook factoren die
voorheen buiten beschouwing waren gebleven, bij de berekening van de sterkte
van de brug werden meegenomen.

Beproeving van de spoorwegbrug over het Merwedekanaal bij Vleuten (1891). De lengte
van de overspanning was 61.3 meter. De brug, die was ingericht voor dubbel spoor, bestond
uit twee hoofdliggers van getrokken ijzer met gebogen bovenrand. Na 1875 werden de
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meervoudige vakwerken steeds meer door een enkelvoudig vakwerk vervangen, zoals ook
bij deze brug het geval was. Elk van de beide sporen werd belast door een combinatie van
vier sneltreinlocomotieven (elk ruim 70 ton) en een tenderlocomotief (38.4 ton).

Tegelijkertijd werd de analytische methode steeds meer vervangen door grafische
methoden. Het gebruik van grafische methoden voor de oplossing van technische
problemen was al oud en met name in Frankrijk door Lamé - op stenen bogen - en
Clapeyron en Poncelet toegepast. Culmann echter was een van de eersten, die het
gebruik van grafische methoden introduceerde voor de analyse van een groot aantal
verschillende constructies. Hij ontwikkelde deze op het Polytechnicum in Zürich,
waar hij inmiddels hoogleraar was geworden, en publiceerde in 1866 een zeer
126.
invloedrijk boek over dit onderwerp onder de titel Die Graphische Statik. In de
volgende tien jaar ontwikkelde dit gebied, dat in Nederland bekend zou worden als
de grafostatica, zich snel. O. Mohr ontwikkelde bijvoorbeeld een methode om ook
127.
statisch onbepaalde liggers te analyseren. Het probleem van de onbepaalde
vakwerken werd al in 1864 door de bekende Engelse fysicus J.C. Maxwell opgelost,
maar zijn werk was door zijn ontoegankelijkheid in die tijd niet bekend onder de
128.
ingenieurs. De grafostatica werd vooral populair omdat het de vaak zeer
ingewikkelde en uitgebreide berekeningen, die noodzakelijk waren om de analytische
vergelijkingen op te lossen, overbodig maakte. Als de grafische methode zorgvuldig
werd toegepast, kon de grootte van de spanningen rechtstreeks uit de diagrammen
129.
worden opgemeten. Het maken van deze diagrammen werd - ook in Nederland
- al snel een standaard onderdeel van de opleiding van civiel- en bouwkundige
130.
ingenieurs.
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Het opzetten van de spanten van de vaste spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij
Maarssen in 1891. De bouw van deze brug was noodzakelijk in verband met de omlegging
van het kanaal.

De Nederlandse ingenieurs
Was er nu ook sprake van een Nederlandse stijl van bruggenbouw? De Nederlandse
ingenieurs zagen zelf een grote verwantschap met de Duitse bruggen. ‘Bij dien
bruggebouw hebben zich hare oud-leerlingen (van de Polytechnische School) geen
slaafsche navolgers getoond van het buitenland, hoewel zij daar in vele opzichten,
vooral op theoretisch gebied, in de leer moesten gaan als gevolg van de
omstandigheid dat de wetenschappelijke beoefening der techniek daar, eer dan bij
ons, krachtig was ter hand genomen. Toch traden zij weldra, in menig opzicht, als
131.
voorgangers op.’ Hierbij werd vooral de brug bij Culemborg bedoeld. Bij deze
brug pasten Nederlandse spoorwegingenieurs voor het eerst de afgestompte
paraboolligger toe. Bovendien hadden deze ingenieurs voldoende zelfvertrouwen
om de op dat moment grootste vakwerkbrug te bouwen. De brug bij Culemborg zou
decennialang hét voorbeeld voor de Nederlandse spoorbruggen zijn en vormde het
begin van een Nederlands technisch traject. Dat dit sterk op het Duitse voorbeeld
leek, was gezien de wijze waarop de vakwerkbruggen zowel theoretisch als praktisch
in Nederland werden geïntroduceerd, niet verwonderlijk.
Toch vertoonde op onderdelen de bruggenbouw in Nederland verschillen met die
in Duitsland. De variatie in brugtypen was in Nederland bijzonder gering. Op een
enkele brug na waren alle bruggen afgeleid van de spoorbruggen bij Zutphen en
132.
Culemborg. Een ander punt betrof de materiaaleisen. Niet alleen bij het ontwerpen,
maar vooral ook bij de uitvoering, zoals bij de controle op het materiaal, werd de
hoogste prioriteit gegeven aan maatregelen ‘die het publiek een gevoel van rust en
133.
veiligheid verzekeren bij het kruisen van onze rivieren en zeearmen’. In Nederland
werden dan ook hogere eisen aan het materiaal gesteld dan elders. De ‘Holländische
Bedingungen’, met name voor het nieuwe Bessemerstaal, waren bij de fabrikanten
134.
in Duitsland berucht. Het gevolg hiervan was dat de Nederlandse spoorbruggen
over het algemeen zeer degelijk waren. Met als absoluut hoogtepunt de brug bij
Culemborg die pas in 1982 door een nieuwe werd vervangen en in dit opzicht de
kroon spande.
Dit waren echter geen opzienbarende verschillen. Het herhaaldelijk benadrukken
van de grote verdiensten van de Nederlandse spoorwegingenieurs door anderen
maar zeker door hen zelf, laat zien dat er ook iets anders aan de hand was. In
hetzelfde proces waarin de ingenieurs zich de benodigde kennis voor de bouw van
de bruggen eigen maakten, verdrongen zij stap voor stap buitenstaanders van dit
nieuwe domein, totdat zij de volledige controle over de bruggenbouw hadden
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verworven. Eerst werden de buitenlandse ingenieurs buitengesloten en vervolgens
de fabrikanten aan hen ondergeschikt gemaakt. De laatste stap was het overtuigen
en buitensluiten van de Nederlandse ingenieurs die niet direkt bij de spoorwegen
waren betrokken. Dit waren de docenten aan de technische scholen, de
toezichthouders en de adviseurs. Na dit proces van monopolisering was een tamelijk
homogene groep van ingenieurs overgebleven, die de spoorwegaanleg ging
beheersen. Dit verklaart in elk geval de uniformiteit van de bruggen. In de beginfase
speelden genie-officieren nog een vooraanstaande rol.
De Bordes, Fijnje, Kalff, Klerck, Kool, Nierstrasz en Waldorp zijn hiervan
voorbeelden. Al spoedig echter werden nieuwe ingenieurs voor de spoorwegaanleg
alleen nog in Delft gerecruteerd. Daarmee was ook de opleiding en de achtergrond
gemeenschappelijk. Omgekeerd werd in de opleiding voor civiel- ingenieur in Delft
zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien, de wegen- en bruggenbouw het belangrijkste
onderwerp in de waterbouwkunde.
De spoorwegingenieurs verloochenden hun afkomst niet. In de waterbouwkunde,
traditioneel het belangrijkste technische domein in Nederland, speelden ervaring
en zekerheid een belangrijke rol. Uit oogpunt van veiligheid bleef men ondanks alle
theorie het liefst bij constructies die in de praktijk hadden bewezen voldoende
betrouwbaar te zijn. Omdat fouten ernstige consequenties konden hebben, nam
men bij de bepaling van de afmetingen van bouwwerken zo min mogelijk risico. Met
deze traditie werd ook bij de bruggenbouw niet gebroken.
Deze praktische oriëntatie bleek ook in de toepassing van de theorie bij het
ontwerpen van de bruggen. De ingenieurs hadden een scherp inzicht in de
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gevaren die een constructie bedreigden en - ondanks het telkens herhalen dat de
theorie ‘juist’ en ‘strikt’ werd toegepast - eveneens in de beperkingen van de theorie.
Problemen waarvoor de theorie tekort schoot, werden op grond van de ervaring of
het ‘constructief gevoel’ opgelost. De theorie was geen doel, maar middel en toen
er goede grafische methoden beschikbaar kwamen, werd bij het ontwerpen van
bruggen door de ingenieurs de voorkeur gegeven aan methoden die ‘over het geheel
135.
tot een snellere en gemakkelijkere te overziene oplossing voeren’. Tijdens de
opleiding in Delft moesten de aanstaande ingenieurs zowel de grafische als de
analytische benadering leren. Het benadrukken van het wetenschappelijke karakter
van de opleiding was dan ook meer voor de buitenwereld bedoeld.
Toch zouden naast de waterstaat vooral de successen op het gebied van de
spoorwegen bijdragen tot het verhogen van het maatschappelijk aanzien van de
ingenieurs. Dit gold niet alleen voor de ingenieursgemeenschap in haar geheel,
maar ook voor de hoofdrolspelers. Twee spoorwegingenieurs brachten het tot
minister, namelijk Van den Bergh en Klerck. Van Diesen ging in de jaren zeventig
terug naar de rijkswaterstaat, waar hij het tot hoofdinspecteur bracht. Hij werd evenals
Michaëlis ook president van het KIVI. Fijnje, die eerst hoofdingenieur en later directeur
werd bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, werd in 1870
benoemd tot Voorzitter van de Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensen en
bekleedde later een hoge ambtelijk functie op het Ministerie van Waterstaat, Handel
en Nijverheid. Michaëlis werd de speciale adviseur van de minister voor de aanleg
van de Staatsspoorwegen en bovendien lid van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen.
Nierstrasz en Kalff ten slotte maakten carrière bij respectievelijk de HIJSM en de
136.
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.
De voorbeelden van de grondmechanica en de bruggenbouw laten zien dat de
Nederlandse civielingenieurs op de eerste plaats praktisch ingestelde ingenieurs
waren. Het zoeken naar goede oplossingen - in termen van betrouwbaarheid en
veiligheid - kwam op de eerste plaats. Al vrijwel vanaf de oprichting was het KIVI de
plaats waar de discussies binnen de gemeenschap van civiel-ingenieurs werden
gevoerd. De docenten, de propagandisten bij uitstek van een wetenschappelijke
benadering van de technische problemen, voerden de boventoon in deze discussies.
Toch waren er enkele opvallende verschillen tussen de grondmechanica en de
bruggenbouw. Terwijl het bij de grondmechanica vooral de Delftse docenten waren
die zich met de theoretische ontwikkelingen bezighielden, nam bij de bruggenbouw
een heel nieuwe groep ingenieurs het voortouw. Hoewel zij allemaal leerlingen van
Delprat, Storm Buysingh enz. waren, werd de autoriteit van met name Delprat
omstreeks 1860 danig in twijfel getrokken.
De jonge generatie ging zich zelf in het buitenland oriënteren en paste de kennis
naar eigen inzichten toe. De relatie met de opleiding lag in dit geval ook anders. De
opleiding aan de Koninklijke Akademie of de KMA gaf weliswaar een goede algemene
voorbereiding, maar de nieuwe ontwikkelingen in de constructietechniek kwamen
nog niet aan bod. Geleidelijk werd het programma in dit opzicht aangepast, maar
een leidende rol speelde Delft in dit opzicht zeker niet. Ook bij de toepassing van
de theorie waren er opvallende verschillen tussen de grondmechanica en de
bruggenbouw. Waar in de grondmechanica - en dit gold voor de meeste gebieden
van de waterbouwkunde - de bijdrage van de theorie uiterst beperkt was, lag dit bij
de constructieleer duidelijk anders. Theoretische overwegingen speelden een zeer
wezenlijke rol, maar niet in die zin dat het ontwerpen van bruggen gereduceerd
werd tot het eenvoudig toepassen van theoretische principes. Integendeel, de
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interactie tussen theorie en ontwerp lag veel gecompliceerder én subtieler. Hiermee
diende zich een belangrijke verandering aan in de verhouding tussen formele
opleiding en beroepskwalificaties, tussen theorie en praktijk.
G.P.J. VERBONG EN N.J. CUPERUS
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spoorbrug bij Culemborg 1868-1982 (Culemborg 1982).
86. Dit gedeelte zou echter niet in het midden van de rivier moeten komen, zoals bij Westervoort,
maar over een afzonderlijk zijkanaal.
87. J.G.W. Fijnje, Bijdrage tot de kennis van het belang der nederlandsche spoorwegen (Dordrecht
1858). In hetzelfde jaar verscheen nog een anonieme reactie hierop: Iets tegen iets in de bijdrage
van den heer ingenieur J.G.W. Fijnje, betrekkelijk de Nederlandsche spoorwegen (Amsterdam
1858). Fijnje herhaalde zijn standpunt in zijn Bijdrage tot de kennis der verschilende voorgestelde
of ontworpen Nederlandsche Spoorwegen bevattende tevens beschouwingen over de
voorwaarden van concessie en van vervoer (Gorinchem 1859), 221 e.v.
88. Van Diesen e.a., ‘Brug te Kuilenburg’, 83.
89. Bestek en bijlagen bij brief Waldorp, Staatsspoorwegen Algemeene dienst, zie noot 76.
90. G.L. Ludolph en A.P. Potma, Grafostatica voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie
(Groningen 1939), 5e druk, 166-169. Een inwendig bepaald vakwerk is een vakwerk, dat volkomen
vormvast is en waarbij niet meer staven worden gebruikt dan strikt noodzakelijk is om bij het
gegeven aantal knooppunten die vormvastheid te verkrijgen.
91. Van Diesen e.a, ‘Brug te Kuilenburg’, 237.
92. Een ander probleem van doorgaande liggers was de zettingsgevoeligheid. Hiervan had men bij
losse liggers geen last.
93. Algemeen Verslag en Notulen van het KIVI (1862-1863), 14 apr. 1863, 174-213.
94. Van Diesen e.a., ‘De brug te Kuilenburg’, 84. De brug werd uiteindelijk in het midden van de
overspanning 18 meter hoog.
95. In feite was het geen parabool, maar een cirkelboog. Beschrijving en Statische berekening der
inwendige krachten van de bovenbouw der brug te Kuilenburg, 4 (manuscript aanwezig in het
archief van de TU Delft).
96. A. Ritter, Elementaire Theorie und Berechnung eiserner Dachund Brückenconstructionen
(Hannover 1862). Een tweede druk verscheen in 1870 en werd door J.G. van Gendt jr en G.J.W.
de Jongh in het Nederlands vertaald: A. Ritter, Elementaire theorie en berekening van ijzeren
kap- en brugconstructies (Amsterdam 1873).
97. Van Diesen e.a., ‘Brug te Kuilenburg’, 251. De berekeningen aan de grote ligger werden
uitgevoerd door Rouppe van der Voort, die De Savornin Lohmann in 1865 opvolgde.
98. Van Diesen e.a, ‘Brug bij Kuilenburg’, 84. Dit bedroeg voor de grote brug 700 kg/cm2, bij de
2

2

tachtig meter brug 650 kg/cm en voor de kleine bruggen 600 kg/cm bij een uiterste breuksterkte
2

van 3500 kg/cm .
99. Henket, Waterbouwkunde, derde deel, tweede afdeling, 456-457.
100. Timoshenko, History of strenght, 167-173.
101. Verhandelingen van het KIVI (1873-1874), p. 211. Wöhler publiceerde hierover o.a. in het Zeitschrift
für Bauwesen in 1860, 583, 1863, 233, 1866, 67 en 1870, 74 en in het Zeitschrift des
Oesterreichischen Ingenieur- un Architecten-Vereins 1873, 197 e.v. De laatse publicatie was
de aanleiding voor de discussie binnen het KIVI.
102. Schroeder van der Kolk, ‘Bouw spoorwegbruggen’, 94.
103. Van Diesen e.a., ‘Brug te Kuilenburg’, 259.
104. Van Diesen e.a., ‘Brug te Kuilenburg’, 239.
105. Hierbij werd geen rekening gehouden met de extra bogen, de inklemming boven en onder en
eveneens niet met de steum van de diagonalen waarmee de verticalen waren verbonden.
106. J. Schroeder van der Kolk, ‘Bouw’, 95.
107. In 1877 werden door de minister van Binnenlandse Zaken de Technische voorschriften voor het
opmaken der ontwerpen van de spoorwegen met de kunstwerken en gebouwen vastgesteld.
De afmetingen van de onderdelen van de bruggen dienden te worden berekend in
overeenstemming met de spanningen en krachten die vijf locomotieven met tenders in de brug
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teweeg zouden brengen. De asdruk bij de (drie-assige) locomotieven diende respectievelijk 12,
13 en 12 ton te zijn, bij de tenders tweemaal 8 ton en de wagons, die bij lange bruggen als
aanvulling werden gebruikt, wogen 18 ton.
Aan Rouppe van der Voort werd de Medaille für Mitarbeiter uitgereikt. Notulen van het KIVI
(1873-1874), 6 e.v.
Maarschalkerwaart, ‘Stalen bruggen’, 16 en Veenendaal, ‘Spoorwegen’, 154-161.
Veenendaal, ‘Spoorwegen’, 157-159.
Wel begon men na 1875 steeds meer enkelvoudige in plaats van meervoudige vakwerken toe
te passen.
Maarschalkerwaart, ‘Stalen bruggen’, 16 en Veenendaal, ‘Spoorwegen’, 154-161.
Henket, Waterbouwkunde, dl. 3 (2e gedeelte), 413.
Henket, Waterbouwkunde, dl. 3 (2e gedeelte), 414.
J.K., ‘Europeesche en Amerikaansche bruggen’, De Ingenieur 4 (1889), 183.
Behalve de al genoemde voorbeelden ook Malézieux, ‘Openbare werken der Vereenigde Staten
van Amerika in 1870’, Tijdschrift van het KIVI (1872-1873), 316-322. Zie verder Henket,
Waterbouwkunde, dl. 3 (2e gedeelte), 509.
Zie naast Henket, Waterbouwkunde bijvoorbeeld, E. Winkler, ‘De bruggenbouw op de
Wereldtentoonstelling te Weenen 1873’, Tijdschrift van het KIVI (1876-1877), 30-34. In een
bijschrift bij dit vertaalde artikel werd ook verwezen naar een artikel in het Zeitschrift des Vereins
Deutscher Ingenieure van Ch. Bender (1873, II.Heft). In het artikel van J.K., ‘Europeesche en
Amerikaansche bruggen',’ uit De Ingenieur wordt gebruik gemaakt van een artikel van T. Claxton
Fidler over ‘English and American bridges’, dat in november en december 1888 in Engineering
was verschenen.
Zie hiervoor J.G. James, ‘The origins and worldwide spread of Warren-truss bridges in the
mid-nineteenth century. Part 1. Origins and early Examples in the UK.’ History of Technology
12 (1987) 65 e.v. Deel 2 is tot dusver nooit verschenen.
Dit is nog te zien bij de bekende Waterloo-bridge in Londen. Winkler, ‘Bruggenbouw Weenen’,
30.
J.K., ‘Europeesche en Amerikaansche bruggen’, 184 en De Ingenieur 1888, 394.
J.K., ‘Europeesche en Amerikaansche bruggen’, 184.
Winkler, ‘Bruggenbouw Weenen’, 34.
S. Whipple, An essay on bridge building (Utica, N.Y. 1847).
J.K., ‘Europeesche en Amerikaansche bruggen’, 184-185.
J.K., ‘Europeesche en Amerikaansche bruggen’, 183.
K. Culmann, Die Grafische Statik (Zürich 1866).
Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur- Vereins Hannover 1868. Mohr was hoogleraar in de
bruggenbouw en spoorwegtechniek in Dresden. Andere belangrijke bijdragen werden o.a.
geleverd door E. Winkler en M. Levy, die in 1875 in Frankrijk La Statique Grafique (Paris 1875)
publiceerde.
Timoshenko, History of Strength, 202-208.
‘De uitkomsten, die uit de figuur worden opgemeten, zijn weliswaar minder nauwkeurig dan die,
welke door berekening worden gevonden, maar de fout blijft in de regel, indien men met voldoende
zorg tekent en over goed tekengereedschap beschikt, beneden de in de praktijk toelaatbare
fout’, Ludolph en Potma, Grafostatica, 5.
Een bepaald type diagram dat veel werd toegepast waren de Cremona-diagrammen, genoemd
naar de Italiaanse hoogleraar L. Cremona. Cremona introduceerde deze wijze van werken in
zijn bekende boek, Le figure reciproche nella statica grafica (Milaan 1872). Dit werk werd in
1890 in het Engels vertaald en in Henket, Waterbouwkunde (1896) in Nederland geïntroduceerd.
Roelof Heyrmans, Gedenkschrift KA en PS, bijlage III, 11.
Vanaf omstreeks 1875 zien we in Nederland, evenals in het buitenland voor de grotere bruggen
een omslag naar enkelvoudige vakwerken. Dit werd mogelijk door het toepassen van een grotere
overspanning van de langsdragers en het toepassen van knoopplaten. Hierdoor werd het mogelijk
bij een wat steilere helling de diagonalen aan de randen te verbinden. (Van Maarschalkerwaart).
Roelofs Heyrmans, Gedenkschrijft KA en PS, bijlage III, 11.
Zie o.a. Veenendaal, ‘Spoorwegen’, 159; bij de eerste toepassing van het Bessemerstaal was
men vanzelfsprekend zeer terughoudend. Nadat zich omstreeks 1875 problemen met het staal
begonnen voor te doen en de stalen onderdelen veelal vervangen moesten worden, raakte het
Bessemerstaal voor de bruggenbouw, in Nederland en daarna ook in het buitenland, in onbruik
(Van Maarschalkerwaart).
Roelofs Heyrmans, Gedenkschrift, bijlage III, 11.
A.J. Veenendaal jr, ‘Kennisoverdracht’ 54-82. Zie voor de biografische gegevens vooral de
appendix bij dit artikel.
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Na Van Vlissingen was de firma De Atlas tot aan de opheffing in 1886 de grootste
machinebouwonderneming in de hoofdstad. Ten tijde van deze opname, circa 1860, waren
er een 200 werklieden werkzaam, een aantal dat in latere jaren opliep tot boven de 300. De
Atlas vervaardigde naast stoommachines en -ketels ook kranen en suikertoestellen. Verder
hield het bedrijf zich vanaf 1870 ook bezig net scheepsbouw.
De Atlas vervulde, net zoals Van Vlissingen trouwens, een rol bij de praktische en theoretische
vorming van constructeurs en werktuigkundigen. Rond 1870 was er een soort
opleidingsinstituut aan het bedrijf verbonden, dat onder leiding van de directeur, J. Elias,
stond.
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8
Stoomtechniek
Paardekrachten en afmetingen
Verspreiding van kennis
De eerste boeken
Boeken in soorten en maten
Ontwerpen en construeren in de praktijk
Nederlandse stoommachines vóór 1850
De verdere verspreiding na 1850
In 1867 leverde de Utrechtse IJzergieterij van H.A. van den Wall Bake, voormalig
rijksmuntmeester en één van de initatiefnemers van de Technische School, een
locomobiel van zes pk aan een bedrijf in Delfshaven. Bij een beproeving bleek de
machine slechts vier pk te leveren. De ontvanger weigerde daarop de tweede termijn
van het koopbedrag te betalen. In afwachting van een oplossing werd het locomobiel
ondergebracht in de nabijgelegen fabriek van D. Christie, waar enkele verbeteringen
werden aangebracht. De beide partijen kwamen overeen de machine te laten keuren
door de rijksinspecteur voor het Stoomwezen. Deze weigerde echter een uitspraak
te doen over het aantal paardekrachten. Een door de Utrechtsche IJzergieterij
aangespannen proces om de tegenpartij te dwingen het resterende bedrag te
betalen, liep op een teleurstelling uit. De rechter wees de vordering van de hand en
1.
het bedrijf moest ook de proceskosten betalen. Het belangrijkste argument van het
Utrechtse bedrijf was dat ‘de machine overigens de afmetingen heeft, die, naar eene
algemeen aangenomen formule van berekening, eene capaciteit van zes
paardekrachten aanduiden’. Ook de inspecteur had erkend dat het locomobiel een
vermogen van zes pk had.
Dit vermogen dat met behulp van een formule werd berekend, was het
zogenaamde nominale vermogen. Het probleem was nu dat in de praktijk het
nominale vermogen niet overeenkwam met het werkelijke of effectieve vermogen.
De gebruiker was vanzelfsprekend vooral in het laatste geïnteresseerd. De inspecteur
deed wijselijk in het proces geen uitspraak. Hij was weliswaar in staat om het
effectieve vermogen zonder al te veel problemen te schatten, maar bij de verkoop
2.
was door de fabrikant alleen nominaal vermogen beloofd. Dit voorbeeld maakt
duidelijk wat een van de grootste problemen voor machinefabrikanten in de
negentiende eeuw was: hoe kon vooraf, dat wil zeggen op het moment dat er alleen
nog maar een ontwerp van een stoommachine was, het vermogen van deze machine
worden bepaald? Anders geformuleerd, als een klant een machine van een bepaald
vermogen nodig had, welke afmetingen diende de machine dan te hebben? In dit
hoofdstuk zullen we onder andere bekijken hoe Nederlandse fabrikanten dit
ontwerpvraagstuk oplosten.
Nederland was een typische volger op het gebied van de stoomtechniek. De
stoomtechniek werd vanuit het buitenland geïntroduceerd en originele Nederlandse
bijdragen aan de ontwikkeling van de stoomtechniek zijn er nauwelijks geweest. Dit
geldt ook voor de stoombemaling, een zeer specifiek Nederlands terrein. De
monumentale stoommachines zoals de Cruquius, die voor de droogmaking van de
Haarlemmermeer zijn gebouwd, werden door Engelse ingenieurs ontworpen en de
cruciale onderdelen kwamen ook uit Engeland. Een belangrijke én markante
uitzondering vormt de compoundmachine, die voor de aandrijving van schepen werd
gebruikt. In het volgende hoofdstuk gaan we op de Nederlandse bijdrage aan de
compoundmachine uitgebreid in.
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Toch werden vanaf circa 1825 ongeveer de helft van alle stoommachines in
Nederlandse machinefabrieken gebouwd. Aan het einde van de negentiende eeuw
was dit aandeel gestegen tot ongeveer 55%. Voor de stoomketels lagen de cijfers
3.
zelfs nog iets gunstiger. Vóór 1890 zijn er zeker 68 bedrijven geweest die
stoommachines hebben gebouwd. De ontwikkeling van de machinenijverheid hing
vooral in het begin nauw samen met de scheepsbouw. De twee grootste bedrijven,
de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (NSBM) te Rotterdam en Van Vlissingen
en Dudok van Heel te Amsterdam ontstonden uit reparatiewerkplaatsen voor
schepen. In
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Het vermogen van een stoommachine kan worden berekend uit de formule:

Hierbij is:
Ni = het (geïndiceerde) vermogen
Pi = de door de indicator aangegeven stoomdruk
D = de diameter van de zuiger
η = het toerental
S = de slaglengte

Deze formule werd ook gebruikt om bij een bepaald gewenst vermogen de afmetingen van
een stoommachine te bepalen.

deze bedrijven werden ook de eerste stoommachines gebouwd. Het kleinbedrijf
bleef echter in de negentiende eeuw overheersen. Aan het einde van de eeuw waren
4.
er enkele grote en heel veel kleine machinefabrieken.
In dit hoofdstuk proberen we een indruk te geven hoe deze fabrieken zich de
kennis eigen maakten die nodig was om in de praktijk stoommachines te ontwerpen
en te bouwen. De reconstructie hiervan is niet eenvoudig, omdat maar weinig
gegevens bewaard zijn gebleven over de manier waarop dit vraagstuk op de
werkvloer werd aangepakt. We zullen dit vraagstuk daarom in drie stappen
aanpakken. Eerst komt aan de orde om wat voor kennis het gaat bij het ontwerpen
van stoommachines. We concentreren ons hierbij op het vermogen en het
dimensioneren van stoommachines. Nederland was in dit opzicht vrijwel volledig
van het buitenland afhankelijk. De volgende stap is het in kaart brengen van de
verspreiding van de relevante kennis in boeken en andere publicaties. Daarna
proberen we een antwoord te geven op de vraag hoe bedrijven aan deze kennis
kwamen en in de praktijk toepasten.

Paardekrachten en afmetingen
In de loop van de achttiende eeuw rees steeds vaker de vraag hoeveel arbeid
stoommachines konden verrichten. Ondernemers wilden graag preciezer weten tot
welke prestaties stoommachines in staat waren. Een van de mogelijkheden om het
vermogen van stoommachines te bepalen was een vergelijking met paarden. In
veel mijnen werden vóór de introductie van de stoomtechniek de pompen door
rosmolens aangedreven, dus door paarden. Toen stoommachines deze taak
overnamen, lag het voor de hand het vermogen van deze stoommachines uit te
drukken in het aantal paarden dat door de machine werd vervangen. Dit werd al
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vroeg in de achttiende eeuw gedaan. Het vermogen van een paard werd op zijn
beurt weer uitgedrukt in zijn ‘pompcapaciteit’. Hiervoor gebruikte men als maat het
aantal Engelse ponden (lbs) water dat een paard gedurende een minuut over een
afstand van een voet omhoog kon brengen. Daar de kracht van een paard afhankelijk
is van factoren als ras, grootte, leeftijd en conditie, was deze maat echter nogal
vaag en onbetrouwbaar. Er werden dan ook voor één paardekracht heel verschillende
getallen gebruikt. Watt maakte op het einde van de achttiende eeuw een einde aan
deze verwarring. Hij stelde één paardekracht op 33.000 ‘voet-ponden’ per minuut.
De firma Boulton en Watt begon vervolgens het vermogen van haar machines in
deze paardekrachten uit te drukken. Dankzij de dominante positie van Boulton en
5.
Watt werd dit de normale praktijk in de negentiende eeuw.
Boulton en Watt gingen nog een stap verder. Het aantal paardekrachten dat een
stoommachine kon leveren, was afhankelijk van de afmetingen van de machine en
van de wijze waarop deze werkte. Al in de achttiende eeuw was bekend dat het
vermogen van een atmosferische stoommachine evenredig was met de druk van
de stoom in de cilinder, het oppervlak van de zuiger en de gemiddelde zuigersnelheid.
Dit zullen we om redenen die spoedig duidelijk zullen worden de
dimensioneringsformule noemen (zie figuur). Het aantal paardekrachten werd
vervolgens verkregen door de uitkomst van de berekening door 33.000 te delen.
Watt constateerde dat de nuttige druk in de cilinder steeds ongeveer gelijk was,
namelijk zeven lbs per vierkante inch. Verder bestond er bij de gewone
stoommachines van Boulton en Watt altijd een vaste verhouding tussen
6.
zuigersnelheid en de slaglengte. Deze verhouding bepaalde Watt empirisch.
Door deze vaste waarde voor de druk en de constante verhouding tussen snelheid
en slaglengte konden twee variabelen in de dimensioneringsformule worden
geëlimineerd. Watt kreeg zo een eenvoudig verband tussen het vermogen, de
diameter van de zuiger en de slaglengte. Het vermogen bij deze druk noemde hij
het nominale vermogen van een machine, uitgedrukt in nominale paardekrachten
7.
(npk).
Deze definitie van nominaal vermogen werd in het begin van de negentiende
eeuw algemeen geaccepteerd. In navolging van Boulton en Watt gingen andere
fabrikanten daarom hun machines ook in nominale paardekrachten uitdrukken. Dit
zou tot ver in de negentiende eeuw gebruikelijk blijven. Bij de gewone stoommachine
van Watt, een lage-drukba-
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In 1876 leverde de in Delfshaven gevestigde machinefabriek van Evrard, Van Duyl & De
Kruyff een compleet ontwerp voor een machinale houtbewerkingsplaats op 's Konings
Domein Het Loo. Het plan omvatte een stoominstallatie van 20 pk, waarbij de stoom zowel
voor de aandrijving van de stoommachine als voor de verwarming van de werkplaats - door
middel van holle buizen - diende. Het ontwerp was vergezeld van vijf ‘planches’ (de zeer
uitgebreide toelichting was verder ook geheel in het Frans) van 1 bij ⅔ meter, schaal 1:10.
Hier de eerste plaat, met tekeningen van de zij- en bovenaanzichten van de stoommachine.
De overige platen bevatten onder meer schetsen van de stoomketel en het transmissie
systeem. Het ontwerp - kosten ƒ 240 - is niet uitgevoerd.

lansmachine met condensor, leverde dit weinig problemen op en kwam het zo
berekende vermogen goed overeen met de werkelijkheid. Door de geleidelijke
perfectionering van de stoommachine en de ontwikkeling van steeds nieuwe variaties
raakte de verhouding tussen het nominale vermogen en de werkelijke prestaties
van een machine steeds verder zoek. De toepassing van steeds hogere drukken
had steeds grotere vermogens tot gevolg. In de formule van Watt kwam dit niet tot
uiting, omdat hierin voor de druk een vaste waarde werd genomen. Ook Watts
verhouding tussen zuigersnelheid en -slag werd losgelaten. Het laten expanderen
van de stoom in de cilinder, dat wil zeggen het afsluiten van stoomtoevoer voordat
het einde van één slag was bereikt, verlaagde daarentegen het vermogen, maar
leidde wel tot een efficiënter stoomverbruik. Ook hiermee werd bij de bepaling van
het nominale vermogen geen rekening gehouden. Het werkelijk vermogen van een
stoommachine kon vele malen groter zijn dan het nominale: voor scheepsmachines
werd de verhouding tussen nominaal en werkelijk vermogen in Engeland rond 1880
8.
geschat als ongeveer 1:5. Pogingen om het nominaal vermogen ook voor andere
typen stoommachines te berekenen, leidden wel tot verschillende vuistregels en
voorstellen, maar geen van deze definities raakte algemeen ingeburgerd of
geaccepteerd. Het nominale vermogen werd dan ook steeds meer gezien als een
louter commerciële maat, die fabrikanten gebruikten om de prijs van een machine
9.
te bepalen. De gebruikers waren natuurlijk voornamelijk geïnteresseerd in het
maximale vermogen van een stoommachine. Dit kon bepaald worden met behulp
van de formule (zie figuur), waarin de gemiddelde werkzame druk in de cilinder werd
ingevuld. Een van de meest gebruikte methodes hiervoor was de bepaling van deze
druk uit het indicator-diagram. De indicator of indicateur bestond uit een klein
cilindertje en een zuigertje, die in verbinding stonden met het inwendige van de
grote cilinder. In de indicator werkte dus dezelfde druk als in de stoommachine. Aan
de andere kant van het cilindertje bevond zich een gespannen veer. Aan de hand
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van de uittrekking of indrukking van de veer kon de druk in de indicateur bepaald
worden. Voor dit doel was een schaalverdeling op het cilindertje aangebracht. Op
een slimme manier kon verder met behulp van een potlood de beweging van het
zuigertje op een stuk papier worden geschreven, dat met dezelfde snelheid als de
grote zuiger op en neer bewoog. Het resultaat was een diagram, waaruit de
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10.

gemiddelde druk op de zuiger kon worden bepaald. Dit werd algemeen aangeduid
als het geïndiceerd of indicatief vermogen (ipk). Omdat een gedeelte van de arbeid
van de zuiger door wrijving in de stoommachine verloren ging en dus niet in nuttige
arbeid werd omgezet, werd het effectieve vermogen vervolgens berekend door het
indicatieve vermogen te vermenigvuldigen met een correctiefactor, meestal ongeveer
11.
0.8 à 0.9. De indicator was een instrumentje dat al in de fabriek van Boulton en
Watt was ontwikkeld. Boulton en Watt beschouwden dit aanvankelijk als een van
hun belangrijkste fabrieksgeheimen, maar al spoedig werd de indicator of variaties
hierop algemeen toegepast. Een andere methode om het vermogen van een
stoommachine te bepalen was de stoomdruk in de ketel als uitgangspunt te nemen.
De druk in de cilinder was door transportverliezen dan iets lager. Uit ervaring wist
men hoeveel stoomdruk er verloren ging. Door die van de keteldruk af te trekken
(en rekening te houden met de tegendruk) was de nuttige zuigerdruk bij benadering
bekend. Het effectieve vermogen kon dan weer op de gebruikelijke manier berekend
worden. Voor machines met expansie werd de daling van de druk tijdens de
expansiefase bepaald. Volgens de wet van Boyle was bij constante temperatuur
het produkt van van de druk volume en druk constant. Hieruit werd vervolgens een
gemiddelde druk voor de gehele slag berekend, zodat ook het effectieve vermogen
bekend was. Op deze wijze werden voor elk type machine, hoge- of lagedruk, met
of zonder expansie, met of zonder condensor, enkelvoudig of samengesteld,
praktische regels opgesteld waarmee uit de stoomdruk in de ketel het vermogen
12.
van een machine geschat kon worden.
De veronderstelling dat er een vaste relatie bestond tussen de keteldruk en de
druk in de cilinder werd echter bekritiseerd door graaf F.M.G. de Pambour in zijn
Théorie de la machine à Vapeur uit 1839. Pambour, een oud-leerling van de Ecole
Polytechnique en een voormalig artillerie-officier, had enkele jaren eerder een
invloedrijk werk over stoomlocomotieven geschreven. Ook bij stoomlocomotieven
was het een probleem de juiste relatie tussen het benodigde vermogen en de
afmetingen van de stoommachines te vinden. Het doel van zijn algemene theorie
was volgens Pambour ‘aan te tonen dat de berekening van de werking of van de
dimensies van stoommachines, zoals die in de praktijk toegepast wordt, of
aangegeven wordt door de auteurs die dit onderwerp behandeld hebben, geheel
13.
foutief is en een nieuwe theorie te ontwikkelen die tot exakte resultaten leidt’. Met
deze algemene theorie, ‘een serie analytische formules’, kon onder andere de
zuigersnelheid van een machine berekend worden als de belasting bekend was en
omgekeerd. Hetzelfde gold voor de verdampingscapaciteit van de ketel, die nodig
14.
was om het gevraagde vermogen te kunnen leveren.
Pambour ging uit van drie veronderstellingen. De eerste was dat, als de machine
een constante snelheid had, het dynamisch evenwicht eiste dat de kracht op de
zuiger gelijk moest zijn aan de totale belasting. Zou dit niet het geval zijn, dan zou
volgens de wet van Newton, de beweging versneld of vertraagd worden. Dit
impliceerde dat de druk in de cilinder afhankelijk was van de belasting. Dus kon er
geen vaste relatie bestaan tussen de ketel- en de cilinderdruk. De tweede
veronderstelling was het principe van het behoud van stoom, dat wil zeggen dat
door de ketel evenveel stoom werd geleverd als er door de machine werd verbruikt.
De derde veronderstelling was dat de stoom gedurende zijn werking in de cilinder
altijd verzadigd bleef, dat wil zeggen in een toestand van maximale dichtheid bij de
corresponderende temperatuur verkeerde alsof de stoom voortdurend in contact
met het water was. Op basis van deze uitgangspunten leidde Pambour een algemene
formule af voor de relatie tussen de snelheid, de belasting en de
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verdampingscapaciteit van de ketel. De belasting bestond uit drie componenten,
namelijk (1) de netto last, bijvoorbeeld de aandrijfas van een arbeidsmachine, (2)
de wrijving van alle onderdelen van de machine (inclusief pompen en schuiven) en
(3) de tegendruk. Hieruit kon vervolgens het effectieve vermogen van de
stoommachine berekend worden. De uitkomst was opmerkelijk: niet de druk in de
ketel noch die in de cilinder, maar de snelheid waarmee het water verdampte was
15.
bepalend voor het effectieve vermogen van de machine.
In de voetsporen van Pambour probeerden verschillende andere wetenschappers
en ingenieurs op een vergelijkbare wijze het effectieve vermogen te berekenen.
Deels ging men hierbij uit van andere veronderstellingen, deels probeerde men de
theorie uit te breiden. Hoewel door tijdgenoten en daarna tot ver in de negentiende
eeuw Pambours werk als een standaardwerk over de theorie van de stoommachine
werd beschouwd, is in de geschiedenis van de stoomtechniek tot nu toe maar zeer
weinig aandacht besteed aan diens werk. Techniekhistorici besteedden geen
aandacht aan Pambour omdat hij geen nieuwe machines ontwikkelde, terwijl voor
wetenschapshistorici Pambours werk als achterhaald gold. De oorzaak hiervoor
was de ontwikkeling van de mechanische warmte-theorie in de jaren veertig en
vijftig door het werk van onder andere Clausius en Rankine. Deze theorie staat
tegenwoordig bekend als de thermodynamica. We zullen hier de oude naam blijven
gebruiken omdat dat de gangbare aanduiding was in de vorige eeuw en omdat het
16.
duidelijk maakt wat de herkomst van deze nieuwe tak van wetenschap was.
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Op grond van de mechanische warmte-theorie kan men aantonen dat de
veronderstelling van Pambour dat de stoom bij expansie altijd precies verzadigd
blijft, niet terecht is. Integendeel, er treedt juist condensatie van stoom op. Toch
leiden beide theorieën voor de stoommachine tot vergelijkbare resultaten. Maar
waar de theorie van Pambour alleen betrekking heeft op een bepaalde klasse van
machines, namelijk machines met een zuiger en werkend op stoom, is de
mechanische warmte-theorie van toepassing op elke vorm van omzetting van warmte
in arbeid, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt. Het is met andere woorden een
veel algemenere theorie. De theorie van Pambour was een typische ingenieurstheorie
die door een theorie met een ander, groter geldigheidsbereik is vervangen. Voor
de technici en ingenieurs, die in de negentiende eeuw aan de vervolmaking van de
stoommachine werkten, was de mechanische warmte-theorie niet zonder meer
superieur. Pas toen de laatste theorie na enkele decennia een standaard-onderdeel
in het lesprogramma van de technische scholen was geworden, raakte Pambours
theorie in de vergetelheid. De thermodynamische analyse van de stoommachine
had ook een ander gevolg. Vanuit thermodynamisch oogpunt zet een stoommachine
warmte om in mechanische arbeid. Hierbij geldt de wet van behoud van energie,
de eerste hoofdwet van de thermodynamica. Niet alle warmte kan in arbeid worden
omgezet. Het maximale thermische rendement van een stoommachine, de
verhouding tussen de geleverde arbeid en verbruikte warmte is alleen afhankelijk
van begin- en eindtemperatuur van de warmte-reservoirs.
Toepassing hiervan op de stoommachine leverde schokkende resultaten op. De
Newcomenmachines uit de achttiende eeuw hadden een thermisch rendement van
één procent of nog minder! Bijna alle energie die in de ketel werd opgewekt, ging
verloren. Ondanks alle inspanningen van technici en ingenieurs en ondanks alle
verbeteringen die in de eerste helft van de negentiende eeuw in het ontwerp van
de stoommachine waren aangebracht, bleef het rendement onder de tien procent.
De stoommachine was dus een buitengewoon inefficiënte krachtbron. Tot dan had
men alleen naar de mechanische efficiëntie of het nuttig effect van de machine
gekeken. Dit is de theoretische hoeveelheid arbeid van een stoommachine
verminderd met de verliezen door overbrenging, wrijving, schadelijke ruimte en het
aandrijven van pompen, schuiven enz. Dit bracht men in rekening door de maximale
hoeveelheid arbeid te vermenigvuldigen met een factor, de werkingsgraad.
Afhankelijk van type en onderhoud van een machine varieerde deze factor van 0,4
voor een kleine, normaal onderhouden hoge-drukmachine tot 0,75 voor een grote,
goed onderhouden

De machinefabricage was tot ver in de 19e eeuw geconcentreerd in Amsterdam. Naast het
bekende bedrijf van Van Vlissingen en Dudok van Heel waren er omstreeks 1860 nog diverse
middelgrote bedrijven als de hier afgebeelde firma van de Gebr. Schutte. De Amsterdamse
machinebouwers leverden in heel het land. Schutte fabriceerde bijvoorbeeld de
stoominstallatie voor de fabriek van Salomonson, de eerste machinale weverij in Nederland,
in 1852. Het bedrijf beschikte over een machinewerkplaats en ijzer- en kopergieterij en
daarnaast, sinds 1868, als eerste in Nederland, over een stoomsleephelling. De onderneming,
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waar tussen 1860 en 1880 een 75 à 140 werklieden werkzaam waren, werd in 1882
opgeheven.
17.

stoommachine met expansie.
Tot nu toe hebben we alleen het vraagstuk behandeld hoe het vermogen van
bestaande, werkende stoommachines kon worden bepaald. Het omgekeerde was
minstens zo belangrijk. Welke afmetingen moest een stoommachine hebben om
een bepaald gewenst vermogen zonder problemen te kunnen leveren? Dit is het
18.
zogenaamde dimensioneringsvraagstuk. In de achttiende eeuw was dit geen
probleem geweest. Alle benodigde gegevens waren in tabellen vastgelegd. Deze
tabellen waren gebaseerd op de in de praktijk werkende stoommachines. Afhankelijk
van de diepte en de hoeveelheid water die opgepompt moest worden, konden uit
zo'n tabel de minimale afmetingen van de stoommachine bepaald worden. Bij de
toepassing van stoommachines in fabrieken veranderde de situatie. Dit was voor
Watt een van de redenen om zijn nominale paardekrachten te introduceren. Het
grote voordeel van zijn methode was dat al bij het ontwerpen een redelijke schatting
van het vermogen kon worden gemaakt en dat op deze wijze de afmetingen konden
worden afgestemd op de eisen. Voor stoommachines die op een andere wijze
werkten dan de gewone atmosferische machine met condensor, leverde de methode
van Watt echter problemen op. Uitgaande van de bepaling van het vermogen met
behulp van de dimensioneringsformule moest de waarde van vier ontwerpparameters
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De grootste onderneming op het gebied van de machinebouw in Nederland was gedurende
de 19e eeuw het bedrijf dat in 1827 opgericht was door Paul van Vlissingen en Dudok van
Heel. Zelfs binnen de kringen van het KIvI, dat zich toch vooral met civiele techniek bezighield,
kreeg het bedrijf aandacht. Op een van de instituutsvergaderingen in 1864 werd het droogdok
in aanbouw, bestemd voor N.O.-Indië (een projekt van ƒ 367.000) bezichtigd, betreden en
beklommen. Op dat tijdstip waren er ruim 1250 personen bij het bedrijf in dienst, 980 in de
werkplaatsen te Amsterdam en 285 in Alexandrië, op montage voor het bedrijf bij de ijzeren sluiswerken voor het Suezkanaal. De omzet bedroeg over 1864 bijna 1,9 miljoen gulden.

zo optimaal mogelijk worden gekozen: de snelheid van de machine, de slaglengte,
de diameter van de zuiger en de nuttige druk. Er was dus een groot aantal
mogelijkheden om een machine met bijvoorbeeld een vermogen van vier ipk te
maken. Werd ook nog expansie toegepast, dan werd de situatie nog
19.
gecompliceerder, omdat de mate van expansie van invloed was op het vermogen.
Pambour had dan ook volstrekt gelijk toen hij schreef dat men wel geloofde dat het
mogelijk was om het effectief vermogen van een te bouwen stoommachine van
tevoren te berekenen, maar dat dit meestal ten onrechte was. Alleen als het om een
copie van een al bestaande machine ging, had men een redelijke zekerheid over
de prestaties van de machine. Elke afwijking, hoe gering ook, veroorzaakte
20.
afwijkingen in het te verwachten vermogen.
Een aantal op ervaring gebaseerde vuistregels kon de ontwerper helpen. Voor
kleine stoommachines had men gevonden dat de optimale verhouding tussen de
zuigerdiameter en de slaglengte 1:3 was, terwijl voor grote machines 1:2 een betere
verhouding was. Bij de keuze van het meest geschikte toerental speelden
verschillende overwegingen een rol. Bij sommige toepassingen was een hoge
snelheid en dus een hoog toerental belangrijk, bij andere juist ongewenst. Een hoge
snelheid betekende echter ook grotere wrijving en extra slijtage. De optimalisatie
van alleen dit vraagstuk was al niet eenvoudig. Bovendien verschoof door de
toepassing van nieuwe en sterkere constructiematerialen en door betere
berekeningen van de sterkte van de constructie het optimum in de loop van de
21.
negentiende eeuw. Waren op deze wijze bijvoorbeeld toerental en slaglengte
gekozen dan konden de ontbrekende parameters worden ingevuld.
Het dimensioneringsvraagstuk werd ook niet door de theorie van Pambour
opgelost. Hoewel Pambour een aantal praktische formules voor het berekenen van
de zuigersnelheid, het nuttig effect en de verdampingsnelheid gaf, kon op basis
hiervan alleen geen stoommachine worden ontworpen. Hetzelfde gold voor de
mechanische warmte-theorie. Uit deze theorie kunnen niet rechtstreeks de
afmetingen van een stoommachine worden bepaald. De toepassing van deze
theorieën droegen dus nauwelijks direkt bij aan het vereenvoudigen of verbeteren
van het ontwerpproces. In de praktijk bleef men tot in de twintigste eeuw de gewone
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dimensioneringsformule gebruiken om de afmetingen van een stoommachine te
22.
bepalen.
Desondanks zouden zowel de theorie van Pambour als de thermodynamica de
stoomtechniek beïnvloeden. Op de eerste plaats werd het begrip van de processen
die zich in een stoominstallatie afspeelden vergroot. Dit leverde niet alleen een
verklaring voor uit ervaring bekende feiten, het verschafte ook inzicht in zaken die
voorheen onbekend of niet goed duidelijk waren. In de theorie van Pambour is zoals
we zagen, de verdampingscapaciteit van de ketel de belangrijkste variabele.
Ontwerpers van stoominstallaties besteedden door Pambours werk meer aan-
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dacht aan het ontwerp van de ketel. Hoewel hierdoor de afmetingen van de machines
en constructie-principes niet veranderden, werd wel aan een belangrijke voorwaarde
23.
voor het optimaal leveren van arbeid voldaan. Een ander voorbeeld is het
indicator-diagram. Het was al lang bekend dat dit diagram ook een maat voor de
verrichte arbeid opleverde. Maar op grond van thermodynamische inzichten kon
het diagram anders en duidelijker geïnterpreteerd worden. Het druk-volume diagram,
waaruit de geleverde arbeid rechtstreeks berekend kan worden, is in de
thermodynamica een belangrijk instrument bij de beschrijving en beoordeling van
warmte-processen. Bovendien kon op grond van de theorie aangegeven worden
wat de maximaal haalbare werking was en onder welke voorwaarden die bereikt
kon worden. De theorie gaf dus wel aan in welke richting verbeteringen in de
stoomtechniek gezocht moesten worden en wat hiermee potentieel bereikt kon
worden. De vertaling van deze inzichten in een concreet ontwerp was echter nog
een andere zaak. We zullen hierop in het volgende hoofdstuk bij de behandeling
van de compoundmachine terugkomen.

Verspreiding van kennis
In 1772 publiceerde L. Bicker, arts en mede-oprichter van het Bataafsch
Genootschap, anoniem een boekje, getiteld De groote voordelen aangetoond,
welken ons Land genieten zou, indien men Vuur-machines in plaats van Watermolens
gebruikte. De rol van Bicker als propagandist voor de toepassing van de
24.
stoommachine en de reacties die hij uitlokte, zijn in deel IV behandeld. Bicker
besteedde ook aandacht aan de dimensionering van de ‘vuurmachine’. In zijn
berekening van de voordelen van een stoommachine boven een watermolen had
hij een stoommachine met een diameter van 50 duimen als uitgangspunt genomen.
‘Men heeft er van kleender en grooter diameter, naar mate men meerder en grooter
Quantiteits Waters tot grooter of kleender hoogte opbrengen moet; want het
vermogen van eene Vuur-machine groeit aan in reden van den Inhoud van den
Cylinder’. Bicker had zijn keuze gemaakt aan de hand van voorbeelden uit de
25.
literatuur, met name van Bélidor en Desaguliers.
Bickers werk is een vroeg voorbeeld van de wijze waarop de kennis van de nieuwe
techniek bekendheid kreeg in Nederland. De Nederlandse literatuur over
stoommachines vormt het onderwerp van deze paragraaf. We zullen hierbij vooral
aandacht besteden aan de bepaling van de afmetingen en het vermogen. De
literatuur over de stoomtechniek is globaal in twee periodes te verdelen. In de eerste
periode tot ongeveer 1850 bleef het aantal publicaties over de stoomtechniek in
Nederland beperkt,
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Nederlandse werktuigkundigen leverden in de 19e eeuw maar zeldzaam een bijdrage op
het gebied van de stoomtechniek. Een van de weinige vindingen die zelfs internationaal
aandacht trok was de regulateur van Karel Reigers. In de hele 19e eeuw werd er driftig
verder gezocht naar regulatoren voor stoommachines die nieuwe mogelijkheden boden qua
prijs/prestatie en bedieningsgemak. Alleen al in Nederland werden tussen 1855 en 1870 7
octrooien op regulateurs verleend.
Karel Reigers was, zoals zoveel werktuigkundigen, afkomstig uit de praktijk. Hij had zijn
opleiding genoten in de ijzergieterij van zijn vader in Ulft voordat hij in 1861 een eigen
machinewerkplaats oprichtte. De regulateur exposeerde Reigers voor het eerst op de
wereldtentoonstelling te Parijs in 1867. Het jaar daarop verkreeg hij een Nederlands octrooi.
In 1871 waren er al zo'n 80 stuks geleverd.

hoewel vanaf de jaren twintig de belangstelling wel begon toe te nemen. Gezien
het geringe aantal stoommachines in Nederland in deze periode was dit niet
verwonderlijk. Na 1850 zou dit snel veranderen. In deze periode drongen bovendien
de nieuwe inzichten door.

De eerste boeken
In de jaren twintig startten enkele bedrijven in het noordelijk deel van het Koninkrijk
met het vervaar-
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digen van stoommachines. In het zuiden was al een tiental jaren eerder Cockerill
te Séraing een stoomwerktuigenfabriek begonnen, die spoedig zou uitgroeien tot
de grootste producent van stoommachines op het continent. De fabriek van Cockerill
had een duidelijke voorbeeldfunctie. Daarnaast zouden ook de universiteiten een
bijdrage moeten leveren aan de scholing van de technici die deze bedrijven nodig
hadden. Dit was een van de achtergronden van het Koninklijk Besluit van 1825
waarin werd bepaald dat de Nederlandse universiteiten verplicht waren de toepassing
van de werktuigkunde op de nuttige kunsten te onderwijzen. In Groningen werd,
zoals we beschreven hebben, in 1827 de talentvolle Verdam met dit onderwijs belast.
Verdam had zich tevoren onder andere in de fabrieken van Cockerill op de hoogte
gesteld van de laatste ontwikkelingen. Ten behoeve van dit onderwijs begon hij met
het schrijven van een lesboek. Dit resulteerde in het vierdelige werk Gronden der
toegepaste werktuigkunst of volledig zamenstel van theoretische en practische
gronden, welke tot het behoorlijk inrigten en zamenstellen van alle werktuigen
26.
vereischt worden, dat tussen 1829 en 1837 werd gepubliceerd. Al voordat het
eerste deel verscheen was Verdam teleurgesteld vertrokken. Hij bleef echter
onderwijs geven aan de middelbare school in Den Haag en werd ook adviseur van
de overheid voor werktuigkundige aangelegenheden. Als adviseur kreeg hij ook de
opdracht de stoominstallaties die in Nederland in gebruik werden genomen te
27.
inspecteren op hun veiligheid. Dit deed hij tussen 1830 en 1846. Verdam volgde
in deze functie G.M. Roentgen en A.E. de Wit op. Op de loopbaan van Roentgen
komen we nog uitgebreid terug. De Wit was in 1823 in Utrecht gepromoveerd op
een proefschrift over de werking van stoom, waarin hij ook de verschillende typen
stoommachines beschreef. Omdat hij al in 1826 overleed, speelde hij geen rol van
28.
betekenis. Verdam had bij zijn lessen in Groningen gemerkt dat vaak zelfs de
meest elementaire basiskennis bij zijn toehoorders ontbrak. In het eerste deel van
zijn werk begon hij daarom met een beknopte behandeling van het rekenen en de
elementaire wiskunde. Vervolgens bouwde hij hierop voort en gaf hij in het vierde
deel tenslotte een zeer uitgebreide beschrijving van de stoomwerktuigkunde. Dit
laatste deel, dat weer in drie delen was onderverdeeld, was even omvangrijk als de
drie voorgaande delen te zamen. Verdam behandelde ook het
dimensioneringsvraagstuk. Voor de berekening van het vermogen ging hij uit van
de algemene formule. Voor de meest voorkomende gevallen bepaalde hij een
gemiddelde druk en gemiddelde snelheid. In dit geval werd evenals bij Watt de
formule bijzonder eenvoudig en kon gebruikt worden voor een eerste schatting.
Verdam gaf verder een tabel waarin hij voor machines van 1 tot 200 pk de
gemiddelde snelheid, gemiddelde druk en de bijbehorende diameter had bepaald.
29.
Voor afwijkende gevallen verwees hij naar de algemene formule. Verdams werk
was niet alleen een poging om de (stoom)werktuigkunde in al zijn onderdelen te
beschrijven, het was ook een van de weinige originele publicaties over dit onderwerp
die in Nederland in de negentiende eeuw verschenen zijn. Het werd ook in het Duits
vertaald en uitgegeven in een serie over technologische onderwerpen, gericht op
30.
de professionele vorming en bijscholing van ambachtslieden.
In dezelfde periode verschenen nog twee andere Nederlandse werken over
31.
stoom. In 1829 promoveerde in Leuven de artillerie-officier J.C. van Ryneveld
(1799-1872) op een verhandeling - in het Nederlands - over ‘de werktuigelijke kracht
van den stoom’. Van Ryneveld was eerst van plan geweest om een korte ‘filosofische’
geschiedenis van de stoomwerktuigen te schrijven, maar iemand was hem voor
geweest. Daarom had hij de weinige tijd die hem nog restte, gebruikt om het
32.
genoemde onderwerp te behandelen. Tot praktische resultaten of aanbevelingen
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kwam Van Ryneveld nauwelijks, wat van een proefschrift ook niet verwacht hoefde
33.
te worden. Van Ryneveld werd in 1836 docent voor het theoretisch en praktisch
artillerie-onderwijs aan de KMA. Het andere werk was geschreven door W. van
Houten (1778-1857) uit Rotterdam. Van Houten, de zoon van een loods in de haven
van Rotterdam, had een handel in scheepsmaterialen. Zijn bekendste werk was
een boek over de scheepvaart, maar daarnaast publiceerde hij in 1830 een algemene
34.
beschrijving van de ontwikkeling en de toepassing van de stoommachine.
Een belangrijke bijdrage aan de verspreiding van kennis van de stoommachine
in Nederland zou worden geleverd door D. van den Bosch (1796-1872). Van den
Bosch had zich na enkele omzwervingen in 1818 als mathematisch instrumentmaker
in Rotterdam gevestigd. In 1826 verzocht hij de minister van Marine ‘om bij de een
of andere Fabrikatie (theoretisch of Practisch) en wel bijzonder betrekkelijk
stoomwerktuigen hier ter lande hetzij in militairen of civielen dienst te mogen worden
geplaatst’. Hij had enkele jaren eerder bij een Amsterdamse instrumentmaker een
model van een stoommachine in elkaar gezet en was gefascineerd geraakt door
de stoomtechniek. Hij kreeg een baan bij de marine, waar hij al na enkele jaren per
Koninklijk Besluit tot hoofdmachinist werd benoemd. Hij kreeg vooral de taak om
toezicht te houden op het onderhoud van stoominstallaties op de schepen van de
35.
marine.
Op het einde van de jaren dertig begon Van den Bosch met het schrijven van
boeken over stoommachines, in eerste instantie vooral voor de machinis-
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ten en ‘stoom-officieren’ van de marine, maar ze waren ook voor een ruimer publiek
toegankelijk. In 1838 verscheen zijn Nominaal vermogen van
lagendruk-stoomwerktuigen in paardekrachten, een jaar later gevolgd door Verklaring
van het stoomwerktuig, opgehelderd door een aantal platen en de benoodigde tafels.
In de volgende jaren publiceerde hij nog Praktijktafelen, ten dienste van
stoomwerktuigkundigen en een beschrijving van een gewone
lage-drukscheepsmachine. Vooral de Verklaring van het stoomwerktuig zou een
grote populariteit genieten en nog driemaal herdrukt worden, de laatste maal in
36.
1864. De belangrijkste reden hiervoor was dat hij vanaf 1843 dit boek gebruikte
bij het onderwijs aan machinisten in Rotterdam en later in Hellevoetssluis. Van den
Bosch kreeg voor zijn verdiensten de persoonlijke titel van ingenieur bij 's Rijks
37.
stoomvaartdienst.

Boeken in soorten en maten
Vanaf omstreeks 1850 begon het aantal (vertaalde) werken over de stoommachine
toe te nemen. Populaire beschrijvingen van de stoommachine, die in verschillende
boeken werden opgenomen, zullen we verder buiten beschouwing laten. De boeken
en publikaties over stoommachines zijn naar inhoud en doelgroep in drie categorieën
te verdelen. De eerste categorie boeken was gericht op de opleiding en
beroepspraktijk van machinisten, een beroep dat met de snelle verspreiding van de
stoommachine in de tweede helft van de negentiende eeuw snel belangrijker werd.
Het dimensioneringsvraagstuk was voor deze groep niet van belang en het vraagstuk
wordt in de boeken voor machinisten niet of nauwelijks behandeld. De tweede
categorie was bestemd voor de praktische technici en ingenieurs, die machines
ontwierpen en bouwden. Voor hen was het dimensioneringsvraagstuk van wezenlijk
belang. De derde categorie tenslotte was exclusief voor de opleiding van hogere
technici. Hierin werden de laatste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied
gevolgd.
Tot de eerste groep hoorde de Nederlandse vertaling van J. Bourne's in Engeland
veel gebruikte en zeer populaire Cathechism of the Steam-engine. Gebaseerd op
de vierde en vijfde Engelse druk verscheen in 1858 met medewerking van Van den
Bosch de Nederlandse versie onder de titel Leerboek in vragen en antwoorden over
het stoomwerktuig en zijn toepassing op mijnwerken, molens, stoomvaart,
spoorwegen en landbouw, met praktisch onderrigt omtrent de vervaardiging en de
behandeling der stoomwerktuigen van iedere soort. Zoals de titel al aangeeft kwamen
vele aspecten van de stoommachine aan bod, waarbij alle denkbare vragen werden
behandeld. Een voorbeeld: ‘Vraag: Wat verstaat men onder het nominaal-vermogen
van een stoommachine? Antwoord: Het zoogenaamde nominaal-vermogen
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Arbeiders in de metaalnijverheid veranderden in de negentiende eeuw nogal eens van bedrijf,
mede om de nodige ervaring op te doen. Zowel de werkgevers als de werknemers vroegen
om getuigschriften. Om aan de stroom van verzoeken om getuigschriften te kunnen voldoen,
gebruikte de Amsterdamse machinefabriek De Atlas omstreeks 1875 voorbedrukte
formulieren.

van stoommachines is de uitkomst eener formule, in verband met eenen aangenomen
druk tegen de stoomzuiger en eene gemiddelde snelheid. Vr.: Wat bepaalt de maat
van het vermogen, of de kracht van een stoomwerktuig? A. De werkelijke druk tegen
de stoomzuiger, vermenigvuldigd met de snelheid van zijne beweging en verminderd
38.
met den wrijvings- (en andere) tegenstand in de machine.’
In de jaren tachtig verschenen nieuwe lesboeken. J.W. Visser schreef in 1883
een handleiding voor het onderwijs in de stoomwerktuigkunde aan de Kweekschool
voor Machinisten. Visser had les gegeven in de stoomwerktuigkunde aan het
Koninklijk Instituut van de Marine. Hij was daarna directeur van de Kweekschool
39.
geworden. Vrijwel tegelijkertijd verscheen van A. Jongkees De beginselen der
stoomwerktuigkunde, leiddraad bij het onderwijs van machinist-leerlingen. Jongkees
40.
gaf les aan de marinemachinistenschool. Geen van beiden ging op het
dimensioneringsvraagstuk in. Visser behandelde wel de definities van nominaal,
effectief en indicateur vermogen. Op de werking van de indicateur en de functie van
41.
de diagrammen gingen beide auteurs uitgebreid in.
Een speciaal voor de machinisten geschreven handboek werd in 1845 door E.F.
Scholl in Duitsland
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Gezicht op het fabrieksgebouw van de firma Gebr. Boezeman te Veendam omstreeks 1875.
Dit bedrijf was een van de meerdere die in de ommelanden van de provincie Groningen in
de tweede helft van de negentiende eeuw werden opgericht, onder invloed van de opkomst
van de gemechaniseerde landbouw en de landbouwindustrie. De onderneming, die dateert
van 1869, vervaardigde vanaf het begin stoommachines en stoomketels, en verder onder
meer dorsmachines (bekroond op de Tentoonstelling te Veendam, zoals trots op het
briefhoofd is vermeld) en steenmachines (met de eerste prijzen te Appingedam en
Heerenveen). Het stenen fabrieksgebouw, dat dateert van omstreeks 1872, is nog altijd in
gebruik. Het is een illustratief voorbeeld van de fabrieksbouw uit die periode: in het
langgerekte hoge gebouw zijn in de muren grote boogramen en op het dak ramen
aangebracht voor de lichtinval. De stoominstallatie is, mede uit oogpunt van
transmissiegemak, binnen - nabij de schoorsteen - geplaatst. Paardenwagens en
handgetrokken karretjes dienden voor het transport. Heel groot is het bedrijf nooit geweest,
zo'n 8 tot 10 werklieden.

geschreven. Deze gids voor machinisten werd in de loop van de negentiende eeuw
talloze malen herdrukt en vond ook zijn weg naar Nederland. In 1857 vertaalde G.
Kuyper Hz. dit voor het Nederlandse taalgebied. ‘Dit Handboek, door zijn bewerker
bijna tot een oorspronkelijk werk gemaakt, is onontbeerlijk voor den machinist en
42.
een vraagbaak voor ieder die met stoomwerktuigen omgaat’.
Ook in Nederland werd dit werk veel gebruikt. In 1892 verscheen al een vierde
druk, terwijl ook verschillende versies van de oorspronkelijke uitgave in Nederland
43.
beschikbaar waren. Het eerste hoofdstuk behandelde de positie van de machinist
in een bedrijf. Vervolgens werden de onderdelen van de stoominstallatie behandeld
en werd aangegeven hoe ze bediend en onderhouden moesten worden. De
vraagstukken die ons hier interesseren, werden slechts uiterst summier en praktisch
44.
in een aanhangsel behandeld.
G. Kuyper Hz. (1815-1879) was enigszins een buitenbeentje in de wereld van de
stoomtechniek. Hij had onder Delprat aan de KMA gestudeerd in de periode dat de
lessen in Medemblik werden voortgezet. Na korte tijd als genie-officier gewerkt te
hebben, werd hij benoemd tot leraar in de Nederlandse taal- en letterkunde aan de
KMA. Kuyper zou dan ook vooral bekendheid krijgen als auteur en vertaler van
letterkundige werken. Daarnaast begon hij echter ook technische boeken te vertalen,
waaronder een aantal boeken over de stoomtechniek. Een jaar voor de
machinisten-gids verscheen dankzij Kuyper Bernouilli's Handleiding tot de kennis
45.
van het stoomwerktuig in het Nederlands. In deze periode was Kuyper weer in
actieve dienst. Hij werkte aan de verbetering van de Hollandse waterlinie en kwam
op deze wijze in aanraking met de toepassing van stoommachines in de bemaling.
Kuyper paste in zijn vertalingen de Duitse werken aan de Nederlandse situatie aan.
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Daarom besteedde hij aandacht aan de polderbemaling, een bij uitstek Nederlands
46.
onderwerp.
De tweede categorie publicaties was gericht op de technicus en ingenieur die
stoominstallaties moest ontwerpen, bouwen of beoordelen. Een Nederlandse bijdrage
op dit gebied was afkomstig van J.L. Nierstrasz, vermoedelijk ook een officier. In
1860 verscheen diens Practisch handboek voor de bepaling der afmetingen van
stoomwerktuigen. Nierstrasz gaf alle benodigde praktische regels en tabellen, die
een ingenieur nodig had om een stoommachine te kunnen ontwerpen. Hij gaf
bijvoorbeeld een eenvoudige regel om het vermogen van een hoge-drukmachine
te berekenen. Deze regel kon ook gebruikt worden om de diameter van een machine
van een bepaald vermogen te bepalen. Dit deed hij voor elk type machine.
Vervolgens behandelde hij alle onderdelen
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van een stoommachine. Waar mogelijk gaf hij korte berekeningen, maar in de meeste
gevallen verwees hij naar de praktijkervaring en werd de gangbare praktijk in een
47.
tabel samengevat. Het boek van Nierstrasz paste in een traditie van handboeken,
zakboeken, vademeca en dergelijke die een ingenieur of technicus in de praktijk
altijd bij de hand had om indien nodig te kunnen raadplegen. Hoewel deze boeken
zeer praktisch waren, werd verondersteld dat de gebruiker voldoende praktische
ervaring had en kennis van de werking van een stoommachine om de tabellen en
regels te kunnen toepassen. Deze handboeken werden in de tweede helft van de
negentiende eeuw steeds gedetailleerder en vollediger. Het groeiend inzicht - waar
op gelet diende te worden en wat bepalend was voor de optimale inrichting en
werking van een machine - maakte het mogelijk om steeds nauwkeuriger
voorschriften te geven.
Aan de ontwikkelingen op theoretisch gebied werd alleen in de derde categorie
boeken aandacht besteed. Zoals op veel andere gebieden was Delprat de eerste
die een boek over dit onderwerp publiceerde. In 1842 schreef hij voor het onderwijs
aan de aanstaande artillerie- en genie-officieren en waterstaatsingenieurs de
Beginselen der werktuigkunde. Delprat, die de internationale literatuur goed volgde,
kende het enkele jaren tevoren verschenen werk van Pambour. Na de algemene
eigenschappen van stoom behandeld te hebben, ging hij over op de verschillende
typen machines. Voor het verband tussen het vermogen van een lage-drukmachine
en de afmetingen en snelheid van de zuiger en cilinder nam hij de tabellen van Watt
48.
over. Daarna behandelde hij uitgebreid de theorie van Pambour.
Leerlingen van Delprat zetten diens werk voort. Behalve Kuypers vertaling van
Bernouilles werk, behandelde de ingenieur van de marine B.J. Tideman dit onderwerp
in zijn uit 1859 daterende Scheepsbouwkunde als wetenschap. Tideman en zijn
werk zijn we al bij het scheepsbouwkunde-onderwijs aan de Polytechnische School
tegengekomen. ‘Vooreerst hechte men’, aldus Tideman, ‘aan het door fabrikanten
opgegeven nominaal vermogen geen meer gewigt dan die uitdrukking verdient.’ Bij
de Nederlandse marine werd hiervoor een formule gebruikt die nagenoeg gelijk was
49.
aan die welke de Engelse admiraliteit gebruikte. Het effectieve vermogen werd
door Tideman met behulp van de dimensioneringsformule berekend. Deze formule
werd in Engeland algemeen toegepast en Tideman nam dit ook over. Hij merkte
hierbij op dat van dit effectieve vermogen een deel door wrijving en aandrijving van
pompen en schuiven verloren ging. Om de werkelijke geleverde arbeid te berekenen
verwees Tideman naar de methode van Pambour.
Hoewel de theorie van Pambour volgens Tideman zeer goed voldeed, kon bij het
ontwerpen alleen de dimensioneringsformule gebruikt worden. Voor een eerste
schatting van de stoomdruk zou men maar uit moeten gaan van de stoomdruk waar
de ketels op waren berekend. ‘De ketels mogen daarbij het oog van den ontwerper
50.
niet ontgaan.’ In een boek over het scheepsstoomwerktuig dat hij enkele jaren
later publiceerde, deed Tideman het voorstel om bij de marine het nominaal
vermogen af te schaffen en de ketels een vermogen toe te kennen, uitgedrukt in
51.
het verwarmd oppervlak. De Dienst voor het Stoomwezen, die sinds 1855
verantwoordelijk was voor de controle van de stoominstallaties, nam dit over en
schakelde in 1870 over op het verwarmd oppervlak als maat voor het vermogen.
Dit was overeenkomstig de theorie, een veel betere indicator voor het vermogen
52.
van een stoommachine. De aanduiding van het vermogen in nominale pk's begon
daarna - zij het langzaam - te verdwijnen waardoor geleidelijk een einde kwam aan
de verwarring. In dit laatste boek van Tideman stond echter niet meer Pambours
theorie centraal, maar de nieuwe inzichten uit de mechanische warmte-theorie.
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Deze theorie was inmiddels ook in Nederland geïntroduceerd. J. Bosscha jr., zoon
van een hoogleraar aan de KMA was in 1854 in Leiden gepromoveerd. Na een
studiereis, waarop hij onder andere Clausius bezocht, werkte hij nog enige tijd als
assistent in Leiden. In deze tijd hield hij voor het natuurkundig gezelschap in Utrecht
een voordracht over ‘het behoud van natuurkundig arbeidsvermogen’, toegepast
op elektrische stroom. Van 1860 tot 1863 was Bosscha hoogleraar in de wis- en
natuurkunde in Breda. In dat laatste jaar werd hij aangesteld als een van de drie
inspecteurs voor het middelbaar onderwijs. Na tien jaar inspecteur te zijn geweest
53.
werd hij hoogleraar en later zelfs directeur aan de Polytechnische School.
Het werk van Bosscha werd opgepakt door H.W. Schroeder van der Kolk. In 1860
hield deze een voordracht voor hetzelfde genootschap over ‘het behoud van
arbeidsvermogen bij de stoomwerktuigen’. Volgens Van der Kolk werkte het principe
van behoud van arbeidsvermogen (energie), dat in 1842 voor het eerst was
uitgesproken door Clausius, ‘bevruchtend op de gehele natuurkunde’ en was men
er spoedig in geslaagd de werking van stoommachines volkomen te verklaren. ‘En
wat leerde nu die nieuwe theorie? Dat die hooggeprezen stoommachines, die men
zoo vaak als het toppunt van menschelijke nijverheid had geroemd, tot de
onvolledigsten inrigtingen hunner soort behoorden’. Van der Kolk behandelde in
54.
zijn voordracht ook de belangrijkste kritiek op Pambour. De mechanische
warmte-theorie bood verder de mogelijkheid om de stoommachines te vergelijken
met andere machines, zoals de heteluchtmotor van Ericsson, die op dat
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moment volop in de belangstelling stond. Zo gebruikte Nierstrasz de nieuwe theorie
om ‘eene drogrede van prof. S. Bleekrode over de calorische machine van Ericsson’
55.
terecht te wijzen.
Binnen enkele jaren werd de mechanische warmtetheorie in het onderwijs aan
de Polytechnische School in Delft opgenomen. De theorie van de stoommachine
werd door directeur Cohen Stuart aan aanstaande civiel- en werktuigkundige
ingenieurs onderwezen. Al in 1867 onderwees Cohen Stuart de algemene theorie
der calorische machines, in het bijzonder toegepast op de stoommachine. Cohen
Stuart gebruikte hierbij onderdelen van het omvangrijke Lehrbuch der Ingenieur56.
und Machinen-Mechanik van de Duitse hoogleraar J. Weisbach. Het gedeelte uit
dit boek over warmte, waterdamp en stoomwerktuigen werd alweer door Kuyper in
1870 als een zelfstandig werk vertaald. Hij had hieraan de voorkeur gegeven boven
een herdruk van Bernouilli's werk. Weisbach behandelde alle theorieën, waaronder
die van Pambour en de mechanische warmte-theorie, uitgebreid en naast elkaar.
Ten slotte ging hij over tot het omgekeerde vraagstuk, het dimensioneringsvraagstuk,
dat hij zeer systematisch behandelde. Het eerste wat bepaald moest worden, was
de hoeveelheid te leveren stoom. In de uitdrukking die Weisbach hiervoor gebruikte,
kwamen niet alleen het empirisch bepaalde (mechanische) rendement, maar ook
de druk in ketel en de tegendruk voor. De volgende stap was de bepaling van de
57.
gemiddelde zuigersnelheid. Voor de verschillende typen machines gaf Weisbach
tabellen met de gebruikelijke waarden, die deels nog tot Watt teruggingen. Om de
afmeting van de slaglengte te berekenen moest tenslotte nog het toerental bekend
zijn. Ook hiervoor gaf hij een vergelijkbare tabel. De bepaling van de hoofdafmetingen
58.
was nu voltooid.
De toepassing van de nieuwe inzichten had dus slechts beperkte gevolgen gehad
voor het ontwerpproces. Alleen werd een beter onderbouwde schatting van de
gemiddelde werkzame druk gegeven. Of dit in de praktijk ook betere resultaten
opleverde, was nog maar zeer de vraag. Daarvoor was de onzekerheid over de
uitkomst van het ontwerp veel te groot, tenminste als het om nieuwe machines ging.
Dit maakt begrijpelijk waarom men gewoon de dimensioneringsformule bleef
gebruiken. De verspreiding van de nieuwe theorie bleef bovendien voorlopig beperkt
tot een kleine groep ingenieursstudenten in Delft en aanstaande officieren in Breda.
Hiermee zijn de belangrijkste publikaties over de stoomtechniek, die tot omstreeks
1890 verschenen, genoemd. In hoeverre buitenlandse boeken in Nederland werden
gelezen, valt moeilijk te achterhalen. De populairste buitenlandse boeken werden
in elk geval vertaald. Nederlandse tijdschriften op het gebied van de stoomtechniek
of algemener de werktuigkunde waren er niet. Het eerste tijdschrift voor
werktuigkundigen verscheen pas in 1891. Wel werden door Nederlandse fabrikanten
en technici de leidende buitenlandse tijdschriften gelezen. Jaargangen van
Engineering en The Engineer zijn in verschillende bedrijfsarchieven aangetroffen.
In de publikaties van het KIvI werd alleen aandacht besteed aan stoommachines in
50.
relatie tot de stoombemaling.
Bij dit overzicht van de (beperkte) Nederlandse literatuur vallen een aantal zaken
op. Op de eerste plaats nam de belangstelling voor het onderwerp vanaf 1850
aanzienlijk toe, wat leidde tot een stroom (vertaalde) boeken. Het tweede is dat de
overgrote meerderheid van de boeken en andere publikaties voor
onderwijsdoeleinden werd geschreven of gebruikt. De twee belangrijkste
uitzonderingen hierop waren de gids voor machinisten en de ingenieurshandboeken,
die misschien wel in het onderwijs werden gebruikt maar op de eerste plaats op de
beroepspraktijk van respectievelijk de machinist en de ingenieur waren gericht.
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Deze werken vereisten in elk geval een behoorlijke opleiding op het gebied van de
stoomtechniek, al kon dit ook een opleiding in de praktijk zijn. Het derde opvallende
punt is de dominante positie die officieren uit het leger en de marine innamen.
Gedeeltelijk kan dit verklaard worden uit de gecombineerde opleiding van beide
groepen officieren in Breda. De invloed van Delprat was ook op dit gebied zeer
groot. Daarnaast had de marine relatief vroeg een behoorlijk aantal stoomschepen
in gebruik. Het hiervoor benodigde personeel leidde men - zoals we eerder hebben
gezien - zelf op. Schrijvers over de stoomtechniek kwamen nauwelijks uit andere
sectoren dan leger en marine. De civiel-ingenieurs uit Delft hadden weinig
belangstelling voor de stoomtechniek en werktuigkundige ingenieurs begonnen pas
vanaf het einde van de jaren zeventig in grotere aantallen af te studeren. De docenten
uit Delft, Cohen Stuart, Huet en Ravenek schreven om uiteenlopende redenen geen
(studie)boeken evenals de praktische technici die de stoommachines in de
machinefabrieken bouwden.

Ontwerpen en construeren in de praktijk
De eerste stoommachines in Nederland werden uit het buitenland geïmporteerd.
Toch durfden Nederlandse fabrikanten al vroeg de stap te zetten om zelf machines
te bouwen. De cijfers maken dit duidelijk. Vóór 1850 werden in totaal een kleine 200
60.
stoommachines in Nederland geïnstalleerd. Van 171 van deze machines is ook
61.
de bouwer bekend. Precies de helft van deze machines was in Nederland gebouwd.
Van de overige waren er 36 uit België of de voormalige zuidelijke provincies van
het Ko-

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

215

Gezicht op de ijzergieterij en fabriek van stoom- en andere werktuigen van de firma Schretlen
& Co te Leiden vanaf de Singel omstreeks 1860. Het bedrijf van Schretlen ontwikkelde zich
uit een kleine ijzergieterij en smederij, opgericht in 1834 door de smidszoon D.A. Schretlen.
In 1856 verplaatste Schretlen zijn bedrijf uit de binnenstad naar de vestwal, waar een aantal
houten loodsen, een stenen kantoor, een machinegebouw en een kraan en loskade werden
opgericht. Schretlen was een van de ijzergieterijen die rond het midden van de eeuw zich
ook met de vervaardiging van stoommachines bezighield. In dit geval met weinig sukses.
Na 1850 legde het bedrijf zich voornamelijk toe op de installatie en beheer van gasfabrieken,
giet- en constructiewerk.

ninkrijk afkomstig en 46 uit andere landen, vooral Engeland en in mindere mate
Frankrijk. De vraag is nu op welke wijze de Nederlandse machinefabrieken aan de
kennis kwamen die noodzakelijk was om stoommachines te bouwen. Op basis van
de literatuur alleen, hoe nuttig en praktisch ook, zal niemand erin slagen een goed
werkende machine te bouwen. Er is een groot aantal praktische vaardigheden vereist
om een ontwerp ook te realiseren, met name op het gebied van de metaalbewerking.
Op dit aspect zullen we verder niet ingaan, maar het is duidelijk dat de beheersing
van het gieten, smeden, verspanen en construeren grote invloed op de kwaliteit van
62.
het eindprodukt heeft.
Het reconstrueren van de wijze waarop in de fabrieken machines werden bedacht
en ontworpen is een moeilijke zaak. Slechts zelden zijn er tekeningen of prototypen
bewaard gebleven en zelfs als dit al het geval is, is het vrijwel ondoenlijk de herkomst
van de tekeningen te achterhalen of ontbreekt de noodzakelijke toelichting. Toch is
het mogelijk - zij het op een indirecte manier - een indruk te krijgen van het proces
van kennisverwerving. Hierbij maken we een onderscheid tussen de periode waarin
de stoomtechniek werd geïntroduceerd en de periode waarin de stoommachine een
gangbare techniek was geworden. De snelle toename van het aantal stoommachines
in Nederland na 1850 doet vermoeden dat de overgang rond het midden van de
eeuw ligt. Toch was er buiten Cockerill zeker een vijftiental grote en kleine
63.
machinefabrieken waar vóór die tijd stoommachines werden gebouwd.

Nederlandse stoommachines vóór 1850
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De fabriek die de Engelse technicus J. Cockerill in 1817 te Seraing in de buurt van
Luik met steun van Koning Willem I had gevestigd, zou snel uitgroeien tot de leidende
producent van stoomwerktuigen buiten Engeland. In de jaren twintig zou het bedrijf
van Cockerill niet alleen een aantal stoommachines voor toepassing in het noordelijke
deel van het Koninkrijk leveren, het was ook een belangrijke bron voor kennis op
het gebied van de stoomtechniek. De overheid steunde het bedrijf, dat de status
van Rijksetablissement kreeg, zoveel mogelijk door op-
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drachten aan Cockerill te gunnen. Met name gold dit voor de marine. Als
tegenprestatie diende Cockerill zijn bedrijven open te stellen voor Nederlandse
technici en fabrikanten die zich op de hoogte wilden stellen van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van de stoomtechniek. Op deze wijze verbleef Verdam
enkele maanden in Séraing, maar ook werd er voor marine-officieren een
‘Stoomwerktuigkunde Oefening’ verzorgd. Deze cursus werd onder andere door
luitenant C. Verveer (1801-1845) bezocht, die later een machinefabriek zou
64.
oprichten.
De dominante positie van Cockerill was ook indirect de aanleiding voor een andere
marine-officier, G.M. Roentgen (1795-1852) om zelf met de bouw van stoommachines
te beginnen. Roentgen had in 1824 de dienst verlaten om directeur te worden van
de Nederlandsche Stoombootmaatschappij (NSBM). Hij had uitgebreid in Engeland
rondgekeken. De eerste machines werden dan ook in Engeland gekocht, maar al
spoedig wilde de NSBM de schepen volledig in Nederland laten bouwen. De
stoommachines, gewone lage-drukmachines met condensor, zouden door Cockerill
geleverd worden. Het ontwerp was afkomstig van Roentgen, die zelf het toezicht
op de produktie wilde houden.
Op dit punt ontstonden wrijvingen. Roentgen wilde niet dat zijn ontwerpen in
handen van concurrenten zouden vallen en hij eiste dan ook dat Cockerill alleen
aan hem zou leveren. Deze kon of wilde hier niet op ingaan. De NSBM besloot
vervolgens haar werkplaats voor onderhoud op Fijenoord uit te breiden tot een
volledige machinefabriek. Voor de belangrijkste technische functies werden Engelse
ingeniers en technici aangetrokken. Met de kennis van Roentgen en met behulp
van de Engelsen slaagde de NSBM erin om een van de grootste Nederlandse
fabrikanten van stoommachines te worden, zowel voor schepen als voor toepassing
in fabrieken. We komen op het werk van Roentgen en zijn verhouding met zijn
naaste assistenten in het volgende hoofdstuk terug.
Een van die concurrenten waar Roentgen beducht voor was, was de
Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij (ASM). Directeur Paul van Vlissingen was
in 1826 ook een kleine machinefabriek begonnen. In eerste instantie was deze
fabriek alleen voor onderhoud en reparatie van de stoomschepen van de ASM
bedoeld, maar al spoedig wilde ook Van Vlissingen met de produktie van machines
en andere werktuigen beginnen. Om de uitbreiding te kunnen financieren werd dit
bedrijf in 1828 omgezet in de firma Van Vlissingen en Dudok van Heel. De nieuwe
fabriek nam ook de bouw over van een aantal stoommachines, waar Van Vlissingen
in 1827 al aan was begonnen. Hiervoor had hij de Engelse ingenieur W. Jackson
aangetrokken. Ook in de nieuwe fabriek, waar meteen al zestig mensen werkten,
was de helft van het personeel Engels. Jackson vertrok in 1830 met een aantal
stoommachines en een suikermolen naar Suriname om een suikerfabriek te
beginnen. Hij bleef wel agent voor de Amsterdamse fabriek. Zijn plaats werd
ingenomen door een andere Engelse ingenieur, Ponton. Van Vlissingen, ontevreden
over Pontons werk, stuurde de Engelsman al een jaar later weg. Het dilemma was
nu of men al voldoende kennis in huis had om zonder Engelse ingenieur verder te
gaan. Van Vlissingen besloot de gok te wagen en nam samen met H. Radier de
technische leiding over.
Radier, van origine meubelmaker, was vanaf het begin baas van de modelmakerij
geweest. Hij kreeg een kans om zich te bewijzen. De eerste stoommachine, bestemd
voor de rijstpellerij van G. Ochsner in Amsterdam, voldeed aan ieders verwachtingen.
Volgens Verdam, die de stoominstallatie inspecteerde en goed bevond, diende
Ochsner zijn aangifte ‘met grote vreugde en warm gevoelen’ in. Dit in tegenstelling
tot sommige fabrikanten, die hardnekkig weigerden hun stoommachine aan te geven
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of te laten keuren. Wel merkte Verdam op dat de machine volgens hem een groter
vermogen had dan de fabrikant had aangegeven en dat deze machine veel te
krachtig was voor het doel waarvoor ze werd gebruikt. Volgens Radier had de
machine van het type Watt, een vermogen van 20 npk, volgens Verdam 24 npk.
Het is gezien het type vrij zeker dat Radier de tabel van Watt had gebruikt om het
vermogen te berekenen. Hoe Verdam tot zijn afwijkende conclusie kwam is niet
bekend. Het ligt voor de hand dat hij is afgegaan op de indicateurdruk die dus iets
hoger moet zijn geweest dan Watt hiervoor had aangenomen. In elk geval was
Radier voor zijn meesterproef geslaagd. Binnen een tiental jaren waren alle Engelse
65.
werklieden uit de fabrieken van Van Vlissingen en Dudok van Heel verdwenen.
Na de afscheiding van België verloor Cockerill vanzelfsprekend zijn bevoorrechte
positie, hoewel het bedrijf evenals andere Belgische firma's nog wel stoommachines
aan Nederland bleef leveren, vooral in de zuidelijke provincies. Het Koninkrijk mocht
dan wel het grootste gedeelte van zijn industriële basis verloren hebben, er waren
in elk geval twee grote, moderne machinefabrieken, de NSBM en Van Vlissingen en
Dudok van Heel. Nieuwe fabrikanten kwamen er echter in de jaren dertig maar
mondjesmaat bij. C. Becker uit Groningen, een instrumenten werktuigmaker, bouwde
in opdracht van de Groningse hoogleraar Stratingh een stoommachine voor een
experimentele stoomwagen. Toen deze wagen niet goed bleek te voldoen, werd de
66.
machine in de loodwitfabriek van de familie Stratingh geplaatst. De kennis en het
ontwerp waren gezien de herkomst van het projekt waarschijnlijk van Stra-
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De hofstad staat niet direkt bekend als een centrum van industriële nijverheid. Toch was
een van de belangrijkste machinefabrieken uit de tweede helft van de 19e eeuw, de Prins
van Oranje, in 's-Gravenhage gevestigd. In een periode van veertig jaar (1857 - 1897) werden
een 200 stoommachines door dit bedrijf vervaardigd. Een van de belangrijkste specialiteiten
van de onderneming was de vervaardiging van stoominstallaties en wateropvoerwerktuigen
voor bemalingsdoeleinden. De centrifugaalpomp die omstreeks 1865 in Nederland werd
ingevoerd was aanvankelijk nog buitenlands fabrikaat. De Prins van Oranje slaagde er
omstreeks 1870 in om ook dit moderne waterverplaatsingswerktuig te vervaardigen. Hier
zo'n centrifugaalpomp, direkt gekoppeld aan een stoommachine, onderdeel van een dubbele
installatie (elk van 55½ pk), in 1879 geleverd voor de Vier Ambachtspolder.

tingh afkomstig. Deze kleine stoommachine van één pk is verder van weinig belang
67.
geweest.
De Tilburgse horlogemaker J.A. Mercx zag meer toekomst in de produktie van
werktuigen dan in zijn oorspronkelijke vak. Na enige tijd in een stoommachinefabriek
in Aken te hebben gewerkt, richtte hij een eigen werkplaats op voor het installeren
en repareren van stoommachines. De eerste stoommachine bouwde hij voor eigen
gebruik, maar omstreeks 1840 begon hij ook aan derden te leveren. Van een derde
fabrikant, C. Verloop uit Utrecht is minder bekend. Verloop was een
timmerman/molenmaker die vanaf omstreeks 1830 stoommachines kocht, verkocht
en repareerde. Ook hij zette de stap naar het zelf bouwen van stoommachines. Zijn
tweede volledig door hem gebouwde stoommachine werd door Verdam zeer positief
68.
beoordeeld. Deze machine had een nominaal vermogen van vier pk, maar kon
69.
ook bij een hogere druk werken. Wat deze fabrikanten gemeenschappelijk hadden,
was dat zij de nodige technische vaardigheden bezaten en zich vervolgens stap
voor stap het fabriceren van stoommachines eigen maakten: eerst de kennismaking
met de stoomtechniek, dan ervaring opdoen door een kleine machine te construeren
en tenslotte de machine op onderdelen te verbeteren en de afmetingen en dus het
vermogen te vergroten.
Een veel grootschaliger fabriek werd door de al genoemde Verveer opgericht.
Verveer, oud-leerling van de Artillerie- en Genieschool, was in 1830 docent aan het
Koninklijk Instituut voor de Marine geworden, maar na een ruzie met de commandant
werd hij op non-actief gesteld. Na zelfs vastgezeten te hebben wegens belediging
van een meerdere, verbleef Verveer in 1835 enkele maanden in Engeland. Verveer
had al besloten om de dienst te verlaten en fabrikant te worden. Met steun van een
Amsterdamse bankier begon hij in de hoofdstad eerst met de machinale fabricage
van spijkers en enkele jaren later werd een (afzonderlijke) machinefabriek opgericht.
Een verzoek aan de marine om machines voor oorlogsschepen te mogen bouwen,
leverde in eerste instantie geen resultaat op. Bij inspectie van de fabriek was
gebleken dat er weliswaar kleine machines gebouwd konden worden, maar voor
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de grote stoommachines ontbraken nog de grote draaibanken, waarmee grote
cilinders uitgeboord en gedraaid konden worden. Geslaagde reparaties aan een
stoomschip van de marine, leverde Verveer nieuw krediet op, waarmee de fabriek
70.
kon worden uitgebreid. Koning Willem I zelf investeerde ruim één ton in het bedrijf.
In 1839 diende Verveer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een verzoek
in om één van de zes in Engeland bestelde locomotieven als model te
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De machinebouw, die traditioneel sterk samenhing met de scheepsbouw, werd in de tweede
helft van de 19e eeuw ook in de landprovincies van belang. Stork was eind van de eeuw de
grootste daarvan met in 1890 ruim 400 werklieden, die in het totaal ƒ 225.000,- aan loon
ontvingen. Hieronder was een dertigtal geëmployeerden begrepen. Naast een bescheiden
aantal kantoorbedienden ging het hierbij met name om technische beambten, zoals tekenaars.
Deze groep was in een apart lokaal ondergebracht. Veertien personen zitten of staan dicht
bijeen bij de platte lessenaars; tekenborden bestonden nog niet. Naast de hoge ramen is
er ook elektrisch licht voor het zicht aanwezig. Een kussenblok dient als presse-papier.

mogen gebruiken. Helaas voor Verveer had de regering al aan de NSBM en Van
Vlissingen beloofd om de eerste locomotieven, zolang zij nog niet gebruikt werden,
uit te lenen om te bestuderen en eventueel na te bouwen. Verveer liet zich niet uit
het veld slaan en haalde een aantal vaklieden uit Engeland, die voor het bedrijf een
stoomlocomotief bouwden. Deze werd ook geleverd voor de verbinding tussen
Amsterdam en Haarlem. Deze eerste in Nederland gebouwde stoomlocomotief
leverde het bedrijf een nieuwe opdracht op, ditmaal voor twee locomotieven, terwijl
bij Van Vlissingen een derde werd besteld. Van Vlissingen was enkele jaren later
het eerste bedrijf dat een licentie afsloot om de stoomlocomotieven van Stephenson
71.
te kunnen bouwen. Normaal werd voor het imiteren en copiëren van buitenlandse
machines geen toestemming gevraagd.
In 1843 echter was het al gedaan met het bedrijf van Verveer, waarbij de
geldschieters forse bedragen verloren. Een gebrek aan bestellingen en te hoge
72.
kosten luidden het einde in. Verveers lotgevallen maken duidelijk dat ook iemand
die wel technisch goed onderlegd was - Verveer verkreeg enkele octrooien ondere
andere op onderdelen van een stoommachine zoals een stoomschuif - voor een
73.
nieuw produkt afhankelijk was van buitenlandse vaklieden of voorbeelden. Tevens
demonstreert het geval van de locomotief dat het nabouwen naar een bestaand
model de belangrijkste manier was om een nieuw type machine in het
produktie-assortiment op te nemen.
De overheid probeerde dit ook te stimuleren. Er werd vrijstelling van invoerrechten
verleend voor nieuwe modellen of nog niet eerder in Nederland toegepaste machines.
De belangrijkste voorwaarde was dat deze ‘van geen zoo onbekende of ingewikkeld
zamenstel zijn, dat zij niet in dit Rijk zouden kunnen vervaardigd worden’. De fabrikant
die hiervoor in aanmerking wilde komen, diende bij zijn verzoek een tekening van
het werktuig te voegen. Die werd dan door de inspecteur beoordeeld. A.A.C. de
Vries Robbé (1814-1881) die Verdam in 1842 was opgevolgd als inspecteur, dacht
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bijvoorbeeld dat een nieuwe stoompomp die door een Maastrichtse fabrikant werd
ingevoerd wel in Ne-
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derland kon worden gebouwd, maar alleen aan de hand van een voorbeeld. Omdat
het in dit geval om het eerste exemplaar ging, werd daarom vrijstelling verleend. Dit
kwam in de jaren veertig echter nog maar sporadisch voor, met andere woorden,
74.
de Nederlandse nijverheid had op dit gebied een zekere rijpheid bereikt.
Nederlandse bedrijven werden dus geacht vrijwel elk type stoommachine te
kunnen (na)bouwen, maar dit was nog geen garantie voor kwaliteit. De Vries Robbé
drong daarom bij de minister aan op een veel regelmatiger en strenger toezicht op
de geïnstalleerde stoommachines. ‘Het steeds vermeerderd aantal van
stoommachines hier te lande, de verschillende dikwerf gebrekkige constructie
derzelve alsmede de grootere nalatigheid die een toenemende halfbekendheid met
dezelve gevoegd bij de wetenschap dat er in het algemeen geen voortdurend toezigt
door de regering plaats heeft’, leidde volgens De Vries Robbé tot gevaarlijke
75.
situaties. Dat er steeds meer verschillende typen stoommachines werden gebruikt,
was duidelijk. Waren de eerste stoommachines nog allemaal
lage-drukbalansmachines met condensor, vanaf de jaren dertig werden steeds
hogere stoomdrukken gebruikt. Machines van ‘middelbare drukking’ dat wil zeggen
met een overdruk van een ½ tot 3 atmosfeer, werden het meest toegepast en ook
het meest gebouwd door Nederlandse bedrijven. Hoge-drukmachines waren vrijwel
allemaal uit België afkomstig. Het vermogen van al deze machines werd in nominale
76.
paardekrachten gegeven.
Dat de kwaliteit wel eens te wensen overliet, bleek uit een beoordeling van een
stoommachine van D.A. Schretlen & Co uit Leiden. Dit bedrijf dat voortgekomen
was uit een plaatselijke smederij, was in het begin van de jaren veertig ook met de
bouw van stoommachines begonnen. Op de in 1849 in Delft gehouden
nijverheidstentoonstelling werd een machine van deze firma slecht beoordeeld.
Volgens het jury-rapport was ‘Het werktuigje van één pk van te weinig belang om
hierover in bijzonderheden te treden; alleen moet gezegd worden dat het zeer ruw
en met weinig zorg was bewerkt, terwijl het stelsel niets bijzonders
77.
opmerkingswaardig aanbood’. Over de machines van de grote fabrikanten waren
echter nauwelijks klachten. Bedrijven als Van Vlissingen en de NSBM maar ook De
Atlas, een machinefabriek die door de Engelse fabrikant J. Dixon in Amsterdam
omstreeks 1840 was opgericht, leverden het merendeel van de machines. De
opmerking van De Vries Robbé over de kwaliteit van de stoommachines moet dan
ook enigszins gerelativeerd worden.
De activiteiten van Roentgen, Verdam en De Vries Robbé maken duidelijk dat
naast buitenlandse technici en voorbeelden vooral ook de inspecteurs van het
Stoomwezen een belangrijke rol speelden. Zij controleerden niet alleen, maar gaven
ook gevraagd of ongevraagd adviezen. Tussen de firma Nering Bögel uit Deventer
en de inspectie ontstond in de jaren dertig een conflict over veiligheidskleppen.
Verdam had aangeraden om niet te kleine kleppen te nemen, omdat deze weliswaar
in theorie wel voldeden, maar ‘in de praktijk is het raadzaam gebleken om bij de
snelle stoomontwikkeling ruimere kleppen te nemen’. Tien jaar later was De Vries
Robbé nog steeds niet tevreden over de kleppen. Hij gaf naast een aantal
verwijzingen naar de Engelse en Franse literatuur over dit onderwerp het dringende
advies om ‘nog eens na te gaan, hetgeen de beste fabrikanten in Engeland, Frankrijk,
78.
België en Holland enz. als gemiddelde regel hebben aangenomen’.
Pikant was een ruzie tussen Roentgen en Verdam. De laatste had grote kritiek
op het keuringsrapport van Roentgen van een stoomketel in een meestoof en ging
klagen bij de Administrateur van Nationale Nijverheid. Roentgen schreef daarop
een zeer venijnig briefje waarin hij de deskundigheid van Verdam in twijfel trok: ‘Om
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in de behandeling dezer zaak nuttig te werken, schijnt het mij onvermijdelijk noodig
te zijn, dat de persoon daarmeede belast niet alleen wiskunstenaar of zoogenaamd
79.
Theoretikus, maar ook een grondig Praktikus te zijn’. De inspecteurs waren ondanks
de kritiek van Roentgen door hun opleiding uitstekend op de hoogte van de
ontwikkelingen in de stoomtechniek en de praktijken in de bedrijven. De loopbaan
van Verdam hebben we al beschreven. Ook De Vries Robbé had een loopbaan
waarin hij voor de stoomtechniek relevante ervaring opdeed. Na in Den Haag op
de middelbare school van Verdam les gekregen te hebben, was hij als achttienjarige
in de machinefabriek van de NSBM gaan werken. In 1840 werd hij benoemd tot chef
80.
van de werkplaats van de Hollandsche Spoorwegmaatschappij in Haarlem.
De introductiefase van de stoommachine was eind jaren veertig nagenoeg
afgesloten. Nederlandse bedrijven beschikten in die tijd over de noodzakelijke kennis
en experts om stoommachines te ontwerpen en te bouwen. Dat het hierbij niet om
originele ontwerpen ging, maar om copieën van buitenlandse machines was geen
probleem. Nederland was er met buitenlandse hulp in geslaagd deze nieuwe techniek
succesvol in te voeren. Illustratief was een advertentie die in 1845 in het Handelsblad
verscheen: ‘Een JONG MENSCH, van goede Familie, sedert verscheidene Jaren bij
eene voorname Fabrijk van Stoomwerktuigen geplaatst en daardoor in gelegenheid
gesteld tot het verkrijgen der vereischte bekwaamheden tot het ontwerpen,
81.
zamenstellen en besturen deze werktuigen’ biedt zich aan.
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De verdere verspreiding na 1850
Na 1850 groeide het aantal fabrikanten, dat de produktie van stoommachines ter
hand nam, gestaag. Alleen al in de jaren zestig startten zeker 23 nieuwe bedrijven
met de bouw van stoommachines, overigens lang niet allemaal succesvol. De
belangrijkste kennisbronnen waren nu de grote Nederlandse machinefabrieken. Er
zijn verschillende voorbeelden bekend van technici, die na enige tijd bij Van
Vlissingen of de NSBM werkzaam te zijn geweest, een eigen bedrijf zijn begonnen.
In Groningen richtte H. Slotemaker bijvoorbeeld samen met de plaatselijk smid
Lantinga in 1854 een machinefabriek op, die al na enkele jaren alweer werd gesloten.
Slotemaker had zijn opleiding bij de NSBM gekregen. De Schot D. Christie, chef bij
de NSBM, begon een jaar later een eigen bedrijf in Rotterdam, dat zich vooral richtte
op scheepsmachinerieën. Bij D. Christie en Zoon was ook een familielid werkzaam.
Deze W.H. Martin werd in 1875 de technische leider van De Schelde, een grote
scheepswerf en machinefabriek, die mede dankzij het initiatief van Tideman tot
82.
stand was gekomen. H. Suyver associeerde zich in 1868 met de Amsterdamse
smid Jonker. Suyver had de praktijk geleerd bij Van Vlissingen en was vervolgens
ketelbaas bij De Atlas geweest. Enkele jaren later besloot hij met zijn broer, J.J.
Suyver, die directeur van een zeevaartkundige school was, een familiebedrijf te
83.
beginnen.
Het zwaartepunt van de Nederlandse machinenijverheid bevond zich in Amsterdam
en omgeving. Daar werden ook de eerste pogingen ondernomen om de lokale
werktuigkundigen in een studievereniging bijeen te brengen. In 1861 richtten enkele
technici van Van Vlissingen de vereniging Archimedes op. Het doel van deze
vereniging was de ‘onderlinge oefening in de Werktuigkunde & aanverwante
wetenschappen’. De vereniging kende gewone of werkende leden, dat wil zeggen
personen die als werktuigkundige in de hoofdstad werkzaam waren, buiten-leden
en honoraire leden. In totaal waren er in de jaren zestig zo'n 25 leden, waaronder
2 buiten-leden uit Haarlem. Een van de honoraire leden was de leraar
werktuigbouwkunde aan de Polytechnische School Huët. Daarnaast was het mogelijk
om jongeren te introduceren, die nog in opleiding waren en voor wie dit een
mogelijkheid was om te leren en profijt te trekken van de kennis en ervaring van de
oudere technici. Onder de introducés bevonden zich onder andere J.D. van der
Made, de latere directeur van de Koninklijke Fabriek van stoom en andere
werktuigen, de voortzetting van Van Vlissingen, G.A.A. Middelberg,
spoorwegingenieur en eerste voorzitter van de NVWS en twee leerlingen van de
Polytechnische School, vermoedelijk op advies van Huët. Waarschijnlijk werd de
vereniging gedomineerd door werknemers van Van Vlissingen, maar waren er
daarnaast ook leden uit andere bedrijven of andere sectoren zoals de spoorwegen.
Al voor het faillisement van Vlissingen & Dudok van Heel in 1871 had de vereniging
84.
haar activiteiten gestaakt.
De activiteiten van de vereniging bestonden uit het houden van voordrachten, die
door andere leden becommentarieerd werden, en het maken van werktuigkundige
tekeningen. Elk gewoon lid werd geacht regelmatig een voordracht te houden. Op
de voordrachten van Archimedes kwam een groot aantal onderwerpen aan de orde.
Verschillende typen stoommachines werden besproken, onderdelen zoals de
indicateur of de voedingspomp van Giffard kwamen aan bod, maar ook algemenere
onderwerpen zoals de leer van het evenwicht (statica) en de eigenschappen van
materialen. Ook het vermogen en de afmetingen van stoommachines werden
behandeld. In 1862 sprak een van de leden over het nominaal en effectief vermogen.
Blijkbaar was er een aanleiding om dit onderwerp verder uit te werken, want een
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klein jaar later ging een ander lid in op de ‘theoretische & practische middelen ter
berekening van het nominaal & effectief vermogen van stoomwerktuigen’. Dat de
nieuwe ontwikkelingen, zoals we die in de vorige paragraaf hebben besproken,
begonnen door te dringen blijkt uit een lezing over het ‘arbeidsvermogen van den
stoom en het verschil tussen oververhitte stoom en stoom van meerdere spanning’.
In de volgende jaren werd ook het ontwerpvraagstuk behandeld. Hierbij werd een
onderscheid gemaakt tussen hoge-druk- en andere machines. Indeling en taalgebruik
komen overeen met de regels en voorschriften die door Nierstrasz in 1860 in zijn
85.
handboek werden gegeven. De vereniging kende verder nog een leesgezelschap
waar leden samen de recente Engelse, Duitse en Franse technische literatuur
bespraken. Om de uitwisseling te bevorderen werd bovendien een keer per jaar
een veiling van deze boeken en tijdschriften gehouden. Ook hier zien we weer dat
86.
in Nederland de buitenlandse ontwikkelingen nauwgezet werden gevolgd. In de
industrie speelde een formele opleiding tot omstreeks 1870 nauwelijks een rol. Een
van de oprichters van de machinefabriek Stork, C.C. Stork, was een uitzondering.
Stork was in 1853 afgestudeerd aan de Koninklijke Akademie. Kennis van de
machinefabricage had hij daar nauwelijks verkregen, maar na een aantal jaren
praktijkervaring bij Van Vlissingen en in Engeland, startte hij met J. Ledeboer in
1859 in Borne een machinefabriek. De al genoemde Van der Made ging in Luik
studeren op de ingenieursschool, die aan de universiteit was verbonden. In de jaren
zeventig deden daarna mondjesmaat Delftse ingenieurs hun intrede in de grote
87.
machinefabrieken. Zij begonnen meestal op de te-
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kenafdelingen en het zou jaren duren voordat zij in leidinggevende posities terecht
zouden komen. Een alternatief waren de Duitse technikums, met name Mittweida
en Bingen. Deze scholen waren vooral bedoeld om technici die al wat praktijkervaring
hadden, enige theoretische verdieping te geven. In Nederland waren alleen de
Kweekschool voor Machinisten en de Marine-machinistenschool hiermee enigszins
vergelijkbaar. De grondlegger van Begemann, E.H. Begemann was een van de
weinige (marine-)machinisten die fabrikant werd. Hij werd eerst bedrijfsleider bij
88.
Brückenhaus in Helmond, maar nam binnen enkele jaren het bedrijf over. Alles
bij elkaar was het maar een kleine minderheid die een opleiding aan een school
volgde. Van alle hogere technici die in de negentiende eeuw in de Nederlandse
machinefabrieken werkten, had voorzover bekend slechts ongeveer een kwart op
een technische school gezeten. Tot omstreeks 1885 - vanaf die tijd begon het aantal
toe te nemen - had minder dan een op vijf van alle technische directeuren, ingenieurs,
89.
chefs, bedrijfsleiders of werktuigkundigen een technische studie gevolgd. Een
technicus met een diploma werd bovendien niet bij voorbaat superieur geacht aan
een collega die voornamelijk in de praktijk was opgeleid en zich door zelfstudie
verder had bekwaamd. De groep hoger opgeleide technici kon nog geen stempel
drukken op de ontwikkeling van de werktuigkunde in Nederland.
Overzien we de ontwikkeling van de stoomtechniek in Nederland in de negentiende
eeuw, dan kunnen we constateren dat Nederlandse bedrijven en technici zich in de
eerste helft deze nieuwe techniek eigen maakten. Het proces van kennisverwerving
verliep in een aantal stappen. Eerst werd het bedienend personeel uit het buitenland
gehaald evenals eerder bij de machines was gebeurd. Vervolgens trokken
Nederlandse bedrijven buitenlandse ingenieurs aan, totdat het technisch niveau
hoog genoeg was om op eigen kracht verder te kunnen gaan. De stoom-inspecteurs
zorgden ervoor dat de kennis op peil bleef. Vanaf de jaren veertig had Nederland
in vergelijking met de omringende landen de achterstand op dit gebied weggewerkt.
In de tweede helft van de negentiende eeuw was er geen sprake meer van
90.
spectaculaire veranderingen in de gewone stoomtechniek. Wel werd er voortdurend
aan de verbetering en perfectionering van de stoommachine gewerkt. Ook
Nederlandse bedrijven kwamen hier goed in mee en slaagden erin om de vereiste
kennis te verwerven via tijdschriften, handboeken, persoonlijke contacten en
91.
studiereizen. Daarnaast kwamen er verschillende opleidingen tot stand. Veel
sterker dan bij de civiel-ingenieurs werd in de stoomtechniek een aanvullende
opleiding in de werkplaats, zij het voor, tijdens of na de studie, noodzakelijk geacht
voor een volledige beroepsopleiding. Omgekeerd werd ook door praktische technici
steeds meer aandacht besteed aan scholing door middel van een bedrijfsopleiding,
een studievereniging of door zelfstudie. De grote bedrijven namen hierin het
voortouw, maar door het gefragmenteerde karakter van de bedrijfstak kwam het
niet tot één opleidingsroute voor werktuigkundigen en machine-technici. In het
onderwijs werd in toenemende mate aandacht besteed aan de ingenieurstheorieën
zoals die van Pambour en - na 1860 - aan de thermodynamica. Het ontwerpen van
stoommachines bleef echter een moeizaam proces, waarin ervaring en empirische
kennis ondanks alle wetenschappelijke vooruitgang belangrijk waren.
G.P.J. VERBONG EN H.W. LINTSEN
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Doorsnede van de hoge- en lage-drukcilinder van het stoomschip de Batavia uit 1840. Na
enkele jaren van experimenteren kreeg de compoundmachine van Roentgen omstreeks
1835 zijn uiteindelijke vorm met twee cilinders. De opstelling van cilinders was hierbij zo dat
de zuigerstangen nooit in fase of tegenfase waren. Hierdoor kon een belangrijk probleem,
dat van de manoevreerbaarheid, worden opgelost. Omdat de stoom uit de kleine, verticale
hoge-drukcilinder hierdoor niet onmiddellijk in de grote schuine lage-drukcilinder kon worden
toegelaten, was een opvangruimte, die later ‘receiver’ zou worden genoemd, noodzakelijk.
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9
De compoundmachine
Roentgen en de compoundmachine
De stoommachine van Woolf
De uitvinding van de compoundmachine: een reconstructie
De verspreiding van de compoundmachine
De bijdrage van Roentgen
De internationale doorbraak
De herintroductie van de compoundmachine in Nederland
Het ontwerpen van compoundmachines
In 1889 werd David Croll benoemd tot directeur van de Nederlandsche
Stoombootmaatschappij (NSBM). Croll was een Schot die na zijn opleiding op de
beroemde scheepswerven aan de Clyde naar Nederland was gekomen. Via
verschillende Nederlandse bedrijven kwam hij uiteindelijk bij de NSBM terecht. Croll
trof daar een aantal tekeningen aan uit de beginperiode van de onderneming. Van
oudere medewerkers begreep hij dat bij een uitbreiding van het bedrijf in 1870 het
grootste gedeelte van het archief inclusief tekeningen was opgeruimd, dat wil zeggen
gewoon verbrand. Dankzij het hoofd van de tekenkamer was echter een aantal oude
tekeningen van scheepsmachines bewaard gebleven. Croll herkende meteen het
belang ervan en stuurde ze op naar het Engelse vakblad The Engineer, dat in 1890
1.
een serie artikelen aan deze tekeningen wijdde en de mooiste publiceerde.
Waarom waren deze tekeningen nu zo opzienbarend? Vanaf omstreeks 1870
waren compoundstoommachines in snel tempo de belangrijkste aandrijving van
stoomschepen geworden. Een compoundmachine is samengesteld uit een hogedruk
en een lage-drukcilinder, vandaar de naam. De stoom verricht in een
compoundmachine twee keer arbeid, eerst in de hoge-drukcilinder en vervolgens
in de lage-drukcilinder. Uit de tekeningen die bij de NSBM gevonden waren, bleek
nu overduidelijk dat tussen 1830 en 1845 bij dit Nederlandse bedrijf een groot aantal
compoundmachines voor de scheepvaart was gebouwd, dus ruimschoots voordat
Engelse bedrijven met de bouw van dergelijke machines waren begonnen en andere
bedrijven, ook Nederlandse, dit van de Engelsen hadden overgenomen. De
toenmalige directeur van het bedrijf, G.M. Roentgen, staat op grond hiervan sinds
die tijd in de internationale literatuur bekend als de uitvinder van de
2.
compoundmachine.
De publikaties in The Engineer leidden tot verschillende reacties. De Fransman
A. Mallet schreef in een ingezonden brief dat hem in 1874 door de Nederlandse
marine-officier B.J. Tideman een lijst van 18 compoundmachines was verstrekt, die
door de NSBM voor 1843 waren gebouwd. Bovendien wees Mallet op twee octrooien
die Roentgen, weliswaar onder een andere naam, op zijn machine in Engeland en
3.
Frankrijk had verkregen. In hetzelfde nummer waarin het laatste artikel van de
serie was opgenomen, stond ook een brief van een zekere Harvey. Deze schreef
dat de machine van Roentgen voortbouwde op de machine van Woolf, die de eerste
samengestelde machines met twee cilinders had gebouwd. Zijn vader N.O. Harvey
1.

2.
3.

I.W. Pearce, ‘Compound marine engines sixty years ago’, The Engineer (1890), 21 maart,
232-233. Volgende afleveringen verschenen in de uitgaven van 4 april, 11 april, 2 mei, 16
mei, 27 juni, 8 augustus en 19 september.
Zie bijvoorbeeld C. Matschoss, Die Entwicklung der Dampfmaschine (Berlin 1908), dl. 1, 339,
e.v.
A. Mallet, ‘Old compound engines’, The Engineer (1890) 4 april, 278.
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had bij Woolf gewerkt, voordat hij in de jaren twintig door Roentgen naar de NSBM
was gehaald om de technische leiding van het bedrijf op zich te nemen. Roentgens
machine bouwde volgens Harvey niet alleen voort op een al bestaande machine,
hij claimde ook dat zijn vader waarschijnlijk verantwoordelijk was geweest voor de
4.
ontwikkeling van de compoundmachine.
De artikelen in The Engineer en de reacties hierop roepen twee interessante
vragen op. De eerste betreft de compoundmachines van de NSBM. Het is
onomstreden dat de NSBM ver voordat dit type machine gebruikelijk werd, op tamelijk
grote schaal compoundmachines heeft gebouwd en toegepast in de eigen schepen.
Dit is op zichzelf al hoogst opmerkelijk, gezien het karakter van de stoomtechniek
in Nederland in de negentiende eeuw in het algemeen. Hoe deze machines zijn
ontwikkeld, waar de kennis vandaan kwam en wat uiteindelijk het aandeel van
Roentgen hierin is geweest, is echter veel minder duidelijk dan in de literatuur
meestal wordt gesuggereerd. In het eerste deel van dit hoofdstuk zullen we de
compoundmachine van Roentgen en

4.

H.N. Harvey, ‘Compound marine engines sixty years ago’, The Engineer (1891) 17 april, 306.
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de verspreiding ervan behandelen. Zeker tot omstreeks 1850 zijn dergelijke machines
in Rotterdam maar ook op enkele andere plaatsen gebouwd.
Opvallend is ook dat de machines van Roentgen na die tijd min of meer in de
vergetelheid zijn geraakt. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd in
Groot-Brittannië een nieuw type compoundmachine gebouwd. Omdat dit type
machine vanaf 1870 in veel schepen werd toegepast en ook in Nederland werd
(na)gebouwd, dringt zich op de tweede plaats de vraag op in hoeverre er sprake
was van continuïteit, met name bij de NSBM, maar ook bij de andere machinefabrieken
die scheepsmachines bouwden. Indien dit niet het geval was, dan is de volgende
vraag hoe deze bedrijven aan de benodigde kennis kwamen om concurrerende
machines te kunnen bouwen. Een belangrijk verschil met de eerste periode was
dat het inzicht in de werking van de stoommachine was gegroeid en dat de
constructeurs en ontwerpers nieuwe en betere hulpmiddelen ter beschikking stonden
om zo efficiënt mogelijke machines te bouwen. Ook aan dit aspect zullen we
aandacht besteden.

Roentgen en de compoundmachine
Het levensverhaal van Roentgen en de uitvinding van de compoundmachine is
5.
herhaaldelijk beschreven. Het komt in hoofdlijnen op het volgende neer. Roentgen
werd in 1795 geboren in Oost-Friesland, een streek die in de Franse tijd bij Nederland
was ingelijfd. Toen hij te kennen gaf marineofficier te willen worden, werd hij naar
Enkhuizen gestuurd. Bij de inlijving van Nederland in het Franse keizerrijk kwam
Roentgen automatisch bij de Franse marine terecht. Nadat hij in 1813 was ontsnapt,
meldde hij zich weer bij de Nederlandse marine. Enkele jaren later werd hij naar
Oost-Indië gestuurd, maar door de gebrekkige toestand waarin het schip waarop
hij voer verkeerde, strandde de reis in Engeland. In de tijd dat hij in Engeland was,
stelde Roentgen zich op de werven in Zuid-Engeland op de hoogte van de
scheepsbouw. Door zijn belangstelling kreeg hij enige tijd later ook officieel de
opdracht van zijn commandant om de stand van de techniek in Engeland te
bestuderen. Tijdens dit verblijf werd zijn aandacht getrokken door de stoomvaart,
die op dat moment ook in Engeland nog in zijn kinderschoenen stond.
Bij zijn terugkeer in Nederland wist Roentgen de minister van Marine te
interesseren voor de stoomvaart. Hij kreeg de opdracht om een stoomveerboot te
ontwerpen en hij mocht zelf toezicht houden op de bouw van deze boot in Engeland.
Tijdens dit tweede verblijf in Engeland in 1821 deed hij een onderzoek naar de
Engelse ijzer- en machine-industrie. Na een derde verblijf schreef Roentgen zijn
bekende Memorie over het nut dat uit de toepassing van stoomwerktuigen op de
schepen van oorlog zou kunnen getrokken worden. Roentgens ideeën vonden bij
de Marine maar weinig weerklank. Bovendien kwam zijn positie als machine-offcier
steeds meer in het gedrang door zijn andere activiteiten. In 1822 was hij technisch
directeur geworden van de rederij Van Vollenhoven, Dutilh & Co, die een jaar later
in de NSBM werd omgezet. Nadat hij met enige moeite en met steun van Willem I
ontslag had genomen, kreeg hij eindelijk de kans om zijn ideeën uit te voeren.
Tegelijkertijd werd hij adviseur voor werktuigkundige zaken in dienst van het
departement van Nijverheid en inspecteerde hij enkele jaren stoominstallaties.
De NSBM begon zelf de door Roentgen ontworpen machines en schepen te
bouwen. In 1825 kreeg de NSBM de opdracht van de Nederlandse regering een
5.

De belangrijkste bron is M.G. de Boer, Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen (z.pl.
1923). Het volgende is ook voornamelijk hierop gebaseerd.
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sleepboot te bouwen die marineschepen in ondiep binnenwater en in
havenmondingen zou kunnen slepen. Deze boot, de Hercules, was door financiële
problemen in 1828 nog niet gereed. Roentgen besloot toen de machine van een
ander schip, dat op dat moment niet in gebruik was, voor de sleepboot te gebruiken.
‘Bij het overbrengen van de machine van de Agrippina in de Hercules’ - aldus De
Boer, de biograaf van Roentgen - ‘kwam Roentgen op het denkbeeld, om bij dezelve
aan te brengen een grote cilinder van lage drukking, welke bewerkt kan worden
door de stoom die reeds is gebruikt in de cilinders van hoge drukking en die anders
6.
in de lucht ontvliedt’. Daarmee was de compoundmachine geboren. Deze combinatie
van een hoge met een lage-drukcilinder was op zichzelf niet nieuw, maar het
essentiële verschil met een eerdere machine, die van Woolf, was dat de machine
van de Hercules een ‘receiver’ of reservoir had, die diende om de stoom uit de
hoge-drukcilinders op te vangen, zolang de inlaatklep van de lage-drukcilinder nog
gesloten was. Een dergelijke ‘receiver’ is het kenmerk bij uitstek waardoor een
compoundmachine zich onderscheidt van een machine van Woolf. Volgens De Boer
was Roentgen - op zoek naar een oplossing voor een nijpend probleem - op dit
briljante idee gekomen, dat hem beroemd zou maken. De uitvinding van de
compoundmachine zou dus in 1829 hebben plaats gevonden, het jaar waarin de
Hercules werd verbouwd. Hoe sympathiek dit wijd verspreide beeld van Roentgen
als een geniale uitvinder ook is en hoe graag we ook verhalen over een Nederlandse
heroïsche uitvinder willen geloven, dit beeld doet helaas geen recht aan de manier
waarop de compoundmachine tot stand is gekomen, noch aan de werkelijke bijdrage
van Roentgen. In het volgende zullen wij proberen een reconstructie van het ontstaan
van de compoundmachine te geven.

6.

De Boer, Roentgen, 83.
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De Gouverneur van Ewijck werd in 1849 door Van Vlissingen & Dudok van Heel gebouwd
voor de lijn Londen-Amsterdam. Dit schip was het eerste ijzeren stoomschroefschip dat in
Nederland werd gebouwd. De Gouverneur van Ewijck had geen compoundmachine.
Dergelijke machines met twee of meer cilinders, waarbij de stoom eerst in een
hoge-drukcilinder expandeerde en vervolgens nog een keer in een lage-drukcilinder, konden
nog niet op zee worden toegepast. Het condenseren van het zoute zeewater verstoorde de
werking van de machine. Van Vlissingen & Dudok van Heel zouden pas later naar Engels
voorbeeld compoundmachines voor schepen gaan bouwen.
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Tekening van de opstelling van de cilinders en ketels van de stoomsleepboot de Hercules
(1829), opgenomen in The Engineer van 1890. De tekeningen en ontwerpen van de door
de NSBM tussen 1825 en 1850 gebouwde schepen waren bij toeval ontdekt. De nieuwe
directeur van de NSBM, van Schotse afkomst, zag het belang van deze tekeningen in en gaf
ze aan het Engelse tijdschrift. De Hercules was de eerste stoomboot, waarin de directeur
G. Roentgen een machine met meerdere cilinders toepaste, in dit geval twee hogedruk en
een lage-drukcilinder. De lage-drukcilinder werd toegevoegd om het vermogen van de sleper
op te voeren. Roentgen gebruikte hiervoor noodgedwongen een cilinder uit een ander schip.
Het gevolg was dat de cilinders niet op elkaar waren afgestemd. Hiervoor diende de
constructie met tandraderen. De bijschriften bij de onderdelen waren van de Engelse redactie.
Met name de aanduiding ‘receiver’ was een anachronisme. Roentgen noemde dit zelf de
refrigerator.

De stoommachine van Woolf
In 1781, enkele jaren nadat James Watt een octrooi op zijn bekende stoommachine
met condensor had gekregen, verwierf een andere Engelsman, J. Hornblower, een
octrooi op een stoommachine met twee cilinders en tweevoudige expansie. In deze
machine expandeerde de stoom tweemaal, eerst in een kleine en vervolgens in een
grotere cilinder met condensor. Door het octrooi van Watt moest Hornblower zich
behelpen met een gebrekkige condensor. Bovendien werkte hij met een te lage
druk om goede resultaten te kunnen behalen. Het verhogen van de werkzame druk
stuitte in die tijd nog op veel technische problemen. Richard Trevithick was rond
1800 de eerste die er in slaagde een goed werkende hoge-drukmachine te laten
bouwen. Dankzij een overdruk van 1,7 atmosfeer was het mogelijk de stoom sterker
te laten expanderen, zodat zijn machine een stuk zuiniger was dan voorgaande
7.
types.
A. Woolf (1766-1837) had meer succes dan Hornblower met zijn meervoudige
expansie-machine. Woolf, die enkele jaren met Hornblower had samengewerkt,
slaagde erin de voordelen van de hoge-drukmachine van Trevithick te verenigen
met die van de twee-cilinder machine van Hornblower. Hij koppelde als het ware
een hoge-drukmachine (3 tot 4 atm overdruk) aan een stoommachine van Watt. De
‘afgewerkte’ stoom die de hoge-drukcilinder verliet, expandeerde in een
Woolf-stoommachine nogmaals in de grotere lage-drukcilinder. Het octrooi van Watt
was inmiddels verlopen en Woolf kon dus diens condensor gebruiken. Zelf kreeg
Woolf in 1804 een octrooi op zijn machine.
7.

Matschoss, Entwicklung, dl. 1, 339 e.v.
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Het belangrijkste voordeel van een machine met expansie in twee cilinders was
dat deze zuiniger was met stoom en dus met brandstof of - wat op hetzelfde neerkomt
- meer arbeid verrichtte bij een gelijk brandstofverbruik. De stoom expandeerde
eerst in de hoge-drukcilinder - de druk liep dan bijvoorbeeld terug van 4 tot 1,5 atm
- en verrichtte daarbij arbeid. Daarna ontsnapte de stoom niet in de atmosfeer, maar
ging via een stoomkanaal naar de lagedrukcilinder, waarin de stoom nog een keer
tijdens de expansie van 1,5 tot 0,5 atm arbeid verrichtte, voordat deze in de
condensor condenseerde. Het feit dat de stoom tweemaal arbeid verricht, was

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

227
voor Woolf ook het belangrijkste voordeel van zijn machine. Het was in principe ook
mogelijk de stoom in één cilinder te laten expanderen van 4 tot 0,5 atm, maar
hiertegen bestonden grote technische bezwaren. Deze komen in het kort op het
volgende neer. Omdat stoom bij een druk van 4 atm een veel hogere temperatuur
heeft dan bij het bijna vacuüm in de condensor, ontstaan er grote
temperatuurverschillen in een dergelijke stoommachine. De verse stoom uit de ketel
staat warmte af aan de cilinderwand, waardoor de temperatuur daalt en een gedeelte
van de stoom condenseert. Als aan het eind van de slag de uitlaatklep naar de
condensor opent, daalt de temperatuur van de stoom sterk, waardoor de relatief
warme cilinderwand weer warmte afstaat aan de stoom. Het water dat tevoren was
neergeslagen, verdampt. Deze warmte-uitwisseling doet afbreuk aan de werking
van een hoge-drukstoommachine met condensor. Een bijkomend probleem in het
begin van de negentiende eeuw was dat het materiaal waarvan de cilinders waren
gemaakt, gietijzer, nauwelijks tegen deze grote en snelle temperatuurwisselingen
bestand was. Daarentegen werd in een compoundmachine de temperatuurdaling
8.
over twee cilinders verdeeld, hetgeen minder problemen met zich meebracht.
Een nadeel van de Woolf-machine was de relatief grote loze ruimte, waardoor
stoom verloren ging. Naast de schadelijke ruimte die elke zuiger heeft - de zuiger
is zo afgesteld dat hij de uiteinden niet raakt, dit volume wordt dus niet door zuiger
bestreken - behoorde ook het volume van de kleppenkast, die de toevoer en de
uitlaat van de stoom regelde tot de schadelijke ruimte. Bij een machine van Woolf
lagen de twee cilinders meestal zij aan zij. Als de zuigers gelijktijdig bewogen, dan
moest de stoom via een relatief lange leiding van de onderzijde van de
hoge-drukcilinder naar de bovenzijde van de lage-drukcilinder. Dit nadeel kon worden
voorkomen door de zuigers tegengesteld te laten bewegen, dus met een faseverschil
van 180 graden. Op die manier werd de lengte van het stoomkanaal verwaarloosbaar.
De stoommachine van Woolf werd geleidelijk steeds meer toegepast in mijnen
en fabrieken. In Nederland werd in de katoenfabriek van Thomas Wilson in Haarlem
in 1841 een stoommachine, ‘geconstrueerd volgens het plan van Woolf,’
9.
geïnstalleerd. Daarnaast werd ook in drie oliemolens een Woolf-machine geplaatst,
10.
de eerste in Delft in 1831. Deze machines waren uit België en Frankrijk afkomstig.
De machine van Woolf was vooral aantrekkelijk op plaatsen waar de aanvoer van
brandstof problematisch en zuinig omspringen met brandstof een vereiste was. Dit
gold onder andere voor de scheepvaart. Een stoomboot moest voldoende brandstof
aan boord hebben om de reis te kunnen voltooien. Het bijladen van steenkool was
slechts op een beperkt aantal plaatsen mogelijk. Zeker voor zeereizen waren daarom
aanzienlijke hoeveelheden brandstof noodzakelijk. Dit beperkte ook de
transportcapaciteit van een schip aanzienlijk; een groot deel van de laadruimte was
met kolen gevuld. Een machine die zuinig in het brandstofgebruik was, bood daarom
potentieel grote mogelijkheden in de scheepvaart. Een bezwaar hierbij was dat men
huiverig was om hoge-drukmachines aan boord van schepen te installeren. Het
gevaar van een ketelexplosie was bij hogere drukken veel groter en stond het gebruik
van hoge-drukmachines lange tijd in de weg. Na een ongeluk met een stoomschip
in Engeland werd in Nederland in 1829 een verbod uitgevaardigd om
hoge-drukstoommachines in passagiersschepen te gebruiken. Deze bepaling werd

8.
9.

10.

Matschoss, Entwicklung, dl. 1, 434-455.
R. Steenaard, Stoom en Stoomwezen 1824-1850 (Rotterdam 1989), doctoraalscriptie Erasmus
universiteit, bijlage, nr. 38. Dit stoomwerktuig was in een afzonderlijk klein gebouw naast de
fabriek opgesteld. De ketel bevond zich in de open lucht.
Steenaard, Stoom, bijlage nrs. 90, 91 en 93.
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overigens vier jaar later weer ingetrokken. De marine schrok lange tijd terug voor
het gebruik van hoge-drukmachines in verband met de kwetsbaarheid van de
installatie bij beschietingen. Voor sleepboten golden deze bezwaren veel minder
en het was dan ook dit scheepstype waarop de eerste hoge-drukmachines en
Woolf-machine werden ingebouwd.
Een ander nadeel van de Woolf-machine in de scheepvaart en in het bijzonder
de stoomsleepvaart was de geringere mogelijkheid om te manoeuvreren. De zuigers
van de beide cilinders bewogen namelijk, zoals we hebben gezien, gelijktijdig (of
tegengesteld), waardoor ze zich tegelijkertijd in de uiterste stand bevonden. Als de
zuiger in de uiterste stand stond, bevond de kruk zich in het dode punt. Zolang de
machine draaide, was dit geen probleem, want dan vloog de kruk als gevolg van
zijn impuls (eventueel dankzij een vliegwiel) door het dode punt heen. Maar tijdens
het maoeuvreren van een schip, wat vooral bij een sleper veelvuldig voorkwam,
draaide de machine niet constant. In dat geval werd hij juist vaak stilgezet of in de
omgekeerde richting gezet. Bovendien was het gebruik van een vliegwiel door de
beperkte ruimte in de scheepsromp niet wenselijk. R. Wright bedacht al in 1816 een
oplossing hiervoor. Hij kreeg een octrooi op een machine met twee cilinders waarvan
de krukken een hoek van 90 graden maakten. Hierdoor werkten de cilinders ook
met een faseverschil van 90 graden. Het gevolg hiervan was dat de stoom die uit
de eerste cilinder kwam, niet direct in de tweede cilinder kon stromen, maar eerst
tijdelijk opgevangen moest worden in een tussenruimte, de receiver. Wright wilde
echter geen stoom onder hoge druk gebruiken. Voor zover bekend is zijn ontwerp
12.
nooit in de praktijk gebracht. Een andere oplossing was twee afzonderlijke
stoommachines te gebruiken. In dit geval was het geen enkel probleem om de
cilinders niet evenwijdig te installeren maar zodanig dat

11.

12.

Zie M. Bakker, ‘De overheid’, in: H.W. Lintsen e.a., Geschiedenis van de Techniek in
Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890 (Zutphen 1994), dl. VI,
hoofdstuk 5.
In het ontwerp van Wright waren beide cilinders even groot. Dit geeft eveneens aan dat hij
geen goed inzicht had in de mogelijke voordelen van een machine met twee cilinders. Het
vraagstuk van de verhouding van de twee cilinders komt nog aan de orde. E. Brückmann,
‘G.M. Roentgen: der Erfinder der Mehrfach-Expansions-Dampfmaschine’, Zeitschrift der
Verein Deutscher Ingenieure, 36 (1892), no. 33, 941-947, 978-986.
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de zuigerstangen van de machines een hoek met elkaar maakten. Dit werd vooral
in sleepboten, maar ook in veel gewone stoomboten de gangbare oplossing voor
het manoeuvreerprobleem.

De uitvinding van de compoundmachine: een reconstructie
In 1823 kreeg Roentgen de gouden medaille van het Provinciaal Utrechts
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen voor zijn verhandeling over
stoomboten. Het genootschap had een prijsvraag uitgeschreven over de
mogelijkheden van de stoomvaart op de Nederlandse binnenwateren. Tevens werd
om een ontwerp van een dergelijk vaartuig gevraagd. Roentgen, die kort tevoren
dezelfde opdracht van de minister had gekregen, gaf in zijn verhandeling een
beschrijving van een dergelijke stoomboot. Naast een pleidooi voor de toepassing
van de stoommachine gaf Roentgen ook een overzicht van de stand van zaken.
Hoewel Roentgen zelf een gewone balansmachine van Boulton & Watt in zijn ontwerp
had opgenomen, waren er dankzij de ontwikkeling van de stoomtechniek volgens
hem ook verschillende alternatieven, die de stoomvaart ook op zee mogelijk zouden
maken. Een van de methodes was, aldus Roentgen, ‘het plaatsen van twee
Stoom-machines in eene boot, elk werkende op eene bijzondere kruk, die aan
13.
derzelver as gehecht, een regten hoek met elkander maken’.
Daarnaast bood vooral het gebruik van hogere drukken volgens Roentgen in de
toekomst grote voordelen voor de ‘stoomnavigatie’. ‘De Stoommachine [van hoge
drukking] is minder kostbaar, minder zwaar, en vereischt mindere ruimte en
brandstoffen, in evenredigheid van den graad van drukking’. Helaas durfde men
alleen nog in de Verenigde Staten deze stap te zetten. Door ondeskundigheid waren
weliswaar in Engeland enkele stoomketels gebarsten - de reden waarom geen
hoge-drukmachines meer werden toegepast - maar de stoomvaart was volgens
Roentgen veel minder gevaarlijk dan de zeilvaart of het vervoer in rijtuigen. Wel gaf
hij verschillende mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren, zoals een regelmatige
controle, een verzegelde veiligheidsklep en het verbeteren van de opleiding van de
machinist. De machinist zou volgens hem niet alleen een examen maar ook een
14.
eed dienen af te leggen.
Een jaar later diende Roentgen zijn al eerder genoemde memorie over het nut
van stoommachines voor de scheepvaart in. Van zijn drie projecten - het bouwen
van stoomsleepboten, het inbouwen van een stoommachine in een bestaand schip
en het bouwen van een geheel nieuw stoomoorlogsschip - zouden de laatste twee
15.
mislukken en alleen het eerste tot de bouw van de Hercules leiden. De machines
voor deze en de meeste andere Nederlandse stoomschepen in die tijd werden
geleverd door de firma Cockerill uit Seraing. Een conflict tussen de NSBM en Cockerill
(zie hoofdstuk 8), die volgens een eerdere afspraak exclusief scheepsmachines
voor de NSBM zou bouwen, had tot gevolg dat de NSBM zelf een machinefabriek
16.
inrichtte. Vanaf 1826 bouwde de NSBM haar eigen machines.
De technische leiding had Roentgen in handen gegeven van de Engelse ingenieur
N.O. Harvey (1801-1861). Diens oom H. Harvey had in Hayle, in Cornwall, een
13.
14.
15.
16.

G.M. Roentgen, Verhandeling over de stoombooten (Utrecht 1825), 3-17. De verhandeling
werd uitgegeven door het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Roentgen, Verhandeling, 19-21, 28-35 en 52-54.
J.M. Dirkzwager, ‘Scheepsbouw’, in: Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording
van een moderne samenleving 1800-1890 (Zutphen 1993), dl. IV, 73-80.
Zie hoofdstuk 8 en Dirkzwager, ‘Scheepsbouw’, 74-75.
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ijzergieterij en machinefabriek. In de Hayle Foundry, zoals het bedrijf heette, werkte
Woolf aan de perfectionering van zijn machine. Een tante van Harvey junior trouwde
bovendien met Richard Trevithick, een andere stoomexpert, zodat Harvey van jongs
af aan met de grootste Engelse ingenieurs kon werken. Hij deed niet alleen ervaring
op in het familiebedrijf maar ook in enkele andere bekende fabrieken van
stoommachines. Een van de ingenieurs die Harvey kende, bracht hem in 1824 in
contact met Roentgen. Deze bood hem de leiding over de nieuwe machinefabriek
op Fijenoord aan. Met Harvey kreeg Roentgen dus een van de grootste specialisten
17.
op het gebied van de Woolf-machine in huis.
Volgens een van de biografen van Roentgen werd in een van de volgende jaren
een ontwerp voor een dubbele Woolfse machine voor een stoomboot gemaakt. Dit
ontwerp was aan Cockerill aangeboden. Deze zou het afgewezen hebben omdat
hij juist een slechte ervaring had gehad met het bouwen van een Woolf-machine
18.
naar het ontwerp van een Berlijnse ingenieur. Niet duidelijk is of deze machine
was bestemd voor de sleepboot waar de NSBM aan werkte. Zeker is in elk geval dat
Roentgen en Harvey allerlei plannen hadden om Woolf-machines in de scheepvaart
te gebruiken. Trevithick, die het bedrijf in 1828 bezocht, was zeer onder de indruk
van de capaciteiten van de jonge werf waar niet alleen met machines maar ook met
19.
scheepsvormen werd geëxperimenteerd.
We beperken ons nu tot de totstandkoming van de stoomsleepboot. De NSBM had
in 1825 van de regering de opdracht gekregen zo'n schip te bouwen dat onder
andere marineschepen op de binnenwateren en in de binnenmondingen zou kunnen
slepen, een idee dat Roentgen zelf in zijn Memorie had geopperd. Toen drie jaar
later deze boot, de Hercules, nog niet gereed was, besloot Roentgen de
tweeling-machine uit de Agrippina in de sleper over te brengen. Dit was een
hoge-drukmachine met twee cilinders die afzonderlijk werkten. De Agrippina zou
nu - Roentgen was als belangrijkste adviseur van de overheid ongetwijfeld op de
hoogte van het op handen zijnde verbod voor hoge-drukmachines op

17.
18.
19.

L.U. Scholl, ‘Nicholas Oliver Harvey (1801 bis 1861). Ein englischer Schiffbauingenieur am
Niederrhein um 1830’, Technikgeschichte 45 (1978), 89-92.
Brückmann, ‘Roentgen’, 945.
Scholl, ‘Harvey’, 91.
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passagiersschepen - toch ingericht kunnen worden voor het vervoer van passagiers
en dan door de Hercules gesleept worden.
Door de aanwezigheid van twee afzonderlijke machines was het
manoeuvreerprobleem bij voorbaat opgelost. Om het vermogen van de Hercules
te vergroten wilde Roentgen echter twee extra lagedrukcilinders aanbrengen. Van
dit ontwerp is een ruwe schets bewaard gebleven. Omdat het te duur was, werd het
niet uitgevoerd. Roentgen maakte daarom in 1830 een nieuw ontwerp, waarin slechts
één lage-drukcilinder aan de twee hoge-drukcilinders werd toegevoegd. Het vormen
en gieten van een geheel nieuwe cilinder zou echter te veel tijd en geld kosten.
Roentgen besloot daarom een ander stoomschip, de Atlas, te ontmantelen en de
lagedrukcilinder uit dit schip naar de Hercules over te brengen. Het project stond
onder grote tijdsdruk. Roentgen schreef in 1829: ‘Het werk van de Hercules moet
zoo veel mogelijk bespoedigd worden op dat dit schip weer in 't water kan gelaten
20.
worden.’ Desondanks was bij het uitbreken van de Belgische opstand in 1830 de
ombouw nog niet helemaal voltooid. De regering had de sleepboot op dat moment
dringend nodig en de Hercules werd onder andere bij het beleg van Antwerpen
ingezet. Hierbij werd alleen gebruik gemaakt van de hoge-drukcilinders. Daarna
werd de machine verder afgebouwd. Bij proeven bleek dat het brandstofverbruik
bijna met de helft daalde in vergelijking met het gebruik van alleen de
21.
hoge-drukcilinders.
Het koppelen van een lage-drukmachine aan de tweeling-machine leverde twee
problemen op. Op de eerste plaats was de cilinder van de Atlas kleiner dan in het
tweede ontwerp was voorzien. Dit betekende dat niet alle stoom die uit de
hoge-drukcilinders kwam in de lage-drukcilinder zou kunnen expanderen. De
ingenieurs van de NSBM losten dit op met behulp van een tandwiel-constructie.
Hierdoor kon de lage-drukzuiger meer toeren maken. Deze ingewikkelde constructie
was noodzakelijk omdat met bestaande cilinders werd gewerkt. Bij volgende
machines kon dit probleem al in de ontwerpfase voorkomen worden. Het tweede
probleem was dat de stoom op verschillende tijdstippen uit de beide
hoge-drukcilinders kwam en bovendien niet rechtstreeks in de lage-drukcilinder kon
stromen. Hiervoor werd een tussenruimte, in de vorm van een extra brede pijp,
aangebracht waar de stoom tijdelijk kon worden opgeslagen. Voor het geval dat de
machine alleen op de hoge-drukmachines werkte, bezat deze pijp een uitlaatklep
waaruit de stoom kon ontsnappen. Een deel van de warmte kon dan nog gebruikt
worden om het voedingswater voor de ketels voor te verwarmen. Omdat de stoom
hierbij een deel van haar warmte verloor, noemde Roentgen dit onderdeel de
‘refrigerator’.

20.
21.

Pearce, ‘Marine-engines’, 11 april 1890, 296.
Th.P. Löhnis, ‘De maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw “Fijenoord”, voorheen de
Nederlandse Stoomboot Maatschappij’, Tijdschrift voor economische geografie (1916), 15
april, 138.
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Detail van het ontwerp van een stoommachine uit 1827 en 1828. In dezelfde tijd dat Roentgen
werkte aan de Hercules, kreeg de NSBM de opdracht om de James Watt te verlengen en
van een nieuwe stoommachine te voorzien. Het schip dat omgedoopt zou worden in de Stad
Keulen, kreeg evenals de Hercules een machine met drie cilinders. Door de
oorlogsomstandigheden kwam het schip pas in het begin van de jaren dertig in de vaart. De
tekening was waarschijnlijk afkomstig van een van de Engelse ingenieurs die bij de NSBM
werkten. Hoewel Roentgen meestal als de grote uitvinder wordt beschreven, was de inbreng
van deze buitenlandse technici zeker niet te verwaarlozen.

Het voor de Hercules gemaakte machine-ontwerp wilde Roentgen ook gebruiken
voor het in Engeland gebouwde stoomschip James Watt, dat op de werf van de
NSBM werd verlengd en werd omgedoopt in de Stad Keulen. Door de omstandigheden
liet ook de uitvoering van dit plan enkele jaren op zich wachten. In 1835 deelde
Roentgen de directie en aandeelhouders van de NSBM mee dat de Stad Keulen
inmiddels was voorzien van een machine met twee hoge-drukcilinders en een
lage-drukcilinder. ‘Dit stelsel’ aldus Roentgen, ‘is tot nog toe maar met oude
stoomwerktuigen op een onvolmaakte en gebrekkige wijze beproefd, maar op dit
ogenblik worden zowel door ons als in Duitschland verschillende nieuwe
stoomwerktuigen daarnaar vervaardigd, waardoor alleen het gehele voordeel dezer
22.
uitvinding zal worden verkregen.’ De werf in Duitsland waar Roentgen op doelde
was Die gute Hoffnungshütte van Haniel in Ruhrort. In 1829 had

22.

De Boer, Leven, 107.
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Harvey de NSBM verlaten om naar Haniel te gaan. Zijn plaats in Rotterdam was
ingenomen door Roentgens zwager, de Engelse ingenieur S. Bennet. In dezelfde
tijd - omstreeks 1833 - kwam Roentgen op het idee om een van de twee
hoge-drukcilinders weg te laten. In een machine met expansie in meerdere cilinders
was het immers overbodig om twee hoge-drukcilinders met faseverschil naast elkaar
te leggen. Eén hoge-druk- en één lage-drukcilinder die met faseverschil werkten,
volstonden ook om de dode punten in de aandrijving te vermijden. Zo ontstond de
typische gecombineerde hoge- en lage-drukmachine, die later compoundmachine
is genoemd. De eerste machine van dit type is misschien al in 1833 maar zeker in
1834 toegepast in de ijzeren roverboten die door het ministerie van Koloniën waren
23.
besteld voor de bestrijding van de piraterij.
Roentgen probeerde bescherming te krijgen voor zijn ideeën. In 1832 kondigde
hij aan dat hij in binnen- en buitenland octrooi wilde aanvragen. Van een Nederlandse
octrooi-aanvrage is niets bekend, terwijl in 1833 een poging om in Pruisen een
24.
octrooi te krijgen niet succesvol was. Een jaar later had hij meer succes. Roentgen
25.
kreeg in Frankrijk en Engeland via een agent octrooi op zijn machine. Het systeem
van Woolf, zo voerde Roentgen in het octrooi aan, was niet geschikt voor toepassing
op stoomschepen. Voor een regelmatige aandrijving en om goed te kunnen
manoeuvreren waren twee afzonderlijke stoommachines noodzakelijk. Om dit met
een Woolfse machine te kunnen bereiken, waren twee complete machines, dus vier
cilinders nodig. Zijn ontwerp had deze nadelen niet en in vergelijking met het gebruik
van twee gewone machines, kon in het systeem van Roentgen aanzienlijk op
brandstof worden bespaard. Roentgen betoogde verder dat in principe een willekeurig
aantal cilinders in serie geplaatst kon worden, dus in feite meer dan tweevoudige
expansie kon worden toegepast. De combinatie van twee of meer cilinders in zijn
ontwerp kon op schepen worden toegepast om een goede stuurbaarheid mogelijk
te maken, maar ook op andere plaatsen, zoals op locomotieven of in fabrieken. De
zuigerstangen hoefden bovendien niet op dezelfde aandrijfas te worden aangesloten,
zodat ze ook voor verschillende toepassingen ingezet konden worden. De titel van
het Franse octrooi, ‘Machine à vapeur expansive à cilindres indépendants et
combinés’, maakt dit duidelijk. De tekeningen hierbij lieten een fabrieksmachine
26.
zien, die balansen gebruikte voor de overbrenging. Verder deed Roentgen de
aanbeveling tussen de twee cilinders een tussenruimte - in het Engelse octrooi
‘intermediate reservoir’ genoemd - aan te brengen. Dit zou tot een rustiger en
gelijkmatiger beweging leiden. Bovendien kon men deze tussenruimte in het onderste
gedeelte van de rookkamer inbouwen, via welke de verbrandingsgassen van de
stookruimte werden afgevoerd. Door de warmte van deze gassen kon de temperatuur
en daarmee ook de druk van de doorstromende stoom verhoogd worden. Een
23.

24.

25.

26.

Volgens Van Overbeeke werd de eerste compoundmachine voor de Simson in 1833 nog uit
oude machines samengesteld. Over een compoundmachine voor de Agrippina, die weer voor
het passagiersvervoer kon worden ingezet, ontbreken nadere bijzonderheden. Voor de Ternate
en de Banda zijn met zekerheid nieuwe compoundmachines met twee cilinders gebouwd. P.
van Overbeeke, De Compound-machine: Nederlandse ingenieurs en de ontwikkeling van
scheepsmachines in de 19e eeuw (Eindhoven 1992), doctoraalscriptie TUE, 20-31 en met
name tabel 28-29.
G. Doorman, Het Nederlandsch octrooiwezen en de techniek der 19e eeuw (Den Haag 1947),
80-81. Löhnis vermeldt dat een Duitse rederij die haar schepen door de fabriek van Haniel
liet bouwen, voor de NSBM een octrooi kreeg, maar dit is niet teruggevonden. Löhnis,
‘Feijenoord’, 138.
In Engeland stond het octrooi op naam van E. Wolff (patent specification No. 6600 van 26
april 1834, op 24 oktober 1834 toegewezen). In Frankrijk was A. Koechlin de agent. Op 23
juli van hetzelfde jaar kreeg deze voor tien jaar een octrooi. Brückmann, ‘Roentgen’, 978.
Bij het Engelse octrooi bevonden zich dezelfde tekeningen. Brückmann, ‘Roentgen’, 978-981.
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dergelijk reservoir kon ook dienen om rechtstreeks extra ‘hulpstoom’ te laten
instromen. Een andere mogelijkheid om de werking te verbeteren was een
stoommantel om de lagedrukcilinder. Een stoommantel is een dubbele wand rondom
de cilinder, waardoor een ruimte ontstaat die gevuld wordt met verse stoom uit de
ketel.
Roentgen benadrukte telkens dat zijn ideeën ook op bestaande
machine-installaties konden worden toegepast. Elke bekwame ingenieur was in
staat om bijvoorbeeld een lage-drukcilinder toe te voegen in een situatie waar extra
vermogen werd vereist. Juist deze flexibiliteit in toepassingen, mede mogelijk
gemaakt door het reservoir, was het nieuwe van zijn ontwerp. Expansie in meerdere
cilinders was inmiddels zeker in Engeland al lang bekend. Het Engelse octrooi uit
1834 had dan ook de bescheiden titel A certain improvement or certain improvements
27.
in steam engines.

De verspreiding van de compoundmachine
Dankzij de ontwikkeling van dit nieuwe machinetype was de NSBM in staat om goede
en concurrerende stoomschepen te bouwen. De NSBM kreeg de beschikking over
schepen die minder brandstof nodig hadden voor dezelfde prestatie en dus
goedkoper te exploiteren waren of, een tweede mogelijkheid, over schepen die bij
gelijk gewicht en afmetingen meer stuwvermogen hadden dan de gangbare schepen.
De mogelijkheid om schepen uit te rusten met bijzonder krachtige machines werd
met name toegepast bij sleepboten. Deze sleepboten hebben de Rijnvaart een
ander aanzien gegeven. Behalve voor eigen gebruik werden ook verschillende
machines aan buitenlandse bedrijven geleverd, voornamelijk voor de stoomvaart
op de Rijn, de Elbe en de Wolga, maar ook voor het gebruik in fabrieken, waaronder
28.
een klein aantal voor fabrieken in de Elzas. In totaal zijn tussen 1834 en 1853
29.
zeker zo'n 25 schepen met een machine van de NSBM uitgerust. Op de Gute
Hoffnungshütte, waarmee de NSBM vriendelijke contacten bleef onderhouden, zijn
eveneens verschillende machines gebouwd. Daarnaast werden in het begin van de
jaren vijftig door de in 1838 in Kampen opgerichte Rijn- en
IJssel-Stoombootmaatschappij enkele compoundmachines gemaakt. Deze rederij
was mede-opgericht door de Engelsman C. Penny, die hoofd-machinist bij de NSBM
was geweest en later zijn naam vernederlandste tot Penning. De Kampense rederij
had in 1838 een drietal schepen met compoundmachines bij de NSBM gekocht. De
Rijn- en IJssel-

27.
28.
29.

Brückmann, ‘Roentgen’, 979-980. Pearce geeft de Engelse tekst van het octrooi, The Engineer,
1891, 3 april, 268-269.
Brückmann, ‘Roentgen’, 981-982.
Van Overbeeke, Compound-machine, 28-29.
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Stoombootmaatschappij breidde het bedrijf vervolgens uit met een machinefabriek
waar ook enkele compoundmachines werden gebouwd. Ook hier zien we weer het
bekende patroon van een technicus die bij een groot bedrijf voldoende kennis had
opgedaan om later zelf machines te gaan bouwen. Bovendien waren in dit geval
30.
machines van de NSBM voorhanden. Ook in andere landen zijn op kleine schaal
31.
compoundmachines gemaakt.
De verspreiding van de compoundmachine bleef echter beperkt tot de
binnenwateren. Het belangrijkste obstakel voor het gebruik op zeeschepen was de
combinatie van de condensor van de lage-drukmachine, de injectie-condensor van
Watt en het gebruik van hoge drukken. In de condensor werd de stoom door het
inspuiten van koud water tot condenseren gebracht. Het watermengsel in de
condensor werd vervolgens weer als voedingswater naar de ketel geleid. Om 1 kg
stoom te condenseren moest maar liefst 20 tot 30 liter water worden ingespoten.
Voor schepen op zee betekende dit dus het inspuiten van zeewater, omdat het
ondoenlijk was de benodigde hoeveelheden zoet water mee te nemen. Zolang de
o

temperatuur in de ketel niet boven de 144 C kwam, kristalliseerde het zout en was
het voldoende om de ketel af en toe door te spoelen, het zogenaamde spuien. Deze
temperatuur werd bereikt bij ongeveer 4 atm, bij hogere drukken ontstond er een
soort ketelsteen die zich afzette op de ketelwand en een isolerende laag vormde.
Hierdoor werd de werking van de ketel belemmerd, wat in het ergste geval tot
explosies kon leiden.
Er zijn verscheidene pogingen ondernomen om dit probleem op te lossen. Al in
1832 had de bekende ingenieur I.K. Brunel een octrooi op een oppervlakcondensor
gekregen. In deze condensor kwam het koelwater niet meer rechtstreeks in contact
met de stoom, maar stroomde langs het oppervlak van honderden kleine buisjes,
32.
waarin zich de stoom bevond. Van dit octrooi is een afschrift in het archief van de
33.
NSBM gevonden. Technische problemen verhinderden voorlopig de toepassing
hiervan. Met name het voldoende luchtdicht maken van de buizen was een groot
probleem. S. Hall was in 1838 de eerste die hier werkelijk in slaagde. Twee jaar
later kreeg hij een octrooi hierop, maar nog voordat de octrooi-aanvraag de deur
uit was, was Roentgen al aan het experimenteren met een oppervlakcondensor
voor de Rotterdam. Ook Roentgen slaagde er echter niet in de afdichting op
bevredigende wijze te realiseren. De Rotterdam kreeg daarom uiteindelijk weer
34.
dezelfde injectie-condensor als de Batavia. Zowel de Batavia als de Rotterdam
waren zeegaande stoomraderboten, gebouwd in opdracht van het ministerie van
Koloniën voor de dienst in de Indische archipel. De schepen werden overigens als
zeilschip naar de Oost gevaren, want ze waren mede door hun injectie-condensor
35.
niet geschikt om grote afstanden op zee af te leggen. Aan de carrière van Roentgen
kwam enkele jaren later een einde. In 1849 werd hij plotseling krankzinnig en drie
jaar later overleed deze dynamische technicus. Zijn plaats bij de NSBM werd
ingenomen door de marine-ingenieur J.W.L. van Oordt.

30.
31.

32.
33.
34.
35.

Van Overbeeke, Compound-machine, 28-29.
H.C. Bosscha, ‘Over de toepassing op zeeschepen van John Elder's stelsel van
stoomwerktuigen met dubbele cilinders’, De Volksvlijt (1861), 128, vermeldt dat ook een
Londense firma de machine van Roentgen gebouwd heeft.
De omgekeerde constructie kwam ook voor.
The Engineer (1890) 8 aug, 103.
Brückmann, ‘Roentgen’, 983-984.
Dirkzwager, ‘Scheepsbouw’, 77-81.
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De bijdrage van Roentgen
Heeft Roentgen nu de compoundmachine uitgevonden of niet? Uit het voorgaande
is duidelijk geworden dat van de uitvinding van de compoundmachine geen sprake
is geweest. De totstandkoming van de machine, die later de compoundmachine
werd genoemd, is een proces geweest dat jaren heeft geduurd. Het uitgangspunt
vormden de pogingen om de machine van Woolf op stoomschepen toe te passen.
Dit was vooral interessant vanwege de mogelijkheden op deze wijze brandstof te
besparen, een belangrijke voorwaarde voor de stoomvaart over grotere afstanden.
De uitgangssituatie voor de NSBM was bijzonder gunstig: met Harvey had men een
van de grootste deskundigen op het gebied van de Woolfse machine in huis gehaald.
Het belangrijkste nadeel van het systeem van Woolf was dat het manoeuvreren
van schepen hiermee moeilijk was, omdat het risico bestond dat de machine in het
dode punt zou blijven stilstaan. De compoundmachine, zo is de gebruikelijk
voorstelling, loste dit probleem op door de twee cilinders onder een bepaalde hoek
te plaatsen. De normale praktijk in de stoomvaart die ook door Roentgen werd
beschreven, was echter om twee afzonderlijke machines te installeren. Het
belangrijkste motief om in de Hercules extra cilinders te willen inbouwen, was het
vergroten van het vermogen van de machine bij hetzelfde brandstofverbruik. Dit
bleek in de praktijk ook geslaagd te zijn. Om kosten en gewicht te besparen misschien speelden ook de moeilijke omstandigheden waarin het bedrijf verkeerde
een rol - werd slechts één lage-drukcilinder ingebouwd. Dit systeem met drie cilinders
werd ook op de Stad Keulen toegepast. In feite laten de octrooien zien dat Roentgen
niet dacht dat hij een nieuwe machine had uitgevonden, maar veeleer een methode
om op verschillende wijzen afzonderlijke stoommachines te combineren. In de loop
van de volgende jaren werd nog één cilinder weggelaten. Dit leverde in elk geval
een goedkopere en lichtere machine op. Maar in deze situatie met slechts twee
cilinders werd het cruciaal om deze onder een hoek te laten werken. Wat voorheen
van ondergeschikt belang was geweest, omdat er twee hoge-drukcilinders waren
die al uit fase werkten, werd nu een belangrijk kenmerk van het systeem van
Roentgen.
Een vergelijkbare ontwikkeling heeft de receiver
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IJmuiden voor het einde van de noord-pier (1878). Sleepboten - hier een raderstoomboot speelden een belangrijke rol bij het binnenslepen van grote schepen in de havens. Hiervoor
waren krachtige motoren vereist. De compoundmachine was hiervoor uitstekend geschikt.
Het extra vermogen bij eenzelfde brandstofverbuik was ook het belangrijkste voor Roentgen
om met compoundmachines op sleepboten te gaan experimenteren.

doorgemaakt. Die wordt altijd aangewezen als het cruciale verschil tussen de
compoundmachine en de Woolf-machine. De receiver is met zekerheid geen
uitvinding van Roentgen. Het is niet bekend of Roentgen en Harvey op de hoogte
waren van het octrooi van Wright. Onwaarschijnlijk is dit niet. Er waren echter
verschillende andere ingenieurs die vergelijkbare ideeën hadden. In 1825 werd
bijvoorbeeld in de Mechanics Magazine hierover gediscussieerd. Een zekere J.
Ham reageerde op een brief met als kop Working steam twice. Ham schreef dat
men stoom uit een hoge-drukcilinder in een afzonderlijk vat zover kon laten
expanderen, dat het nog een keer in een gewone lage-drukmachine kon worden
gebruikt. Dan had men een machine met dubbel-vermogen gekregen. Een afschrift
van deze brief, gemaakt door Roentgen of een van zijn medewerkers is in het archief
van de NSBM gevonden, en vormt het zoveelste bewijs dat de ontwikkelingen in
36.
Engeland op de voet werden gevolgd.
Roentgen zag zelf als de belangrijkste functie van zijn ‘refrigerator’ dat het met
behulp hiervan mogelijk was om de verschillende cilinders onafhankelijk van elkaar
te gebruiken. Uit niets blijkt dat Roentgen een tijdelijke opvang van de stoom bij niet
in fase lopende zuigers absoluut noodzakelijk vond en dat daardoor de ‘refrigerator’
hét essentiële onderdeel van zijn systeem was. Integendeel, in zijn octrooien sprak
Roentgen alleen van ‘het is aan te bevelen dat’ en ‘vaak is het nuttig om’. Het
voordeel van zo'n reservoir was een meer regelmatige gang van de machine.
Daarentegen wordt uit alles duidelijk dat het voor Roentgen een belangrijk drijfveer
was het rendement van de machine te verbeteren. Al bij zijn eerste beschrijving van
de ‘refrigerator’ gaf hij aan hoe de warmte van de stoom, die normaal gewoon in de
lucht zou wegstromen, nog gedeeltelijk gebruikt kon worden. Enkele jaren later, in
zijn octrooi, gaf hij aan dat niet alleen de werking van de lage-drukmachine verbeterd
kon worden door extra stoom in het reservoir toe te laten, maar ook hoe hierbij van
de warmte van de verbrandingsgassen gebruik kon worden gemaakt, warmte die
anders volledig verloren ging. Zijn ideeën over de functie van het reservoir waren
dus verder geëvolueerd zonder dat ze nu volledig samenvielen met de betekenis
die er later aan is gehecht. Verder ge36.

J. Ham, ‘Working steam twice’, Mechanic's Magazine (1825), 110, 30 juli 1825, 295. Dit was
een reactie op een brief die een week eerder was verschenen, ibidem, (1825) 23 juli, 243.
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tuigen zijn voorstellen voor het gebruik van stoommantels en de verhouding tussen
de afmetingen van de beide cilinders van een goed inzicht in de werking van een
stoommachine en de mogelijkheden om die te verbeteren. Dit gebruikte hij ook om
de juiste volumeverhouding tussen de hoge en de lagedrukcilinder vast te stellen.
Deze verhouding bepaalde de mate van expansie in de lage-drukcilinder en daarmee
de hoeveelheid arbeid die werd verricht. Deze verhouding moest bovendien zodanig
37.
gekozen worden dat door beide zuigers ongeveer evenveel arbeid werd verricht.
Dit laatste punt zou een belangrijke rol spelen bij het ontwerpen van
compoundmachines na 1860.
De vraag welk aandeel aan Roentgen toe te schrijven is en wat eventueel aan
zijn medewerkers te danken is, valt niet met zekerheid te beantwoorden. In Engeland
ontwikkelde ideeën én ervaring hebben in elk geval een belangrijke rol gespeeld.
Roentgen wordt beschreven als een gedreven man, die rusteloos aan nieuwe
plannen werkte en een drijvende kracht in het bedrijf. Roentgen mag dan niet de
uitvinder zijn van de compoundmachine, de succesvolle ontwikkeling van de hoge
en lage-drukmachine, zoals de compoundmachine bij de NSBM werd genoemd, kan
wel in belangrijke mate aan hem worden toegeschreven. De nadruk die in de tweede
helft van de negentiende eeuw op de receiver en de compoundmachine werd gelegd,
had echter tot gevolg dat aan een ander aspect van de door Roentgen gemaakte
machines te weinig aandacht is besteed. Tot het midden van de eeuw was de
balansmachine het overheersende type machine, ook in stoomschepen. Vanaf
omstreeks 1830 werden de eerste aarzelende pogingen ondernomen om direct
werkende machines te maken, dat wil zeggen, de balans weg te laten en het vliegwiel
boven de cilinder aan te brengen. Tegelijkertijd werd in de Verenigde Staten
38.
geëxperimenteerd met horizontale machines. Opmerkelijk aan de ontwerpen van
Roentgen was dat al bij de allereerste plannen sprake was van direct-werkende
machines, die (nagenoeg) horizontaal lagen. Door het gecombineerde gebruik van
meerdere machines werd bovendien het vliegwiel overbodig, wat een groot voordeel
was gezien de beperkte ruimte aan boord. De compoundmachine had door zijn
constructie al vanzelf een tamelijk gelijkmatige loop, iets wat steeds meer als een
voordeel van samengestelde machines in het algemeen werd gezien.
Dit alles maakte een compacte en voor de scheepvaart bijzonder geschikte
machine mogelijk. Hoewel niet zonder meer een originele vinding, was dit een zeer
vroege én succesvolle uitwerking en toepassing. De directe werking was
waarschijnlijk een veel belangrijkere innovatie dan de manier waarop de cilinders
met elkaar waren verbonden. De aandacht die hieraan is besteed, vooral in de jaren
tachtig en negentig van de negentiende eeuw, moet dan ook vooral gezien worden
tegen de achtergrond van de snelle verspreiding van de compoundmachine na
1860. Daardoor ook werd Roentgen als de uitvinder van de compoundmachine
aangewezen. Dit doet niet alleen geen recht aan de bijdragen van anderen, maar
geeft ook een verkeerd beeld van de wijze waarop de compoundmachine is ontstaan.

37.

38.

De optimale volumeverhouding was natuurlijk afhankelijk van de begindruk. Met de toepassing
van steeds hogere drukken verschoof ook de volumeverhouding. Voor een gelijkmatige
werking van de machine was het belangrijk dat er geen grote verschillen optraden in de
krachten die via de krukken op de aandrijfas werden uitgeoefend. Van Overbeeke,
Compoundmachine, 27-31.
H. Lintsen, ‘Stoom in ontwikkeling’, in: H.W. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de Techniek
in Nederland. Wording van een moderne samenleving 1800-1890 (Zutphen 1993), dl. IV,
111-129.
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Bij het ontwerpen van ijzeren stoomschepen voor de Marine bleken ontwerpgegevens van
groot belang. De in Engeland gebouwde Prins Hendrik der Nederlanden diende dan ook tot
voorbeeld van dit schip, de Koning der Nederlanden, dat tussen 1870 en 1874 op de Rijkswerf
in Amsterdam werd gebouwd. Dit schip met een lengte van ruim 80 meter was op dat moment
het grootste in Nederland gebouwde schip. De machine werd echter nog door de Engels
fabrikant Penn & Sons gebouwd. Diens elegante oscillerende machines van lage drukking
domineerden rond het midden van de eeuw de stoomvaart, maar zij zouden vanaf 1870 al
snel door compoundmachines vervangen worden.
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De internationale doorbraak
Scheepsmachines waren tot omstreeks 1850 op enkele uitzonderingen na
39.
lage-drukmachines. Deze waren zowel voor zee- als rivierschepen geschikt. De
perfectionering van de stoommachine had tot steeds zuiniger machines geleid. De
mogelijkheden om grote vooruitgang te boeken zonder de stoomdruk te verhogen
werden echter steeds beperkter. Juist omdat brandstofbesparing in de scheepvaart
meer dan in andere sectoren van belang was, liepen de constructeurs van
scheepsmachines in dit opzicht vaak voorop. In eerste instantie viel de
brandstofbesparing die met hoge-drukmachines werd bereikt, nogal tegen. De grote
temperatuurverschillen leidden, zoals wij reeds eerder vermeldden, tot een
gedeeltelijke condensatie van de stoom, wat de werking van de machines nadelig
beïnvloedde.
Verschillende ingenieurs en bedrijven begonnen daarom hun aandacht weer te
richten op de Woolfmachine. Het zwaartepunt van deze ontwikkeling lag nog steeds
in Engeland en Schotland, maar ook op het Europese continent werd op verschillende
40.
plaatsen met Woolfse machines geëxperimenteerd. Een van de eerste pogingen
was een octrooi van de Engelse ingenieur Nicholson, werkzaam bij Great Eastern
Railway. Diens continuous expansion engine was vooral voor stoomlocomotieven
bedoeld, maar werd ook op rivierschepen toegepast. In een periode van ongeveer
tien jaar, van circa 1855 tot 1865, kreeg de compoundmachine - nu standaard met
receiver - zijn definitieve vorm. De bekendste en succesvolste constructeur was J.
Elder, die vanaf 1852 bij de Schotse firma Randolph, Elliott & Co werkte en zich
41.
langzaam opwerkte tot mede-vennoot.
Het belangrijkste verschil met de machine van Roentgen was de
oppervlakcondensor. Men was er in geslaagd om de technische problemen met de
oppervlakcondensor op te lossen. Vooral door de verbetering van de luchtdichtheid
voorkwam men dat het koelwater met de stoom in de condensor in aanraking kon
komen. Hierdoor kon de druk worden verhoogd en kwamen er machines op de
markt die met een druk van vijf, zes en zelfs zeven atmosfeer werkten. Daarnaast
waren bij de nieuwe machines beide cilinders van een stoommantel voorzien en
werd oververhitte stoom gebruikt.
Stoommantels waren ook al door Roentgen toegepast, maar alleen voor de
lage-drukcilinder. Het belangrijkste doel hiervan was om afkoeling van de cilinder
te voorkomen. Van oververhitting is sprake als de verzadigde stoom buiten de ketel
extra verhit wordt zonder dat de druk toeneemt. Hierdoor wordt de stoom
onverzadigd. Het effect hiervan was dat niet onmiddellijk condensatie optrad als de
stoom in de cilinder een beetje afkoelde. Op het belang van stoommantels en van
oververhitting werd in 1859 gewezen door W.J.M. Rankine in zijn boek over de
42.
scheepsbouwkunde. Rankine, een civiel-ingenieur, was sinds 1855 hoogleraar in

39.
40.

41.
42.

De oscillerende machines van de Britse machinefabrikant Penn waren het meest succesvol.
Onder andere in Oostenrijk en Zwitserland. Zeker in Oostenrijk was de machine van Roentgen
bekend. O.H. Müller, ‘Über Umsteuerungen, besonders für Schiffsmaschinen’, Zeitschrift des
Österreichischen Ingenieur- und Architecten Vereines (1867), 38-39 en verder M.M. Jackson,
‘Expansive marine engines’, The Engineer (1864), II, 369, ‘letter to the editor’.
Matschoss, Entwicklung, 470-486.
W.J.M. Rankine, Shipbuilding, theoretical and practical (Londen 1866), 270.
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Compoundmachine voor het stoomschroefschip de Madura, dat tussen 1876 en 1879 door
de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen in Amsterdam werd gebouwd. In
vergelijking met de compoundmachines van Roentgen was deze machine veel compacter
maar desondanks veel krachtiger.
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Glasgow en was een van de eerste hoogleraren in de ingenieurswetenschappen in
Groot-Brittannië. Hij was bovendien een van de eersten die een systematische en
volledige behandeling van de thermodynamica publiceerde onder de titel A manual
of the steam engine and other prime movers. Dit boek, dat in 1859 voor het eerst
werd gepubliceerd, werd vele malen herdrukt en was van grote betekenis voor de
43.
verspreiding van de thermodynamica. Rankine was uitstekend op de hoogte van
de ontwikkelingen in de constructie van scheepsmachines. Hij was goed bevriend
met Elder en onderhield ook met veel andere fabrikanten contacten. Hij zat als het
ware op de eerste rij, toen de Schotse scheepsbouwers met nieuwe machines
experimenteerden.
Het argument om meervoudige expansie toe te passen, was de reductie van de
ongewenste condensatie. Dit was zeker geen ontdekking van Rankine. Hij kon
echter wel op grond van theoretische inzichten een verklaring geven voor de
verbeterde prestaties. Volgens de thermodynamica maakt het geen verschil of de
stoom in één cilinder of twee cilinders expandeert. Alleen het temperatuurverschil
tussen ketel en condensor is bepalend voor het maximaal haalbare rendement. Bij
de compoundmachine hield de verdeling van het totale temperatuurverschil over
meerdere cilinders in dat er kleinere verschillen in elke cilinder waren en er dus
minder condensatie optrad. Op grond van zijn kennis van het gedrag van gassen
kon Rankine aangeven dat oververhitting een ander middel was om condensatie
verder te beperken. Bovendien kon Rankine op grond van zijn analyses nauwkeuriger
dan voorheen aangeven hoe groot het maximaal te behalen voordeel was.
Het nadeel van expansie in meerdere cilinders was dat de machine meer
onderdelen had en er meer energie door wrijving verloren ging. Door een
nauwkeurige afweging van de extra-opbrengsten en verliezen kon berekend worden
bij welke druk het raadzaam was om meerdere cilinders te gebruiken. Zo bleek dat
het bij drukken boven de tien atmosfeer beter was de expansie van de stoom over
drie opeenvolgende cilinders te verdelen. Deze zogenaamde triple-expansiemachine
werd vanaf de jaren tachtig toegepast, toen men technisch in staat was ketels te
bouwen die dergelijke hoge drukken aankonden.
Veel ideeën om de stoommachine te verbeteren waren al lang bekend.
Stoommantels werden sinds de tijd van Watt toegepast. Roentgen had, zoals we
zagen al in zijn octrooi gewezen op de mogelijkheid van meervoudige expansie. De
verbeteringen aan de compoundmachine kunnen daarom ook niet - zoals vaak
44.
gebeurt - aan Rankine of aan de thermodynamica worden toegeschreven. De
verdienste van Rankine was dat hij een betere en wetenschappelijke onderbouwing
van de machine gaf. Op grond hiervan kon al van tevoren worden aangegeven wat
het effect van veranderingen zou zijn en wat maximaal haalbaar was. Op deze wijze
begonnen wetenschappelijke inzichten geleidelijk de richting waarin de techniek
zich ontwikkelde te beïnvloeden. Dit is een heel ander beeld dan het gangbare,
waarin na 1850 de technische ontwikkeling op het gebied van de stoomtechniek
volledig afhankelijk werd van de thermodynamica.
De invoering van de compoundmachine was van groot belang voor de stoomvaart.
Het brandstofverbruik daalde daardoor zo ver dat het stoomschip ook op lange
afstanden kon concurreren met het zeilschip. In de jaren zeventig en tachtig werden
vrijwel alle stoomschepen met compoundmachines uitgerust. In deel IV van deze
Geschiedenis van de Techniek in Nederland is dit uitgebreid beschreven, evenals
43.
44.

W.J.M. Rankine, A manual of the steam egine and other prime movers (Londen 1859). In
1878 verscheen bijvoorbeeld al de negende druk.
Matschoss, Entwicklung, II, 487-503 en C. Busley, Die Schiffsmachine (Kiel 1883-1885), 320.
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de overgang van de raderboot op het stoomschip met schroef. De ontwikkeling
van de scheepsmachines verliep nogal stormachtig. Na de triple-expansiemachines
deden in de jaren negentig ook de quadruple-expansiemachines hun intrede. Lang
zou de dominantie van de compoundmachines niet duren. De ontwikkeling van
geheel nieuwe types scheepsmachines, zoals de stoomturbine en de dieselmotor,
46.
zouden spoedig een nieuw tijdperk inluiden.

De herintroductie van de compoundmachine in Nederland
In 1870 werd in Amsterdam de Stoomvaartmaatschappij Nederland (SMN) opgericht
met de bedoeling een stoomvaartverbinding met Nederlands-Indië te gaan
onderhouden. Naast enkele reders en Prins Hendrik was ook John Elder bij deze
maatschappij betrokken. Het wekte dan ook geen verbazing dat de SMN haar schepen
bij Elder bestelde. Protesten hiertegen haalden niets uit. Ook andere Nederlandse
stoomvaartmaatschappijen die over de oceanen voeren, kochten hun schepen in
het buitenland. Op deze wijze kwamen er stoomschepen onder Nederlandse vlag
met compoundmachines van het nieuwe type, dat wil zeggen met
oppervlakcondensor. In opdracht van de minister van Marine werden de gegevens
van deze schepen, dus ook van de machines, openbaar gemaakt. Vanaf 1875
verscheen onder redactie van B.J. Tideman het Memoriaal van de Marine, waarin
dit soort gegevens voor alle geïnteresseerde fabrikanten en ingenieurs werd

45.
46.

Een hoger toerental en het gebruik van een schroef in plaats van de raderen vereiste een
geheel andere opstelling van de machine. Op deze aspecten gaan we niet verder in.
Matschoss, Entwicklung, 503-514.
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De Koningin Emma der Nederlanden bij het binnenkomen van de haven van IJmuiden in
1888. Dit schip was een combinatie van een stoom- en een zeilschip. Door toepassing van
compoundmachines daalde het gebruik van brandstof dusdanig dat het voor zeilschepen
steeds moeilijker werd om concurrerend te blijven. Het gevolg was dat zeilschepen, die
gedurende een groot deel van de negentiende eeuw met succes op zee met de stoomschepen
hadden geconcurreerd, na 1880 in snel tempo vervangen werden door stoomschepen, die
door compoundmachines werden aangedreven.
47.

gepubliceerd. Hiermee werd de transfer van kennis en ontwerpgegevens veel
systematischer dan voorheen georganiseerd.
Het Memoriaal was voor de grote leveranciers van scheepsmachines, zoals de
NSBM en Van Vlissingen, niet de enige bron van kennis. De Engelse
compoundmachines waren al eerder bekend. Zo verscheen in 1861 in De Volksvlijt
een artikel over ‘de toepassing op zeeschepen van John Elder's stelsel van
stoomwerktuigen met dubbele cilinders’. De auteur, H.C. Bosscha, was op de hoogte
van de machines van de NSBM, maar de machines van Elder onderscheidden zich
volgens Bosscha hiervan, doordat ze op veel grotere schaal en op zee werden
48.
toegepast. Bosscha beschreef de verschillende proeven die met de schepen van
Elder waren uitgevoerd. In alle gevallen leverde dit een grote besparing van brandstof
49.
op. De NSBM bleef overigens tot 1871 compoundmachines volgens het systeem
van Roentgen bouwen. Volgens Th. Löhnis, die omstreeks 1880 op de tekenkamer
van de NSBM werkte, gebruikten de technici bij de NSBM hiervoor de naam ‘hoge en
lage-drukmachine’. Alleen de machine met oppervlakcondensor werd
compoundmachine genoemd. Deze machine werd in de jaren zeventig
geïntroduceerd. De machine voor de Holland uit 1874 was de eerste
compoundmachine met oppervlakcondensor die door de NSBM werd gebouwd,
50.
waarschijnlijk naar Engels ontwerp.
Bij Van Vlissingen en Dudok van Heel werd in het begin van de jaren zestig
geëxperimenteerd met een oscillerende receiver-compoundmachine, waarbij de
cilinders onder een hoek van 90 graden waren opgesteld. Dit bleek geen succes te
47.
48.

49.

50.

Dirkzwager, ‘Scheepsbouw’, 95-96.
H.C. Bosscha (1827-1898) woonde en werkte een groot deel van zijn leven als ingenieur in
Deventer. Niet bekend is of hij familie van de eerder genoemde J. Bosscha was. De Ingenieur
(1898), 499.
H.C. Bosscha, ‘Over de toepassing op zeeschepen van John Elder's stelsel van
stoomwerktuigen met dubbele cilinders’, De Volksvlijt (1861), 125-142, met name noot op
128.
Van Overbeeke, Compoundmachine, 48.
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zijn. Enkele jaren later, toen het bedrijf werd voortgezet als de Koninklijke Fabriek
van Stoom- en andere werktuigen, werd een nieuwe poging ondernomen. De
receiver-compoundmachine voor het zeeschip Stella, die in 1871 werd voltooid,
bleek wel aan de verwachtingen te voldoen. Deze machine was ontworpen door
A.C.J. Vreedenberg (1841-1915). Vreedenberg had zijn opleiding voornamelijk in
de fabriek van Van Vlissingen gekregen. Hij werd nog in het jaar van oprichting lid
van de kleine Amsterdamse vereniging voor werktuigkundige ingenieurs Archimedes.
Na een verblijf van vijf jaar in Japan, kwam hij nog voor enkele jaren bij de Koninklijke
51.
Fabriek terug. In deze tijd werd de compoundmachine gebouwd.
Van de koopvaardij kregen de Nederlandse bedrijven voorlopig nog geen
opdrachten. Voor de marine bouwden de NSBM en de Koninklijke Fabriek

51.

Samengestelde stoommachines kwamen hier ook ter sprake, overigens niet door Vreedenberg,
die een aantal keren over stoomketels sprak. Later legde Vreedenberg zich vooral op
polderbemalingen toe. GA Amsterdam, Archief Vereniging Archimedes, inv.nr. 10, 1862 en
1863; R.A. van Sandick, ‘A.C.J. Vreedenberg’, De Ingenieur 31 (1915), 933.
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tussen 1876 en 1879 een aantal kleine kruisers voor de Indische dienst. Omdat de
marine nog steeds huiverig stond tegenover hoge-drukmachines, werd hierin een
aangepast systeem toegepast met twee hoge- en twee lage-drukcilinders. De
schepen konden in noodgevallen ook alleen op de lage-drukcilinders varen.
Nederlandse marine-ingenieurs hadden dit systeem van Ch. Sells in Engeland
gezien en de benodigde gegevens meegenomen. Ze werden. ook in het Memoriaal
gepubliceerd. In 1879 volgde het eerste grote marineschip met het systeem van
Sells. Voorstellen van Tideman, een jaar eerder, om een machine van groot
vermogen van Elder te kopen en de gegevens ter beschikking van de Nederlandse
fabrikanten te stellen, liepen stuk op een competentiestrijd binnen de marine.
Tideman was van mening dat een schip en machine als één geheel moest worden
52.
opgevat. De verantwoordelijkheid voor de bouw van nieuwe schepen was echter
bij de marine verdeeld over twee personen, één voor het schip en één voor de
machine. Tideman was alleen belast met het ontwerp van het schip. Het ontwerpen
en bestellen van de machine viel onder de bevoegdheid van een andere ingenieur.
Deze zag Tidemans voorstellen als een inbreuk op zijn eigen terrein en wees ze
53.
daarom van de hand.
Toen vanaf het begin van de jaren tachtig ook grote stoompakketboten met
compoundmachines door de NSBM, Van Vlissingen en De Schelde - ontstaan op
initiatief van Tideman op de plek van de voormalige rijkswerf te Vlissingen - werden
geleverd, brak een nieuwe bloeiperiode voor de scheepsbouw aan. Tegelijkertijd
was de (her)introductie van de compoundmachine voltooid.

Het ontwerpen van compoundmachines
De werktekeningen voor de Stella die door Vreedenberg waren gemaakt, werden
ter beschikking gesteld van de Polytechnische School. Huët gebruikte ze als
voorbeeld bij zijn lessen in de werktuigbouwkunde en het werktuigbouwkundig teke-

De leraar werktuigkunde aan de Polytechnische School, A. Huët, ontwikkelde een grafische
ontwerpmethode voor compoundmachines. Hier is de eerste stap van deze methode
afgebeeld. Voor een machine met gegeven afmetingen, bepaalde hij de druk in de receiver
en de cilinders. In dit geval ging het om een compoundmachine met één hoge-drukcilinder,
twee lage-drukcilinders en twee ‘receivers’ (reservoirs), die altijd met elkaar in verbinding
52.
53.

Dit idee had hij vooral uitgedragen in zijn Scheepsbouwkunde als wetenschap (Amsterdam
1859), maar ook in latere werken benadrukte hij dit herhaaldelijk.
J.M. Dirkzwager, Dr.ir. B.J. Tideman (Leiden 1970), 124-127.
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stonden en drie krukken onder hoeken van 120 . Langs de x-as staat de tijd en op de y-as
het volume van de receivers en de cilinders. Het interval AB markeert één slag van de
hoge-drukcilinder. De verschillende arceringen geven aan of stoom in het betreffende volume
wordt toegelaten, expandeert, ontsnapt of wordt gecomprimeerd. Uit deze figuur kan worden
afgelezen hoe groot het volume van de receiver is en van dat deel van de cilinders die
hiermee in verbinding staan. Hieruit kon vervolgens de druk in de cilinder worden berekend.
Was dit bekend dan kon vervolgens weer eenvoudig worden bepaald welke tegendruk de
expanderende arbeid verrichtende stoom moest overwinnen in de hoge-druk-cilinder en
welke druk de stoom had, die in de lage-drukcilinder werd ingelaten.
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Vooraanzicht van het verticale triple-expansie scheepsstoomwerktuig dat in 1895 in opdracht
van L. Smit en Zoon te Kinderdijk door de maatschappij De Schelde te Vlissingen werd
vervaardigd. Toen de stoomdrukken alsmaar hoger werden, werd het interessant om de
stoom in meer dan twee cilinders te laten expanderen. Zo ontstonden vanaf 1885 eerst
machines met drie cilinders, de triple-expansie machines, en vanaf 1895 zelfs met vier
cilinders, de quadrupleexpansie machines. Door de opkomst van de Dieselmotor kwam aan
deze ontwikkeling een einde.

nen en een hele generatie van werktuigkundigen en scheepsbouwkundigen kende
54.
ze van de opleiding.
De eerste praktische oefeningen in de werktuigkunde bestonden natuurlijk uit het
leren lezen van tekeningen en vervolgens het zelf maken van tekeningen. Daarnaast
besteedde Huët in het derde en vierde jaar in een afzonderlijke cursus aandacht
aan het ontwerpen van allerlei typen stoommachines. Hoe hij hierbij te werk ging,
lichtte hij toe op een bijeenkomst van het KIVI. In april 1882 hield Huët daar een
55.
voordracht over zijn methode om compoundmachines te ontwerpen.
In het algemeen probeerden constructeurs een compoundmachine te ontwerpen
die de gevraagde prestatie leverde en onder de gegeven omstandigheden zo
voordelig mogelijk werkte. Dit kan men zeker voor scheepsmachines als het
belangrijkste criterium beschouwen. Huët onderscheidde daarnaast echter nog
zeven andere criteria waarmee de ontwerper rekening diende te houden. De machine
moest bijvoorbeeld gelijkmatig lopen en verder zou de maximale kracht op elk van
de zuigers zoveel mogelijk gelijk dienen te zijn. Het probleem was dat deze criteria
onderling strijdig konden zijn. Een enkel voorbeeld kan dit duidelijk maken. We
hebben al gezien dat het temperatuurverschil in elk van de cilinders zo klein mogelijk
moest zijn om condensatie in de cilinder en warmteverlies te voorkomen. Een ander
criterium was echter dat de zogenaamde nalading minimaal moest zijn. Nalading
is het verschijnsel dat de druk tijdens het inlaten van stoom in de lage-drukcilinder
plotseling toeneemt, omdat er tegelijkertijd weer stoom uit de hoge-drukcilinder in
de receiver wordt geloosd. Dit kon worden voorkomen door het inlaten van stoom
in de receiver zo kort mogelijk te laten duren. Het gevolg hiervan was dat de druk
in de receiver toenam en het drukverschil (en dus ook het temperatuurverschil) over
56.
de lage-drukcilinder groter werd dan gewenst. Het was afhankelijk van de ontwerper
welk criterium hij zwaarder liet wegen.

54.
55.
56.

Sandick, ‘Vreedenberg’, 933.
A. Huët, ‘Mededeeling over compound-machines’, Tijdschrift KIVI 1881-1882, notulen 11 april
1882, 68-82 + 5 platen.
Huët, ‘Compoundmachines’, 75-76.
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Volgens Huët waren er drie methoden om het ontwerp verder uit te werken. De
traditionele methode was het beredeneren van de werking van een machine. Door
in gedachten de beweging van de cilinders en stoomschuiven en de optredende
drukken te volgen, kreeg men een indruk van de wijze waarop de machine zou
werken. De compoundmachine was hiervoor veel te gecompliceerd en de methode
was bovendien te onnauwkeurig. Een andere methode was de analytische. Uitgaande
van het gedrag van gassen en van de beweging van zuigers kon een aantal
vergelijkingen worden opgesteld, die in principe de werking van de machine
beschreven. In de praktijk leidde dit tot verschillende logaritmische en goniometrische
uitdrukkingen die niet op te lossen waren zonder allerlei grootheden te benaderen.
Deze methode was vooral ontwikkeld door Rankine, maar Rankine gaf zelf al aan
dat zijn verbeterde formules om compoundmachines te dimensioneren niet alleen
op wetenschappelijke inzichten, maar ook op ervaringsgegevens waren gebaseerd.
Een exacte afleiding zou namelijk veel te omslachtig en ingewikkeld zijn om tot
57.
praktische resultaten te komen.
Huët gaf zelf de voorkeur aan een grafische methode. Met deze methode werden
in een aantal stappen de druk- en temperatuurverdeling in de machine en de krachten
op de aandrijfas bepaald. De eerste en belangrijkste stap hierbij was het maken
van een diagram van de zuigerbeweging. In dit diagram werden de veranderingen
in het volume van de cilinders, van de receiver en van de schadelijke ruimtes als
functie van de tijd weergegeven (zie figuur). Hieruit kon worden afgelezen hoe groot
het volume was van de receiver en van dat deel van de cilinders dat met de receiver
in verbinding stond. Vervolgens berekende Huët met behulp van de Wet van Boyle
de druk in de receiver. Omdat de keteldruk en de druk in de condensor gegeven
waren, kon nu voor elke cilinder een theoretisch indicatordiagram of - in
58.
thermodynamische termen - een pV-diagram worden getekend. Uit dit
indicatordiagram leidde Huët het verloop van de krachten

57.
58.

Rankine, ‘Working of steam’, 145-146 en ‘On compound engines’, Naval Science 2 (1873),
199-214. Rankine was vermoedelijk ook de auteur van dit artikel.
In Huëts voorbeeld betrof het een dubbelwerkende machine, waardoor er voor elke cilinder
twee diagrammen ontstonden. Al deze diagrammen werden vervolgens in één gemiddeld
indicateur-diagram ondergebracht. Huët, ‘Compoundmachines’, plaat XII.
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op de krukken af. Hieruit werd grafisch de tangentiaalkracht bepaald, dat wil zeggen
de kracht die loodrecht op het uiteinde van de kruk werkte en voor de aandrijving
zorgde. In het laatste diagram werd tenslotte de resulterende kracht op de kruk
weergegeven. Nu was in één oogopslag te zien hoe deze kracht varieerde tijdens
de beweging. Grote variaties veroorzaakten onder andere een extra belasting van
de constructie en waren dus ongewenst. Door de volume-verhouding van de hogeen lagedrukcilinder te wijzigen kon een gunstiger diagram, dat wil zeggen een minder
59.
variërende kracht worden verkregen.
Met deze methode kon een bestaande compoundmachine geanalyseerd worden.
Voor de ontwerper was het natuurlijker interessanter een heel nieuwe machine te
ontwerpen, die zou voldoen aan de eisen van de opdrachtgever. Om op basis van
een bepaald vermogen een machine te ontwerpen moest de ontwerper eerst bepalen
met welke keteldruk, welke expansiegraad en welk toerental de machine zou werken.
Ook deze waarden kon de constructeur-ontwerper vaak niet vrij kiezen, omdat ze
bepaald werden door de beschikbare ketel en de schroefvorm van het schip.
Ervaringsgegevens speelden ook een belangrijke rol. De ervaring had bijvoorbeeld
geleerd dat de voordeligste expansie bij compoundmachines acht- tot twaalfvoudig
was. Op dezelfde wijze moest nog een aantal andere keuzen worden gemaakt,
zoals de volumeverhouding tussen de hoge en lage-drukcilinder en de vullingsgraad
van de lage-drukcilinder. Elke keuze beïnvloedde weer de vorm van het
krachten-diagram. De grafische methode gaf hierbij de mogelijkheid om de gevolgen
van een bepaalde verandering te onderzoeken. Hoe kwam Huët nu aan deze
methode? Het gebruik van grafische methoden bij het ontwerpen van machines
was niet nieuw. Hoewel de oorsprong niet precies te achterhalen is, dateerden de
eerste toepassingen zeker al uit de jaren vijftig, misschien zelfs vroeger. O.H. Müller
had al in 1859 aangegeven hoe de relatie tussen volumeverandering en
krukbeweging grafisch kon worden bepaald. Müllers werk raakte bekend via de
publicaties van G.A. Zeuner, docent aan de Polytechnische School Zürich en later
in Dresden. Zeuner was naast Rankine de andere autoriteit op het gebied van de
thermodynamica. Zijn Grundzüge der Mechanische Wärmetheorie uit 1860 was het
60.
eerste boek over dit onderwerp dat in Nederland ruimere bekendheid kreeg.
Waarschijnlijk waren grafische methoden ook bekend bij de praktische
werktuigkundigen. In een reactie op Huëts voordracht schreef Löhnis dat bij de NSBM
61.
op de tekenkamer al geruime tijd grafische methoden werden toegepast. Löhnis
had, voordat hij bij de NSBM ging werken, zelf in de jaren zeventig bij Zeuner
62.
gestudeerd.
Zeuner had Müllers methode verder uitgewerkt en onder andere zuigerdiagrammen
gemaakt. Huët ging nog een stap verder. Hij herleidde de verschillen in omvang
van de cilinders tot verschillen in slaglengte en nam ook het volume van de receiver
63.
in zijn diagram op. Het resultaat was een vollediger en aanschouwelijker weergave
64.
van het verloop van de beweging in de machine. Een dergelijk diagram wordt
gewoonlijk toegeschreven aan de Münchense hoogleraar Schröter en zijn leerling
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Huët, ‘Compoundmachines’, 77-82 en platen.
Zowel Schroeder van der Kolk (zie hoofdstuk 8) als H.C. Bosscha noemden Zeuner als hun
belangrijkste bron.
Th.P. Löhnis, ‘Compoundmachines’, Tijdschrift van het KIVI 1882/1883, 42-43.
P. Heering, ‘Ter herdenking van Theodoor Pieter Löhnis’, De Ingenieur 42 (1927), 10-12.
In werkelijkheid zijn de slaglengten gelijk en verschilden de diameters. Voor de bepaling van
het doorlopen volume maakt dit geen verschil.
Dit slaat alleen op het eerste stuk van Huëts methode. De diagrammen waarin de
tangentiaal-krachten werden uitgezet om het vermogen van de machine en de variaties daarin
te bepalen werden al langer gebruikt.
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Mönch. Huët publiceerde zijn methode echter enkele jaren eerder, zodat Huët
waarschijnlijk een oorspronkelijke bijdrage leverde. Later werd het gebruikelijk om
zuiger- en indicatordiagrammen in één zogenaamd ruimte-diagram samen te voegen.
In de ingenieurshandboeken uit de eerste helft van de twintigste eeuw werd dit
66.
algemeen toegepast.
In hoeverre deze methode nu voor de praktijk van belang was, is een heel ander
vraagstuk. Volgens Schröter kon een ontwerper een gekozen wijze van
stoomverdeling met behulp van het theoretische indicator-diagram op zijn juistheid
beproeven. Deze stoomverdeling was op grond van ervaring en voorbeelden gekozen
of berekend. Het was dus een nuttig instrument bij het ontwerpproces en Schröter
claimde dat de grafische methode voor dit doel volop in de praktijk van de
machinebouw werd toegepast en daar bijzonder doelmatig bleek. Hoewel de methode
van Zeuner of van Huët voor de dagelijkse praktijk niet zonder belang kon zijn, moet
dit zeker niet worden overdreven. In verreweg de meeste gevallen werden gewoon
eerder gebouwde machines als voorbeeld genomen. Pas als er sprake was van
een vernieuwing of van een echt afwijkende machine, bijvoorbeeld met een
aanzienlijk groter vermogen, moest een nieuw ontwerp worden gemaakt. Met de
grafische methode alleen kon de constructeur geen ontwerp maken. Voordat het
diagram kon worden getekend, moest al een aantal parameters van de machine
vastliggen. Het gebruik van ervaringskennis en ervaringsregels bleef een wezenlijk
onderdeel van het ontwerpproces uitmaken. Dit maakt tegelijk ook duidelijk waarom
gegevens, zoals die in het Memoriaal van de Marine werden gepubliceerd, zo
belangrijk waren. De ervaren constructeur kreeg zo de beschikking over informatie
die gebaseerd was op ontwerpen die zich al in de praktijk hadden bewezen, wat
een belangrijke steun bij het ontwerpen betekende.
De grafische methode was dus vooral een nuttig hulpmiddel om een ontwerp te
optimaliseren. Vooral in het onderwijs werd hier veel aandacht aan besteed. Huët
liet zijn leerlingen op de Polytechnische School op het tekenpracticum diagrammen
tekenen voor een hele serie compoundmachines.
Hierbij kon telkens de waarde van een bepaalde parameter worden gevarieerd.
Op die manier kregen

65.

66.

E. Mönch, ‘Konstruktion der Diagramme von Mehrcylinder-Dampfmaschinen’, Zeitschrift des
VDI (1890), 553-559. Schröter had eerder in hetzelfde tijdschrift een eerste diagram
gepubliceerd, ibid. (1884), 191.
Nederlandse voorbeelden hiervan zijn F. Westendorp, Handboek voor werktuigkundigen
(Amsterdam 1927) en L.T.H. Hesselfelt, Zuigerstoommachines (z.pl. 1946), 6e druk, dl. 1.
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Door het grote aanbod van lading en met name de grote aantallen landverhuizers had de
Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, later de Holland-Amerika lijn, in
de jaren zeventig behoefte aan grote en krachtige schepen. De W.A. Scholten en de Pieter
Caland waren meer dan honderd meter lange schepen waar alleen al op het tussendek ruim
vijfhonderd emigranten een plaats vonden. Deze schepen waren voorzien van
compoundmachines met een indicateurvermogen van 1870 pk. Zowel boten als machines
waren uit Schotland afkomstig.

zijn studenten inzicht in de invloed van een bepaalde parameter op de werking van
de machine. Naast de grafische methode leerden de studenten overigens ook
wiskundige of analytische oplossingsmethoden van dit probleem.
In hetzelfde jaar waarin Huët zijn voordracht hield, publiceerden twee leerlingen
van hem, J.S. van Veen en H.M. van Andel, in het Engelse tijdschrift Engineering
een artikel over een methode om de indicator-diagrammen van een
compoundmachine te berekenen. Zij verwezen naar het werk van Rankine, dat zij
weliswaar van grote wetenschappelijke en theoretische waarde achtten, maar in de
praktijk nauwelijks bruikbaar. Dit kwam vooral omdat Rankine ter vereenvoudiging
67.
met een aantal zaken geen rekening had gehouden. Van Veen en Van Andel
waren beiden in 1880 als scheepsbouwkundige afgestudeerd en in dienst van het
ingenieurscorps van de marine getreden. Tijdens het eerste jaar van hun nieuwe
betrekking bleven ze op de Polytechnische School om het diploma van
werktuigkundige te halen.
In de jaren tachtig brak een nieuwe periode van bloei aan voor de scheepsbouw.
De grote Nederlandse bedrijven gingen ook op grote schaal stoompakketboten en
pantserschepen inclusief compoundmachines leveren. De leerlingen van Huët, die
vanaf de jaren zeventig bij de grote machinefabrieken en scheepswerven terecht
kwamen, met name bij de NSBM en de Koninklijke Fabriek, speelden bij het ontwerpen
van deze schepen en machines echter nog geen rol van betekenis. Het waren de
in de praktijk opgeleide Schotse constructeurs als Croll bij de NSBM en W.H. Martin

67.

Van Veen en Van Andel berekenden de volumes van de ruimten die met de receiver in
verbinding stonden. Zij kregen een groot aantal vergelijkingen, die echter eenvoudig op te
lossen waren. Op basis hiervan waren ze in staat pv-diagrammen te tekenen die weliswaar
enigszins afweken van de werkelijk gemeten diagrammen, maar de meeste afwijkingen waren
eenvoudig te verklaren. J.S. van Veen en H.M. van Andel, ‘Compound engines: on a method
for the calculating the indicator diagrams of compound engines with receiver’, Engineering
(1882), 9 juni, 579-580.
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bij De Schelde die de Nederlandse scheeps- en machinebouw ook internationaal
68.
een goede naam zouden bezorgen.
Het voorbeeld van de compoundmachine laat zien dat in de negentiende eeuw
voortdurend vele technici en ingenieurs aan de verbetering van de stoommachine
werkten. Het aantal variaties was dan ook bijzonder groot. Veel ideeën waren (nog)
niet uitvoerbaar, zoals bijvoorbeeld de oppervlakcondensor. Technische beperkingen
vormden vaak de belangrijkste belemmering. Op het moment dat deze werden
opgeheven kon vooruitgang worden geboekt. Een verschil tussen de eerst en de
tweede helft van de negentiende eeuw was het groeiende inzicht in de werking van
de stoommachine. Dit leidde tot betere zoekmethoden ter ondersteuning van de
technische ontwikkeling. Evenmin als bij de gewone stoommachine betekende dit
dat het ontwerpen

68.

Vooral Martin, een Schot die op jeugdige leeftijd in de fabriek van zijn oom D. Christie in
Delfshaven terecht was gekomen, stond erom bekend dat hij probeerde telkens de nieuwste
ontwikkelingen op machinegebied toe te passen en te verbeteren. J.C. Dijxhoorn, ‘Vermaarde
constructeurs van scheepsmachines in Nederland 1825-1925’, De Ingenieur 52 (1937), W
22-24.
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van compoundmachines volledig op wetenschappelijke basis berustte. Dit was niet
het geval en deze situatie bestaat in de moderne techniek nog steeds. Bij de
ontwikkeling en verspreiding van nieuwe methoden speelden zowel in het buitenland
als in Nederland de docenten weer een essentiële rol. Op een hele directe manier
ging dit via hun leerlingen, maar ook via boeken en andere publicaties hadden zij
een grote invloed. Juist door hun publicaties stond deze nieuwe kennis niet alleen
ter beschikking van hun leerlingen, de gediplomeerden van de technische scholen.
Veel praktische werktuigkundigen hielden zich eveneens door zelfstudie of collectieve
studie van de ontwikkelingen op de hoogte. In dit opzicht was het verschil tussen
een formele opleiding en een praktijk-opleiding (nog) een stuk kleiner dan vooral
de docenten op de technische scholen voortdurend benadrukten.
G.P.J. VERBONG EN P. VAN OVERBEEKE
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Vooraanzicht en plattegrond van de meekrapfabriek van O. Verhagen te Goes (1853). De
prent toont de fabriek voordat het bedrijf met een garancinefabriek werd uitgebreid. De
fabriek was in 1852 opgericht door de zoutzieder O. Verhagen en S. Bleekrode, hoogleraar
in de mijnbouwkunde aan de Koninklijke Akademie te Delft. Bleekrode fungeerde enige tijd
als adviseur van het bedrijf, maar toen het bedrijf in 1858 failliet ging, werd Bleekrode door
Verhagen als hoofdschuldige aangewezen.
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10
Chemische kennis en de chemische industrie
Technisch-chemische kennis
Een voorzichtige start 1800-1840
Een overgangsperiode 1840-1865
De invloed van de HBS 1865-1890
De chemische analyse
De fabrieksontwerper: Ludwig Mond
Universiteiten en de Polytechnische School
Toen in 1858 de Amsterdamse suikerraffinadeurs De Bruyn in Zevenbergen een
bietsuikerfabriek begonnen, moesten zij alle benodigde kennis van elders betrekken.
Het ontwerp voor de fabriek en de machine-installaties werden geleverd door de
Amsterdamse machinefabriek Van Vlissingen en Dudok van Heel. Dit bedrijf had
zich op zijn beurt gelieerd met het Franse bedrijf Derosne, Cail & Co, een van de
grootste specialisten op het gebied van de suikerfabricage. Voor de belangrijkste
technische functies binnen het bedrijf, de technisch-directeur of bedrijfsleider en
voor het koken van de suiker werden een jaar later, toen de fabriek in bedrijf ging,
bijna uitsluitend Belgische technici aangetrokken. Een essentieel onderdeel in de
suikerfabricage was de analyse van de geproduceerde suiker. Deze taak werd vaak
door de bedrijfsleider zelf of onder diens directe toezicht uitgevoerd. De ontwikkeling
en toepassing van industriële analysemethoden was een ander terrein waarop in
1.
een suikerfabriek voldoende kennis aanwezig diende te zijn. Ook deze kennis
haalden De Bruyn en de andere bietsuikerfabrikanten die hen spoedig zouden
2.
volgen, uit het buitenland, vooral uit Duitsland. In andere chemische bedrijfstakken,
zoals de stearine- en de zwavelzuurfabricage werd bij de introductie van nieuwe
produktieprocessen de noodzakelijke kennis op een vergelijkbare wijze verworven.
Uit het voorbeeld wordt duidelijk dat chemische kennis op drie niveaus een rol
speelde in de industrie, namelijk (1) bij het ontwerpen van de fabriek, (2) bij de
technische leiding over de produktie en (3) bij het uitvoeren van chemische analyses.
Hoewel deze drie taken soms door één en dezelfde persoon werden verricht, zien
we in de loop van de negentiende eeuw geleidelijk een zekere differentiatie ontstaan,
waarbij bepaalde specialisten zich geheel op een van deze taken toelegden. De
meest uitgebreide technische kennis werd geëist van de ontwerper van complete
fabrieken en installaties. In Engeland begonnen reeds omstreeks 1830 enkele vrij
gevestigde consulting chemists zich hierop toe te leggen. In Frankrijk werd met
name op de Ecole Centrale, waar vanaf 1829 technische generalisten werden
opgeleid, aan dit onderwerp aandacht besteed. In Duitsland werd dit pas later op
3.
scholen onderwezen. Daarnaast was vooral de industrie zelf een kweekplaats van
procestechnologische kennis, in het geval van de suiker vooral de machinefabrieken.
In Nederland kwamen specifieke opleidingen voor fabrieksontwerpers in de
negentiende eeuw niet tot ontwikkeling. Hoewel de technologen-opleiding in Delft
bij de start misschien een vergelijkbare doelstelling had als de Ecole Centrale,
kwamen chemisch-technologische processen pas na de eeuwwisseling meer centraal
in de opleiding te staan. Dit gebeurde, zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien, nadat
de opleiding veel chemischer was geworden. Met betrekking tot het ontwerpen en
bouwen van chemische fabrieken bleef Nederland vóór die tijd grotendeels afhankelijk
van het buitenland. We zullen ons daarom eerst op de twee andere groepen
industrie-chemici concentreren. Op het einde van dit hoofdstuk komen we terug op
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de bouw van nieuwe fabrieken en de kennis die daarbij van belang was. Naast de
bedrijfsleider, of technisch chemicus, en de analytisch geschoolde chemicus,
onderscheidde de Duitse chemicus H.L. Buff in 1868 nog een derde type
industrie-technicus van wie het werk geheel of gedeeltelijk chemisch was: de
4.
colorist. Deze textielchemicus, werkzaam in de katoendrukkerij en -ververij, was
door zijn kennis en vaardigheden een hoog gewaardeerde technicus en een geval
apart. In hoofdstuk 11 gaan we in op de ontwikkeling van het beroep van colorist in
samenhang met de chemische kennis op het gebied van de toepassing van
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Op dit uit Zeeland afkomstige schilderij (uit 1764) is het verhandelen van meekrap in beeld
gebracht. Zeeland was al vanaf de middeleeuwen het centrum van de meekrapteelt in
Nederland. Meekrap was de waardevolle rode kleurstof die uit de wortels van de meekrapplant
werd gemaakt. Om de kwaliteit van de meekrap te controleren werd een monster uit het vat
genomen. Dit werd op het monsterplankje rechts uitgestreken en in het licht gehouden. De
aspirant-koper keek of de meekrap donkerder werd, in het Zeeuws ‘beloape’ was. Dit was
een slecht teken. Meekrap van de beste kwaliteit verkleurde niet of nauwelijks. Het
monsterbuisje rechts diende om een aantal monsters tegelijk te kunnen vervoeren. Het
buisje, dat twaalf segmenten bevatte, zorgde er voor dat de monsters niet aan het licht
werden blootgesteld.
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kleurstoffen in de ververij en de drukkerij. In de volgende pagina's ligt de nadruk op
de rol die chemische kennis speelde in die bedrijven, die niet tot de textielindustrie
behoorden, op de wijze waarop in deze kennis werd voorzien en op de veranderingen
die zich hier in de loop van de eeuw in voordeden.

Technisch-chemische kennis
Rond 1800 kende de chemische nijverheid in Nederland een sterk ambachtelijk
karakter. Procédés voor de bereiding van loodwit of sterkwater (salpeterzuur) waren
in de zestiende en zeventiende eeuw in de Republiek geïntroduceerd en geleidelijk
5.
vervolmaakt. De centrale figuur in de fabriek was de meesterknecht, die alle
onderdelen van het proces door en door kende. Zo bepaalde hij bij de produktie
van sterkwater in welke verhouding salpeter en vitriool gemengd moesten worden.
Indien hierbij fouten werden gemaakt, raakte het sterkwater zeer verontreinigd. De
meesterknecht kreeg zijn opleiding in de praktijk volgens het aloude gezel-meester
stelsel. De meeste eigenaren bezaten zelf weinig of geen kennis van het proces en
zij lieten het toezicht op de produktie over aan de meesterknechts. De verspreiding
van kennis vond dan ook vooral plaats door het feit dat meesterknechten in dienst
traden bij een andere fabrikant. Soms bezocht de eigenaar of de meesterknecht
bovendien andere fabrieken, als onderdeel van een studiereis.
Aan het einde van de achttiende eeuw begonnen in het buitenland ook andere
mechanismen van kennisoverdracht voor de industrie van belang te worden, zoals
het geven van cursussen, de oprichting van scholen en het drukken van leerboeken.
Vanuit twee hoeken ontstond er belangstelling voor de technische kant van de
chemische nijverheid: (1) van de zijde van overheidsambtenaren en (2) van de zijde
van fabrikanten en chemici. Hieruit kwamen twee leerboektradities voort: de
chemische technologische traditie en de technische chemische traditie. Deze
maakten in de eerste helft van de negentiende eeuw een gescheiden ontwikkeling
door. De overheidsambtenaren gebruikten in het voetspoor van de Duitse technoloog
en schrijver van handboeken J. Beckmann het begrip technologie. De chemische
technologie (of de technologie van de chemische nijverheid) classificeerde en
behandelde chemische handelingen en bewerkingen per bedrijfstak. Karakteristiek
voor een technologische indeling is dan ook een indeling naar bedrijfstakken. De
technologische literatuur werd geschreven voor een algemeen geïnteresseerd
publiek en was in tegenstelling tot de technische chemie niet specifiek bedoeld voor
fabrikanten of bedrijfsleiders. Vertegenwoordigers van deze richting waren in
Nederland vooral te vinden aan de universiteit te Groningen. Uilkens, die onder
andere het werk van Hermbstädt vertaalde en de jonge Bleekrode waren hiervan
6.
de belangrijkste vertegenwoordigers. De technische chemie daarentegen
behandelde de chemische nijverheid op basis van de belangrijkste daarin gebruikte
chemische stoffen. Hierbij werd vaak een onderverdeling gemaakt in de bewerktuigde
(organische) en de onbewerktuigde (anorganische) scheikunde. De behandeling
van chemische processen in de nijverheid werd aan deze chemische classificatie
ondergeschikt gemaakt. Anders dan bij het onderwijs in de technologie was het
onderwijs in de technische chemie voor fabrikanten, ambachtslieden en industriële
chemici bestemd. Het is vanwege die nauwe relatie met de nijverheid dat we
hieronder vooral de ontwikkelingsgang van het onderwijs in de technische chemie
beschrijven.
In de relatie tussen het onderwijs in de technische chemie en de chemische
nijverheid in de negentiende eeuw kunnen globaal drie periodes worden
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onderscheiden. In de eerste periode tot omstreeks 1840 speelden, ondanks
verschillende initiatieven, technisch-chemische boeken en onderwijs een beperkte
rol. Dit stond in schril contrast met de situatie in de derde periode vanaf het einde
van de jaren zestig, toen chemische kennis en een goede chemische vorming
essentieel werden. In de tussenliggende periode voltrok zich geleidelijk een proces
van kennis-intensivering. In die overgangsperiode kwamen bovendien de twee
tradities geleidelijk steeds dichter bij elkaar: technische scheikunde werd synoniem
met chemische technologie.

Een voorzichtige start 1800-1840
In de achttiende eeuw was de apotheker P.J. Kasteleyn in Nederland een van de
actiefste chemisch gevormden met belangstelling voor de chemische nijverheid. Hij
publiceerde een groot aantal boeken en artikelen over de chemie om anderen te
stimuleren de scheikunde te bestuderen en toe te passen in de nijverheid. Kasteleyn
bekritiseerde de conservatieve houding van de Nederlandse fabrikanten, die het
7.
nut van de chemie maar niet in wilden zien. Na Kasteleyn was er incidenteel sprake
van onderwijs in de chemische techniek, dat men organisatorisch verbond met de
opleiding van apothekers. Voor apothekers en in mindere mate fabrikanten werden
rond 1800 in verschillende steden lectoren aangesteld voor het onderwijs in de
8.
chemie en de farmacie.
In diezelfde periode begon in Groningen ook P. Driessen met colleges over
9.
technisch-chemische onderwerpen voor fabrikanten. Dit kunnen we als het eerste
technisch-chemische onderwijs in Nederland aanmerken. Enkele jaren tevoren had
Driessen al
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De traditionele azijnbereiding berustte op een algemeen bekende eigenschap: worden
alcoholbevattende dranken voor langere tijd aan de lucht blootgesteld, dan verzuren ze.
Oude wijn levert zo wijnazijn, bier bierazijn enz. In het begin van de negentiende eeuw
ontdekte men de scheikundige principes van dit proces. De alcohol wordt door de zuurstof
in de lucht geoxydeerd tot aldehyd dat weer verder oxydeert tot azijnzuur. Bovendien ontdekte
men dat wanneer het vocht al azijnzuur bevatte de oxydatie aanzienlijk versneld werd. Deze
inzichten waren eenvoudig toe te passen in de snelazijnfabricage. De alcoholische vloeist
of waaraan al azijnzuur werd toegevoegd, moest zoveel mogelijk met zuurstof in aanraking
kunnen komen. Daarnaast ontstonden geheel nieuwe procedés die waren gebaseerd op de
ontdekking dat bij verhitting van bijvoorbeeld hout zonder zuurstof toe te laten, een reeks
vluchtige stoffen werden gevormd waaronder azijnzuur. Deze stof kon hieruit gemakkelijk
worden afgescheiden. Dit laatste proces werd de hout-destillatie of houtazijnfabricage
genoemd.
De hier afgebeelde azijnkuipen komen voor in een boekje van H. Linse over de azijnfabricage
(in Nederland) uit 1855. Door een aantal kuipen te combineren kon de capaciteit worden
vergroot. Bij het aftappunt, de kraan rechts, kwam de azijn naar buiten. Linse behoorde tot
de eerste generatie ingenieurs, die aan de Koninklijke Akademie afstudeerde. De eerste
keuze van Linse was een baan bij de Waterstaat, maar hiervoor kwam hij niet in aanmerking.
Voor het kleine aantal jaarlijks beschikbare plaatsen werden alleen de besten gekozen. Hij
besloot daarom in de industrie te gaan en begon een azijnfabriek in Hoom. De aanleiding
om het boekje te schrijven waren de problemen die het Minsterie van Financiën had met de
accijnswetgeving voor azijn. De verschillende procedés en gebruikte grondstoffen speelden
hierbij een grote rol.

een boek geschreven waarin behalve aan medische onderwerpen ook aandacht
10.
aan industrieel-technische zaken werd besteed. Over de invloed van de colleges
valt weinig met zekerheid te zeggen en de pogingen om dit technisch-chemisch
onderwijs uit te breiden mislukten. Wel begon een leerling van Driessen, de apotheker
W. Gerritsma, al vóór 1795 een grote salmiakfabriek in Makkum (Fr.). Driessen trad
op als adviseur van Gerritsma, met name op het punt welk procédé en welke
11.
grondstoffen het beste konden worden gebruikt.
Een ander initiatief was afkomstig van Koning Lodewijk Napoleon. De Koning gaf
de Utrechtse hoogleraar N.C. de Fremery opdracht het beroemde leerboek van J.A.
Chaptal te vertalen. Chaptal was een Franse chemicus die zich als directeur en
adviseur van bedrijven intensief bezighield met de toepassing van de scheikunde
in de praktijk. In het door De Fremery vertaalde leerboek zette hij het programma
van de technische chemie uiteen. Hij zette zich in zijn boek uitdrukkelijk af tegen de
technologen, omdat een technologische aanpak om de ‘kunsten’ in klassen te
verdelen tot talrijke, nodeloze herhalingen zou leiden. Hij besloot daarom eerst de
algemene beginselen van de scheikunde te behandelen en de industriële
bewerkingen en processen hiertoe te herleiden. Op grond van zijn eigen ervaring
pleitte Chaptal voor een taakverdeling tussen de scheikundige en de fabrikant: ‘de
eerste doet voorstellen, de andere oordeelt daar over en besluit’. Wat scheikundig
gezien het beste was en op laboratoriumschaal goed werkte, hoefde immers in de
fabriek nog niet de meest economische of praktische werkwijze te zijn. Daar stond
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tegenover dat een juiste toepassing van de scheikunde tot grote voordelen kon
12.
leiden, zoals de salmiak-, aluin- en vitrioolproduktie lieten zien.
Over de motieven van Lodewijk Napoleon om dit boek in het Nederlands te laten
vertalen, is niets bekend. Misschien paste dit in zijn plannen om in het Koninkrijk
een Ecole Polytechnique op te richten (zie hoofdstuk 2). De Fremery vermeldde in
zijn voorwoord alleen als reden voor de vertaling dat door dit werk fabrikanten
gestimuleerd konden worden de nieuwe scheikundige verworvenheden toe te passen
en zo een bijdrage aan de verhoging van de welvaart te leveren. Door de woelige
tijden kwam echter van al deze initiatieven voorlopig weinig terecht.
Met de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden begon een nieuwe fase.
In de periode van omstreeks 1815 tot 1840 waren naast de praktijkscholing van
meesterknechts drie typen opleidingen relevant voor de chemische nijverheid: (1)
de avondcolleges voor fabrikanten en ambachtslieden, (2) de apothekersopleiding
en (3) de scholing van genie- en artillerie-officieren. We zullen ze ook in deze
volgorde behandelen.
Voor het idee om in de grote fabriekssteden voordrachten in de landstaal over
de scheikunde te organiseren bestond vooral in het zuiden veel belangstelling. Dit
ondervond tenminste de staatsman G.K. van Hogendorp - een van de bekendste
aanhangers van Willem I maar later een van zijn felste critici - in 1817 op een reis
door de zuidelijke provincies. ‘Het bekende werk van Chaptal zoude daar kunnen
uitgelegd, en op deze wijze hoe langer hoe meer bekend gemaakt worden’, aldus
een enthousiaste Van Hogendorp. Hij ontmoette verschillende mensen die elk in
hun eigen vak chemische vaardighe-
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Azijnmakers in Amsterdamse azijnmakerij De Kroon rond 1890. In de azijnmakerij werden
in het begin van de eeuw verschillende vernieuwingen doorgevoerd. Omdat deze innovaties
relatief eenvoudig waren, was hiervoor nauwelijks speciale expertise vereist. Vaatjes, vesten
en voorschoten alsmede baarden en knevels geven de ambachtelijke handwerksfeer weer.

den bezaten en die de ‘nieuwe scheikundige benamingen gemeenzaam gebruiken’.
13.
Men was dus voorbereid op technisch-chemisch onderwijs. De realisering hiervan
zou echter tot 1825 op zich laten wachten. In dat jaar verscheen een Koninklijk
Besluit waarin de zes universiteiten de opdracht kregen om praktisch chemisch én
werktuigkundig onderwijs te gaan verzorgen (zie hoofdstuk 3). We zullen ons hier
concentreren op het technisch-chemische onderwijs en de invloed hiervan op de
nijverheid. In Groningen werd dit onderwijs in de traditie van Driessen gegeven door
14.
de hoogleraar S. Stratingh Ezn, een man met een brede technische belangstelling.
Zijn onderwijs betrof zowel technologisch als technisch-chemisch onderwijs. Na het
overlijden van J.A. Uilkens nam hij tijdelijk diens technologische colleges over, die
een onderdeel van het onderwijs in de landhuishoudkunde waren. Daarnaast
verzorgde hij colleges over technisch-chemische onderwerpen. Hij bezocht met zijn
leerlingen - zowel fabrikanten en ambachtslieden als geïnteresseerde studenten
bevonden zich onder zijn gehoor - ook regelmatig bedrijven om zijn toehoorders in
de praktijk kennis te laten maken met een groot scala aan chemische bewerkingen.
15.
Hij stimuleerde verder de vertaling van verschillende technische handboeken.
Stratingh ging nog een stap verder en paste zijn kennis ook daadwerkelijk toe.
Al in 1823 had hij een antwoord ingezonden op een prijsvraag van het Bataafsch
Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte over de bereiding van loodwit.
Hierin pleitte hij voor de invoering van een nieuw procédé. In 1838 begon hij met
familieleden een loodwitfabriek in Groningen. Deze loodwitfabriek werkte volgens
16.
een ander procédé dat Stratingh inmiddels had geoctrooieerd. Daarnaast
produceerde de firma Stratingh & Co als een van de eerste in Nederland het
zogenaamde snelazijn, dat nodig was voor de loodwitfabricage (zie voor de produktie
van snelazijn figuur).
In Utrecht werd het scheikundig onderwijs voor de nijverheid verzorgd door P.J.I.
17.
de Fremery, de zoon en beoogde opvolger van N.C. de Fremery. A.A.G. van
Iterson, apotheker en later directeur van een stearinekaarsenfabriek te Gouda,
volgde mogelijk de colleges van De Fremery. Hetzelfde geldt voor J.A. Verkerk die
sinds 1828 een smeersmelterij in Utrecht had en eind jaren dertig eveneens met
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de produktie van stearinekaarsen begon. Vader en zoon De Fremery brachten in
1837 op verzoek van de overheid een rapport uit over de fabriek van Verkerk, die
subsidie had gevraagd van het Fonds voor
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Nationale Nijverheid, en gaven Verkerk advies voor de verbetering van de
18.
produktie.
Het landelijk centrum van het onderwijs in de technische chemie werd in de loop
van de jaren dertig de collegezaal annex laboratorium van A.H. van der Boon Mesch
19.
in Leiden. Deze was in 1828 begonnen in een college voor fabrikanten de
grondbeginselen van de scheikunde te behandelen. Van der Boon Mesch schreef
speciaal voor dit onderwijs een driedelig Leerboek der Scheikunde met toepassing
op Kunsten en Fabrijken, na de vertaling van het boek van Chaptal het tweede
technisch-chemisch leerboek in Nederland. Dit boek is een typisch voorbeeld van
technisch-chemisch onderwijs. De indeling in chemische stoffen en inleiding in de
chemie stonden centraal en de toepassingen in de nijverheid waren daaraan
ondergeschikt gemaakt. Van der Boon Mesch stelde in zijn inleiding dat het doel
van dit onderwijs was de ‘de bezitters en bestuurders van fabrijken de natuur te
leeren kennen, hare wetten te leeren begrijpen’. Een betere scholing van de
fabrikanten zou ze de ogen openen voor de grote mogelijkheden die de chemische
wetenschap bood. Het bijbrengen van de wetenschappelijke grondbeginselen was
hiertoe een noodzakelijke eerste stap. De toepassing van de chemie in de praktijk
kon vervolgens door de chemisch-onderlegde ondernemer zonder problemen worden
20.
aangepakt. Hij benadrukte enkele malen dat het niet de bedoeling was om ‘de
geheimen van eenige fabrijk kenbaar te maken, daardoor de voordeelen van
bijzondere inrigtingen te verminderen’. Waar fabrieksprocessen aan bod kwamen
- wat overigens slechts incidenteel het geval was - had hij namen en plaatsen
21.
weggelaten. Dit duidt erop dat er in het begin nogal wat weerstand onder
fabrikanten bestond tegen de openbare behandeling van ‘hun’ fabrieksgeheimen.
Van der Boon Mesch slaagde er blijkbaar in om de vooroordelen tegen zijn onderwijs
weg te nemen. Hij overtuigde met name de vooraanstaande Leidse textielfabrikanten
22.
door samen met hen enkele proeven met kleurstoffen te nemen.
Het college van Van der Boon Mesch werd druk bezocht. Terwijl in de andere
universiteitssteden het industrie-onderwijs werd gestaakt of een tamelijk marginale
positie innam, bleef het onderwijs van Van der Boon Mesch tot in de jaren zestig
populair. Als blijk van erkenning kreeg hij in 1835 voor een periode van drie jaar
een extra subsidie van ƒ 2500 uit het Fonds voor Nationale Nijverheid. Ook na het
verstrijken van deze periode werd de subsidie gecontinueerd. Dit geld was bestemd
voor de oprichting van een kabinet van chemische en technisch-industriële
werktuigen. Daarnaast kreeg hij jaarlijks een klein bedrag van de hogeschool voor
23.
een assistent die speciaal voor het industrieel onderwijs was aangesteld. Op het
einde van de jaren dertig stelde Van der Boon Mesch ook zijn laboratorium voor
enkele geschikte fabrikanten open ‘ten einde in het klein proeven te kunnen nemen,
en zoodanige onderzoekingen in het werk te stellen, die zouden kunnen dienen tot
verbetering of uitbreiding hunner fabrijken, daar alleen practische oefeningen in
24.
staat zijn om hunne fabrijken te verbeteren of nieuwe daar te stellen’.
De technische chemie in deze periode behandelde, zoals gezegd, vooral de
basisprincipes van de scheikunde en in veel mindere mate de techniek. De
argumenten die hiervoor werden aangevoerd, waren altijd dezelfde en kunnen kort
worden samengevat als ‘welvaart door (wetenschappelijke) kennis’. In hoeverre
was dit onderwijs nu werkelijk van belang voor de chemische industrie? Van der
Boon Mesch probeerde hierop in 1843 antwoord te geven in een uitvoerig artikel in
het Tijdschrift van de Maatschappij van Nijverheid, waarvan hij zelf redacteur was.
De Maatschappij verzamelde regelmatig informatie over de toestand van de
nijverheid, zodat Van der Boon Mesch uitstekend op de hoogte was. Ondanks de
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over het algemeen deplorabele toestand van de nijverheid was toch op een aantal
terreinen vooruitgang geboekt. Van der Boon Mesch noemde onder andere de
bereiding van verfstoffen en van chemicaliën als zwavel en salpeterzuur en de
25.
produktie van snelazijn. Deze bedrijven lieten zien hoe belangrijk het was over
iemand met voldoende algemene kennis van de chemie te beschikken en toonden
de noodzaak van het technisch-chemische onderwijs ontegenzeggelijk aan. De
betrokkenheid bij en ideeën over industriële vernieuwing van de Leidse hoogleraar
bleken ook toen hij om advies werd gevraagd door de Leidse Kamer van Koophandel
omtrent de invoering van snelazijn. Een azijnfabrikant, die op de traditionele,
omslachtige en kostbare wijze azijn uit bier produceerde, wilde een verbod tegen
de invoering van het goedkopere snelazijn. Van der Boon Mesch was echter tegen
zo'n verbod en in zijn argumenten bewees hij een echte vooruitgangsprofeet te zijn.
26.
Volgens hem was deze vernieuwing niet tegen te houden.
Het belang van het technisch-chemisch onderwijs moet echter niet overdreven
worden. De verworven kennis van de chemie vergrootte weliswaar het inzicht in de
produktieprocessen en maakte de noodzaak of mogelijkheid van innovaties duidelijk,
maar ze was vaak niet voldoende om een succesvolle innovatie door te voeren. De
specifieke kennis om een produktieproces ook werkelijk op gang te krijgen of goed
te laten functioneren, vereiste in veel gevallen een gedetailleerde proceskennis en
- beheersing. Voor relatief simpele processen als de bereiding van snelazijn gold
dit minder.
Behalve bevordering van de nijverheid diende de technische chemie nog een
ander doel, namelijk de
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popularisering van de scheikunde in het algemeen. Dit zien we duidelijk terug in het
voorbeeld van W.S. Swart (1807-1847), hoogleraar chemie en farmacie aan het
Amsterdamse Atheneum, die door een apotheker en zijn assistent Millard een boek
liet vertalen van O.L. Erdmann, hoogleraar in de toegepaste scheikunde in Leipzig.
Voor zijn onderwijs had Erdmann een beknopt leerboek voor de scheikunde
geschreven, waarin hij ook aandacht besteedde aan de nuttige toepassingen van
de scheikunde. Wat opbouw en inhoud betreft paste dit werk in de
technisch-chemische traditie van Van der Boon Mesch. Zowel Erdmann als Swart
benadrukten dat naast het directe onderwijsdoel de popularisering van de scheikunde
27.
het belangrijkste oogmerk van dit werk was. Erdmanns werk was, aldus Swart,
bijzonder geschikt ‘het aantal beminnaren deezer schoone wetenschap in ons land
28.
te vermeerderen’. Door voortdurend te wijzen op het nut voor de nijverheid in
Nederland konden chemici ook het belang van de chemie benadrukken en de status
van haar beoefenaren verhogen.
Naast de avondcolleges speelde ook het chemische onderwijs aan apothekers voor
de industrie een rol. Vanaf 1823 vond de opleiding van apothekers (gedeeltelijk)
plaats aan de Klinische Scholen. In Amsterdam werkte de Klinische School (1828)
29.
nauw samen met het Atheneum Illustre. Het scheikunde-onderwijs werd verzorgd
door de hoogleraar van het Atheneum Swart, die evenals Stratingh en Van der Boon
Mesch als adviseur en deskundige voor de chemische nijverheid optrad. Toen er
bij de in 1833 opgerichte zwavelzuurfabriek van W. Spindel in Amsterdam
voortdurend klachten over stankoverlast waren, werd Swart gevraagd om de fabriek
chemisch en technisch door te lichten. De kwaliteit van het zwavelzuur voldeed,
maar in technisch opzicht liet de fabriek volgens de hoogleraar veel te wensen over.
Ook bij de veel succesvollere fabriek van Ketjen, Jarman & Co, die in 1835 eveneens
in Amsterdam werd opgericht, speelde Swart een rol. Hij steunde Jarman bij de
aanvraag van de vergunning voor de bouw van de fabriek.
In de fabriek van Ketjen en in de in hetzelfde jaar van start gegane
zwavelzuurfabriek van De Visser in Utrecht, waren het vooral apothekers - zowel
Ketjen als De Visser waren apotheker - die voor de technische inbreng in de leiding
van het bedrijf zorgden. Spindel en De Visser trokken buitenlanders aan om als
meesterknecht de dagelijkse leiding in het bedrijf op zich te nemen, terwijl bij Ketjen
vennoot Jarman zelf in een buitenlandse fabriek had gewerkt. Ketjen schakelde in
de aanloopfase ook G.J. Mulder, leraar aan de Klinische School in Rotterdam, in
voor het verrichten van analyses. Op het werk van Mulder komen we hieronder nog
30.
terug. Het voorbeeld van de zwavelzuurindustrie is illustratief voor de rol van
apothekers. De apothekers, die een veel grondiger chemische opleiding hadden
genoten dan de avondcolleges van Strating, De Fremery en Van der Boon Mesch
konden bieden, voorzagen voor een deel in de leemte, die bestond door het
ontbreken van een gespecialiseerde (poly)technische chemie-opleiding in Nederland.
Een andere groep die in die tijd in de chemische nijverheid actief werd, waren genieen artillerie-officieren. Dit gold vooral voor de loodwitbranche. Deze bedrijfstak was
rond 1840 volop in beweging. Verschillende nieuwe fabrieken werden opgericht en
ook gevestigde fabrikanten die volgens het traditionele ‘Hollandse’ procédé werkten,
werden door de concurrentie van de ‘wetenschappelijke’ werkwijze gedwongen naar
verbeteringen op zoek te gaan. Opvallend is hierbij het aandeel van de fabrikanten
die na een loopbaan als artillerie-officier een eigen bedrijf waren begonnen, zoals
31.
C. Hoogeveen te Utrecht. Zij hadden hun opleiding in de periode 1810-1820 gehad,
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dus vermoedelijk aan de Delftse Artillerie- en Genieschool. Op deze school nam
het chemie-onderwijs een beperkte plaats in: een chemisch laboratorium ontbrak
32.
en de chemie werd aan de hand van een leerboek bestudeerd. Voor de
loodwitfabricage was dit nauwelijks een bezwaar; dankzij hun opleiding en
werkervaring waren deze officieren snel in staat om zich de benodigde kennis eigen
te maken.
Omstreeks 1840 had zich door de industriecolleges en de activiteiten van
apothekers en officieren een belangrijke verandering voorgedaan. Er had een omslag
in de ondernemersmentaliteit plaatsgevonden. Waar fabriekseigenaren tevoren nog
blindelings op de meesterknecht vertrouwden, was dit vanaf die tijd veel minder het
geval. In de leiding van de nieuwe chemische bedrijven, zoals zwavelzuur- en
loodwitfabrieken, was voortaan niet alleen een belangstelling voor, maar ook een
33.
daadwerkelijke kennis van de chemie aanwezig.

Een overgangsperiode 1840-1865
Een volledig technisch-chemische opleiding werd pas met de oprichting van de
Delftse Polytechnische School in 1863 in het leven geroepen. Toch voltrok zich
vanaf omstreeks 1840 een aantal veranderingen zowel in het onderwijs als in de
chemische nijverheid. Er vond een verbreding plaats van het praktisch gerichte
scheikunde-onderwijs, doordat op de industriescholen van de Maatschappij van
Nijverheid en de Maatschappij tot Nut van het Algemeen aandacht aan scheikunde
besteed werd, terwijl ook op de Koninklijke Akademie in Delft - weliswaar beperkt de technische chemie behandeld werd. In
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de nijverheid vormde deze periode een tijd van grote activiteiten. De zwavelzuuren de stearinekaarsenfabrieken, die vanaf het midden van de jaren dertig waren
ontstaan, groeiden in versterkte mate. Daarnaast kwamen geheel nieuwe sectoren
op, de garancine-industrie in de jaren veertig en de bietsuikerfabrieken eind jaren
vijftig, terwijl in die tijd ook de eerste kunstmestfabriek werd opgericht. Deze nieuwe
sectoren hadden gemeenschappelijk dat ze een nauwe relatie met de landbouw
hadden, omdat hun grondstoffen uit die sector kwamen. Dit feit gaf extra belang
aan de landbouwscheikunde die in die tijd opkwam.
De belangstelling voor de landbouwchemie was vooral door het werk van J. Liebig
toegenomen. Liebig publiceerde in 1840 zijn Organische Chemie in ihrer Anwendung
auf Agricultur und Physiologie. Dit werk werd spoedig in veel landen, ook in
34.
Nederland, vertaald en zou een grote invloed uitoefenen. Liebigs werk was niet
onomstreden. Gedeeltelijk kwam dit door enkele foutieve analyses en een gebrekkige
kennis van de landbouw, maar ook het polemische karakter van Liebigs werk, waarin
35.
fel uitgehaald werd naar botanici en fysiologen, droeg hiertoe bij. Een van degenen
met wie Liebig in aanvaring kwam, was de invloedrijke Nederlandse chemicus G.J.
Mulder.
Mulder die in 1840 hoogleraar in de chemie in Utrecht was geworden, had al in
zijn Rotterdamse periode (1828-1840) de grondslag gelegd voor een vernieuwing
van de scheikunde in Nederland in al haar onderdelen. Zijn opvattingen over de
landbouwscheikunde werden deels uiteengezet in de Proeve eener algemeene
physiologische Scheikunde dat tussen 1843 en 1850 verscheen en deels in zijn
36.
Scheikunde der Bouwbare Aarde uit 1860. Mulder en zijn leerlingen speelden een
belangrijke rol bij pogingen om de landbouwscheikunde te institutionaliseren. In
1846 werd het Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres opgericht. Op de
vergaderingen van dit Congres werd regelmatig gesproken over de noodzaak
afzonderlijke scheikundige laboratoria voor de landbouw in te richten, maar een
commissie bestaande uit M.J. Cop, S. Sarphati en E.H. von Baumhauer,
chemie-hoogleraar in Amsterdam, vond dat zo'n laboratorium onderdeel van een
37.
landbouwkundige school diende te zijn. Een ander initiatief van Mulder, gesteund
door Koning Willem III, was het organiseren van een reeks voordrachten over het
38.
landbouwonderwijs in agrarische gebieden in de winter van 1853-1854. Ook op
de in 1857 tot stand gekomen MULO en in de hoogste klassen van lagere scholen
werd landbouwonderwijs gegeven. Deze toegenomen belangstelling voor de
landbouwscheikunde resulteerde in een ware hausse in landbouwscheikundige
39.
publicaties, veelal bestemd voor het onderwijs. Verzuchtte Mulders leerling P.F.H.
Fromberg in 1847 nog dat er in Nederland alleen onverschilligheid op dit gebied
bestond, Mulder zelf moest reeds enkele jaren later constateren, dat dit niet meer
40.
het geval was. In het kielzog van de landbouwscheikunde groeide ook de
belangstelling voor de technische chemie of fabrieksscheikunde, zoals de chemie
toegepast op de nijverheid steeds vaker werd genoemd. Wel trad een zekere
differentiatie op naar het niveau van het onderwijs. Populaire chemische werken
als Millards Scheikunde ten algemeenen nutte (1842) en de Scheikunde voor de
beschaafden stand en het fabriekwezen (1850) van J. Girardin veronderstelden
geen enkele chemische voorkennis en waren vooral bedoeld voor de geïnteresseerde
41.
leek. Ook de boeken die speciaal voor onderwijsdoeleinden werden vertaald of
geschreven, waren nogal elementair van karakter. Tot deze groep behoorden
bijvoorbeeld de vertaling van een boek van Fr. Koehler door C.F. Donnadieu,
hoogleraar in de scheikunde aan de Koninklijke Akademie, en het Leerboek der
Scheikunde (1858) van de hand van J.W. Gunning, leerling van Mulder en leraar
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aan de Technische School te Utrecht. Volgens Gunning had het
scheikundeonderwijs aan zijn school een tweeledig doel: (1) het geven van algemene
ontwikkeling door het geven van ‘zooveel scheikundige kennis als tegenwoordig
niet alleen een sieraad, maar zelfs een vereischte van elken levenstand moet worden
geacht’ en (2) het leggen van de grondslag voor een verdere studie van de
scheikunde en de nijverheid.
De studenten die in de jaren veertig naar de Koninklijke Akademie gingen, hadden
meestal geen enkele chemische vooropleiding gehad. In de jaren vijftig veranderde
dit enigszins. Vooral de leerlingen die van de Technische School kwamen, bezaten
al een behoorlijke basiskennis, maar zij vormden nog maar een minderheid. Ook
de onderwijsfaciliteiten in de vorm van laboratoria lieten te wensen over. In Utrecht
was geen geld beschikbaar om een scheikundig laboratorium in te richten, terwijl
43.
in Delft Donnadieu waarschijnlijk slechts over een klein laboratorium beschikte.
Een uitzondering vormde de goed geoutilleerde Industrieschool in Maastricht.
Hier gaf Von Baumhauer zowel theoretisch als praktisch technisch-chemisch
onderwijs voor fabrikanten (zie hoofdstuk 4). Ook na zijn benoeming in 1847 tot
hoogleraar aan het Atheneum in Amsterdam zette hij dit onderwijs voort. Von
Baumhauer voerde verder uitgebreid propaganda voor dit type onderwijs. In 1855
44.
verscheen van hem Het nut der scheikunde voor den industrieel. Door sprekende
voorbeelden probeerde hij duidelijk te maken wat een goed ondernemer van de
scheikunde kon verwachten. Met behulp van de ‘leer der equivalenten’ (moleculaire
gewichten) kon hij eenvoudig bepalen hoeveel zwavelzuur een fa-
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In 1856 richtte J.J. Kortman in Rotterdam een fabriek van reukloze mest op. Kortman was
actief als handelaar in landbouwartikelen, van meststoffen tot locomobiles. Kortman wilde
het mestgedeelte van het reukgedeelte scheiden. Hij deed dit door uit guano, uit Peru
geïmporteerde vogelmest, de stof guanine te extraheren. Deze vernieuwing was de start
van de kunstmestfabricage in Nederland. Onbekend is welke opleiding Kortman heeft
genoten. Hij was in elk geval geen apotheker of chemicus.

brikant nodig had om uit 100 kg keukenzout zoutzuur van een bepaald soortelijk
gewicht te bereiden. Het bepalen van de juiste verhoudingen was belangrijk omdat
toevoeging van teveel zwavelzuur niet tot meer zoutzuur zou leiden en dus pure
verspilling was. Door de toepassing van de scheikunde kon men laten zien hoeveel
grondstoffen er in traditionele produktieprocessen verloren ging. Vroeger werd
volgens Von Baumhauer uit 100 kg zwavel hoogstens 140 à 180 kg zwavelzuur
bereid, de moderne fabrikant echter produceerde hieruit bijna 300 kg zwavelzuur,
terwijl 306 kg het theoretische maximum was. Dit maximum kon alleen in het
laboratorium worden gehaald, aangezien ‘het werken in eene groote fabriek niet te
vergelijken is met het werken van den scheikundige in het klein’. De grootste
verdienste van de scheikundigen was echter dat zij de bestaande bedrijven hadden
onderzocht, waardoor duidelijk was geworden welke stoffen essentieel waren voor
het eindprodukt en welke gevoeglijk weggelaten konden worden of zelfs schadelijk
waren. Bovendien kon inzicht in de procesomstandigheden een geweldige versnelling
45.
van het produktieproces opleveren, zoals de snelazijnfabricage liet zien.
De algemene en inleidende boeken die gepubliceerd werden, wijzen erop dat er
tussen 1840 en 1860 voor het eerst op allerlei plaatsen in Nederland elementair
onderwijs in de toegepaste scheikunde van de grond kwam. Daarnaast ontstonden
er echter ook scholen waar op een hoger niveau
technischchemisch/chemisch-technologisch onderwijs voor fabrikanten gegeven
werd. Hiervoor waren de handboeken van de Nederlandse apotheker G.J. Jacobson
A. Bz. en van de Duitse hoogleraar in de ‘fabrieksscheikunde’ J.R. Wagner bestemd.
Deze werken veronderstelden al een zekere basiskennis bij de lezer, maar dienden
46.
ook meerdere doelen. De titel van Wagners werk is in dit verband veelzeggend:
Handboek der fabrieksscheikunde of de leer der scheikunde theoretisch verklaard
en practisch toegepast op alle fabrieken en takken van nijverheid benevens
aanwijzing der middelen om de waarde en zuiverheid der handels- en
nijverheidsproducten te bepalen. Een leerboek voor fabrikanten en industriëelen en
47.
een leesboek voor den beschaafden stand. Deze boeken sloten deels aan bij de
traditie van Van der Boon Mesch en Swart, maar waren wetenschappelijk gezien
van hoger niveau én waren veel technologischer. Dit uitte zich vooral in het feit dat
minder aandacht werd besteed aan de algemene scheikunde - die werd bekend
verondersteld - en aan de chemische aspecten van produktieprocessen, terwijl de
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apparaten of de procestechniek uitvoerig werden behandeld. De twee tradities die
48.
we in de inleiding hebben onderscheiden, begonnen hier bij elkaar te komen. De
transformatie van de technische chemie in chemische technologie zou na 1863 in
de opleiding voor technoloog in Delft worden voltooid.
Het grote aantal verschillende publicaties en de populariteit van enkele hiervan
- Girardins boek werd viermaal herdrukt - maken aannemelijk dat ze in een behoefte
voorzagen, maar de vraag is of de belangrijkste doelgroep van de
technisch-chemische
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Portret van S. Stratingh (1785-1841). Stratingh was hoogleraar in de scheikunde aan de
Groningse Hogeschool en verzorgde ook colleges in de chemische technologie zowel voor
studenten als - zij het kortstondig - voor ambachtslieden en fabrikanten. Stratingh was zelf
zeer geïnteresseerd in techniek en haar toepassingen. Hij bouwde een stoomauto en later
zelfs een elektrische auto. Daarnaast richtte hij met steun van zijn familie onder andere een
loodwitfabriek op.

literatuur, fabrikanten en industriëlen, er gebruik van maakte. Om dit te bepalen,
bezien we nu enkele voorbeelden van chemische bedrijfstakken in Nederland.
In de garancine-industrie, die zich na 1845 en vooral vanaf 1850 sterk ontwikkelde,
was enige chemische expertise noodzakelijk. Bij de garancine-bereiding werd
meekrap behandeld met geconcentreerd zwavelzuur, dat een groot deel van de
niet-kleurende bestanddelen van de meekrapwortel oploste. Het residu werd gefilterd
en gedroogd. In een relatief groot aantal fabrieken werden voor de technische leiding
apothekers en farmaceuten ingeschakeld, onder wie de genoemde Jacobson die
ook chemisch assistent aan het Atheneum in Deventer was geweest. Daarnaast
was in de garancinefabrieken een aantal ingenieurs werkzaam, zoals de Franse
49.
civiel ingenieur M.E. Bour in Amsterdam en A. Tresfon in Rotterdam. Welke
opleiding de laatste gevolgd had is onduidelijk, maar hij stuurde zijn zoon J. Tresfon
naar het laboratorium van Fresenius in Wiesbaden en naar de universiteit van
Heidelberg. Na deze chemische vooropleiding volgde J. Tresfon zijn vader op als
technisch directeur van de NV Rotterdamsche Garancinefabriek. Een andere
chemicus uit de garancine-industrie die in het buitenland werd opgeleid was F.A.
Holleman, die na zijn studie chemie en technologie in Hannover (1845-1847) bij de
firma Holleman in Oisterwijk terecht kwam. I. Mendes de Leon tenslotte, was een
oudleerling van de Utrechtse Technische School, die vermoedelijk korte tijd in de
garancine-fabriek in Steenbergen werkte. De ervaring die hij hier opdeed met het
werken met zwavelzuur kwam hem bijzonder goed van pas: in 1856 werd hij ‘chimist’
50.
in de Utrechtse zwavelzuurfabriek.
In chemisch opzicht was de garancine-industrie niet bijzonder ingewikkeld en het
was daarom goed mogelijk om de benodigde chemische kennis uit de literatuur te
halen. De benodigde technische kennis werd door praktijkervaring aangevuld. Voor
proces-vernieuwing was echter soms een hoger kennisniveau vereist. Met het oog
daarop huurde een viertal garancinefabrieken daarom in de jaren zestig samen een
researchchemicus in. Naar alle waarschijnlijkheid was dit W. Holleman, een jongere
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neef van F.A. Holleman. Deze Holleman studeerde chemie in Göttingen en deed
onderzoek voor de garancineindustrie in een laboratorium in Rotterdam. In diezelfde
tijd deed Gunning, inmiddels hoogleraar aan het Atheneum Illustre, onderzoek voor
Mendel, Bour & Co. naar de bereiding van alcohol uit het suikers bevattende
51.
afvalwater van de garancine-industrie.
Ook in de zwavelzuurindustrie deden de eerste chemici hun intrede. In 1857
waren J. Simon Thomas en N. Mouthaan in Uithoorn een zwavelzuurfabriek
begonnen. Mouthaan was een apotheker die op latere leeftijd bij Mulder was
52.
gepromoveerd. Van Mouthaans collega G.W. Smits die eerst de fabriek van De
Visser had overgenomen en later de helft van de aandelen van Ketjen kocht, is niet
méér bekend dan dat hij een exemplaar van een boek van de Franse chemicus A.
Payen in zijn bezit had. Deze Payen had in de jaren dertig een belangrijke
53.
vernieuwing in de zwavelzuurbereiding doorgevoerd. Ook L. Ketjen (1835-1904),
de zoon van de oprichter van de Amsterdamse zwavelzuurfabriek en vanaf 1855
in het bedrijf, evenals L. Serrurier (1844-1916), die vanaf omstreeks 1864 technisch
adviseur bij Ketjen was, hadden een - helaas onbekende - opleiding gevolgd. Vermeld
wordt alleen dat zij beiden studiegenoten waren en verder dat Serrurier een tijd
assistent van Gunning was.
Hoewel het opleidingsniveau in de chemische nijverheid dus omstreeks 1860
enigszins gevarieerder was geworden doordat nu ook ingenieurs, in het buitenland
opgeleide chemici en lieden met een ‘middelbare’ scheikundige opleiding een rol
gingen
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spelen, waren het naast de praktische technici toch vooral de apothekers die toen
nog de toon aangaven. Slechts in een enkele sector, zoals de stearinekaarsen en
de nieuwe bietsuikerindustrie, werd nog voornamelijk een beroep gedaan op
buitenlandse technici. In deze situatie zou in de jaren zestig verandering komen.
De rol van practici en apothekers in de chemische nijverheid raakte vanaf die tijd
geleidelijk uitgespeeld.

De invloed van de HBS 1865-1890
Nog sterker dan voor het hoger technisch onderwijs in het algemeen vormde voor
het onderwijs in de scheikunde de vooropleiding een struikelblok. Op de middelbare
scholen vóór 1863 werd slechts beperkt onderwijs in de scheikunde gegeven. De
totstandkoming van de HBS in 1863 zou in dit opzicht een echte doorbraak betekenen,
waarvan het belang moeilijk overdreven kan worden. Omdat alleen in hogere klassen
scheikunde werd gedoceerd, zou het nog enkele jaren duren voordat dit goed
merkbaar werd. Een indicatie van de nieuwe belangstelling voor het
scheikunde-onderwijs was een ware hausse in lesboeken voor het middelbaar
54.
onderwijs. Vooral de leerlingen van Mulder lieten zich in dit opzicht niet onbetuigd.
Alle onderdelen van de chemie, de anorganische, organische, de analytische en
de technische chemie werden op de HBS behandeld. Voor de ontwikkeling van de
technische chemie of chemische technologie had het succes van de HBS twee
belangrijke gevolgen: (1) de scheikunde op de HBS had in het begin een sterke
technische oriëntatie, waardoor de technische chemie een veel grotere verspreiding
kreeg en (2) door het verschaffen van een algemene basisopleiding in de chemie
werd het beginniveau voor technologen en ingenieurs drastisch verhoogd.
Vooral de Polytechnische School, eveneens een produkt van de Wet op het
Middelbaar Onderwijs, zou hiervan de vruchten plukken. De hoofdlijnen in de
ontwikkeling van de opleiding voor technoloog hebben we in hoofdstuk vijf
beschreven. We zullen ons hier alleen op de technische chemie en de toepassing
in de nijverheid concentreren. Voor het onderwijs in de technische chemie werd
L.C. Levoir aangetrokken. Levoir was in belangrijke mate autodidact, die vooral in
zijn privé-laboratorium werkte. Hij had ondere andere enkele jaren op de Koninklijke
Akademie doorgebracht, had wat lessen bij Van der Boon Mesch gevolgd en was
korte tijd assistent geweest bij Von Baumhauer, voordat hij op de Polytechnische
55.
School terechtkwam.
Na enkele jaren kreeg het onderwijs in de technische chemie in Delft een vaste
vorm, waar zeker tot het vertrek van Levoir in 1891 niet meer van afgeweken zou
worden. In een tweejarige cursus werd volgens het zogenaamde Weense model in
het ene jaar de scheikundige technologie der anorganische stoffen en in het andere
56.
jaar die der organische stoffen behandeld. In het studiejaar 1870-71 kwamen
onder andere de ‘suikerfabricatie, de fabriekmatige bereidingen, berustende op
gistingsprocessen, de looierij, ververij en drukkerij’ aan bod. Twintig jaar later was
hier de zetmeelindustrie aan toegevoegd. Het programma voor de cursus in 1899
leest als een staalkaart van de Nederlandse chemische nijverheid op dat moment:
suiker-, zetmeel-, vetten-, zeep-, kaarsen-, spiritus- en teerdistillatie-industrie waren
57.
de behandelde bedrijfstakken.
Dit betekende niet dat de Delftse opleiding voor elk onderdeel van de chemische
industrie de belangrijkste opleidingsroute was geworden. Tot omstreeks 1880 hadden
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de technologen uit Delft grote moeite om in de industrie door te dringen. Naast de
institutionele factoren die we in hoofdstuk 5 hebben behandeld, waren hiervoor twee
redenen aan te wijzen: (1) de concurrentie van andere groepen technici en (2) de
situatie in de chemische industrie. In dezelfde periode waarin de eerste technologen
op de arbeidsmarkt kwamen, begonnen - zij het aarzelend - ook de eerste
Nederlandse chemici van de universiteit hun weg naar de chemische nijverheid te
vinden. Behalve dit beperkte aantal technologen en chemici waren tussen 1860 en
1880 ook verschillende buitenlandse chemici in Nederland actief. Het kleine aantal
Nederlandse industriële chemici had zijn opleiding overigens ook bijna altijd in het
buitenland gekregen. In de jaren tachtig nam het aantal buitenlanders echter sterk
toe, wat samenhing met het grote overschot aan chemici in Duitsland, waardoor
verschillende van hen naar Nederland uitweken. De mogelijkheden voor Nederlandse
58.
chemici en technologen namen daardoor sterk af.
Als tweede belemmerende factor met betrekking tot de arbeidsmarkt voor
technologen speelde de situatie in de chemische industrie een rol. Potentiële
werkgevers als de soda- en vooral de garancine-industrie raakten na 1870 in de
problemen. De sodaindustrie moest het al vanaf het einde van de jaren zestig
afleggen tegen de grote internationale concurrentie. De garancine-industrie ging in
de jaren zeventig na de introductie van synthetische kleurstoffen zelfs volledig ten
59.
gronde. De stearinekaarsenindustrie deed het beter. In de Koninklijke Fabriek van
Waskaarsen in Amsterdam werd begin jaren zeventig de eerste Delftse ingenieur
60.
aangenomen, M.H. Hartogh. Hartogh was echter civiel-ingenieur en geen
technoloog. Hij kwam hier waarschijnlijk door familierelaties terecht, omdat zijn
oudere broer L.A.H. Hartogh technisch directeur was. Deze was op zijn beurt in het
61.
metaalbedrijf van Enthoven in Den Haag opgeleid.
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Bij de introductie van de koolteerdestillatie, de kleurstoffenindustrie en de
kinine-produktie speelden voornamelijk buitenlandse chemici en een enkele in het
buitenland opgeleide Nederlandse chemicus een rol. Bij deze nieuwe bedrijfstakken
was een goede beheersing van de organische chemie absoluut vereist. Praktici
komen we in de leiding van deze bedrijven niet meer tegen. De NV Maatschappij tot
bewaring van hout tegen bederf, die in Amsterdam in 1856 onder leiding van de
Engelsman F. Hilliard met de produktie van koolteer was gestart, droeg in 1861 de
koolteerdestillatie over aan de het jaar tevoren opgerichte NV Nederlandsche
62.
Koolteerstokerij in Amsterdam. De eerste technisch directeur van dit bedrijf was
dr. J. Cohen, die in het Duitse Giessen chemie had gestudeerd en daarna
verschillende chemische fabrieken in binnen- en buitenland had geleid. De positie
van bedrijfschemicus werd vanaf het midden van de jaren zeventig door Duitse
63.
chemici bekleed. De firma Grothe & Van Maanen in Utrecht produceerde koolteer
als grondstof voor de produktie van synthetische kleurstoffen. De Duitse oprichter
D. Grothe was ook directeur van de Technische School en later hoogleraar in de
mechanische technologie in Delft; zijn zoon C. Grothe, die de leiding van het bedrijf
overnam, had vermoedelijk eerst in Duitsland en later in Utrecht les van zijn vader
gekregen. Ook de synthetische kleurstoffabrieken in Nederland werden volledig
64.
door Duitsers geleid of hadden zelfs Duitse eigenaren. De Amsterdamsche
Chininefabriek was eveneens grotendeels in Duitse handen en had een Duitse
65.
bedrijfsleiding. De Nederlandse chemicus W.A. van Dorp, die in 1871 in Heidelberg
was gepromoveerd, was hier commissaris. Van Dorp was een van de weinige
buitenlanders die in het bestuur van de Deutsche Chemische Gesellschaft
doordrongen. Van Dorp werkte veel samen met S. Hoogewerff, die eveneens in
Duitsland was gepromoveerd en na een loopbaan als leraar aan de HBS in 1885
66.
hoogleraar aan de Polytechnische School werd.
De beste kansen kregen technologen in de opkomende bietsuikerindustrie. F.W.
Westerouen van Meeteren, een van de eerste afgestudeerde technologen, bemerkte
echter dat hij in de praktijk met zijn Delftse diploma nog niet veel kon. Na enkele
jaren praktijkervaring in Duitse suikerfabrieken te hebben opgedaan - hij begon als
suikerkoker - keerde hij terug en werd directeur van een suikerfabriek. In de jaren
zeventig waren er nog enkele andere technologen die een positie van technisch
directeur in een suikerfabriek wisten te verwerven. Het zou echter tot omstreeks
1890 duren voordat een nieuwe generatie technologen in de suikerindustrie
67.
terechtkwam. De moeilijke economische situatie in de jaren tachtig vormde een
68.
effectieve barrière.
Naast de suiker zou vooral de Delftse Gist- en Spiritusfabrieken NV een belangrijke
afnemer van technologen worden. De oprichter en technoloog J.C. van Marken nam
al in de jaren zeventig een tweetal technologen en een Duitse chemicus in dienst.
Ook na die tijd waren er meestal zowel technologen als chemici in het bedrijf
aanwezig. In dit Delftse bedrijf deed zich in de jaren tachtig een belangrijke
ontwikkeling voor. Van Marken en de bedrijfsleider F.G. Waller, ook een technoloog,
kwamen geleidelijk tot de conclusie dat ‘hoe langer zoo meer gebleken [is], dat de
scheikunde alleen niet de wetenschap is, die voldoende licht kan verspreiden in de
duisternis, waarin het bedrijf der gisting nog altijd blijft gehuld’. Daarentegen had
het onderzoek van Louis Pasteur laten zien dat micro-organismen een belangrijke
rol bij de bereiding van gist speelden. Het gebruik van vaste voedingsbodems op
basis van gelatine en agar voor het kweken van micro-organismen door R. Koch
opende een geheel nieuw onderzoeksveld met grote perspectieven. Van Marken
en Waller besloten daarom de technoloog en bioloog M.W. Beijerinck aan te trekken
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voor microbiologisch onderzoek in het bedrijf. Hij kreeg hiervoor de beschikking
over een afzonderlijk ingericht researchlaboratorium, het eerste industriële
69.
researchlaboratorium in Nederland. Dit had een grote invloed op de Polytechnische
School en op de opleiding voor technoloog. Na tien jaar werd Beijerinck namelijk
hoogleraar aan de Polytechnische School en werd de micro-biologie ook in het
lesprogramma van de technologen opgenomen, een goed voorbeeld van de
70.
wisselwerking tussen industriële behoeften en de opleiding.
Deze voorbeelden maken duidelijk dat het kennisen opleidingsniveau in de
chemische industrie in de jaren negentig in vergelijking met het begin van de eeuw
enorm was gestegen. De rol van de apothekers als een soort ‘Ersatz’-technici was
71.
uitgespeeld en hetzelfde gold voor de alleen in de praktijk geschoolde technici.
Toch bestonden ook binnen de chemische industrie grote verschillen in de aard en
het niveau van de kennis die werd vereist. In de synthetisch-organische industrie
was zowel een grondig chemisch inzicht als procesbeheersing noodzakelijk. In de
voor Nederland zo karakteristieke industrieën waar landbouwprodukten werden
verwerkt, kwam de procestechnologie op de eerste plaats. Het voorbeeld van de
gistbereiding ten slotte laat zien dat soms ook kennis uit een geheel ander
wetenschappelijk domein moest worden aangeboord. Voor al deze takken gold
echter dat voor de proces- en grondstoffencontrole ook een andere tak van de
chemie van belang was, namelijk de analytische chemie.
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Garancinefabriek te Tiel omstreeks 1870. Deze fabriek in Gelderland lag buiten het traditionele
centrum van de meekrap- en garancinebereiding in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden.
In de beginperiode werd alleen krap uit Gelderland verwerkt, maar met de groei van het
bedrijf werd ook krap van elders aangetrokken. De fabriek produceerde - en dit was eveneens
uitzonderlijk - zowel meekrap als garancine. Deze produkten werden in grote vaten van 500
kg naar de afnemers vervoerd. De leiding van het bedrijf was steeds in handen van
apothekers.
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Blaaspijp en andere accessoires voor chemisch onderzoek van Bergman (1779). De blaaspijp
werd in de achttiende eeuw gebruikt bij het analyseren van minerale ertsen. Een monster
van de te onderzoeken stof werd op de lepel gelegd, die bij de vlam werd gehouden. Met
behulp van de blaaspijp werd de vlam in aanraking met het monster gebracht. Uit de manier
waarop het erts op de verhitting reageerde, kon een ervaren mineraloog of mijnbouwkundige
afleiden welke metalen in het erts aanwezig waren. De analyse met de blaaspijp werd steeds
verder geperfectioneerd en het aantal toepassingen nam sterk toe. Het werd een onmisbaar
instrument in het chemisch laboratorium. In de negentiende eeuw konden bekwame analytici
met dit instrument niet alleen kwalitatieve maar zelfs ook kwantitatieve analyses uitvoeren.

De chemische analyse
In de ontwikkeling van de chemische analyse zijn twee oorsprongen te herkennen,
een industriële en een wetenschappelijke. Het analyseren van grondstoffen, tussenen eindprodukten was al van ouds een belangrijk onderdeel van de procesbeheersing
in chemische bedrijven. Lange tijd geschiedde dit alleen op een empirische,
zintuigelijke manier, waarbij stoffen aan de hand van uiterlijk, smaak of geur door
een ervaren (meester)knecht werden beoordeeld. De suikerkoker bijvoorbeeld moest
bepalen op welke temperatuur en hoe lang het zogenaamde diksap gekookt mocht
worden. Door een beetje van de hete massa tussen twee vingers te nemen en te
kijken of er al een draad van kon worden getrokken, probeerde hij te bepalen hoe
lang het koken nog moest worden voortgezet. Een alternatieve wijze was iets van
het hete sap op een glasplaat te leggen. Wanneer zich al kristallen begonnen te
vormen, was de bewerking bijna gereed. Het juiste moment om naar de volgende
stap in het proces over te gaan, werd echter aan het oordeel van de suikerkoker
72.
overgelaten. Zijn ervaring gaf hierbij de doorslag. Ook nadat de produkten de
fabriek hadden verlaten, werden ze aan controles en keuringen onderworpen. Op
de beurzen waar meekrap werd verhandeld, waren eëdigde keurmeesters. Deze
namen een monster van de aangevoerde meekrap, legden dit op een monsterplankje,
stelden het poeder aan het daglicht bloot en beoordeelden de kleur. Hoe mooier de
73.
rode kleur bewaard bleef, des te beter de kwaliteit.
In de mijnbouw en metallurgie ontstonden de eerste nieuwe analysemethoden.
Al in de achttiende eeuw werd het blaaspijpje een onmisbaar instrument voor de
(kwalitatieve) analyse van mineralen. De blaaspijp die in een technische context
was ontwikkeld, vond al spoedig ook zijn weg naar de laboratoria van de chemici.
Naast de blaaspijp werden ook reagentia als zwavelwaterstof bij de kwalitatieve
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analyse gebruikt. Nieuwe analysemethoden waren ook noodzakelijk in de
opkomende chemische basisindustrie, waar met bijtende stoffen als zwavelzuur,
soda en bleekpoeder werd gewerkt. Deze methoden zijn later bekend geworden
75.
als de zogenaamde volumetrische methoden. Daarnaast waren simpele fysische
meetmethoden in zwang. De
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bekendste en meest toegepaste daarvan was de areometer, waarmee in het
algemeen de dichtheid van een bepaalde oplossing werd bepaald. Meestal werd
de areometer gebruikt om het alcoholgehalte te bepalen. In een glazen buis met de
te bepalen oplossing werd een drijver van bekend soortelijk gewicht gebracht. Uit
de hoogte waarop dit voorwerp bleef zweven, kon met behulp van tabellen de
dichtheid van de vloeistof worden bepaald. Volgens een vergelijkbaar principe
werden voor andere produkten ‘meters’ vervaardigd, zoals de acetometer voor de
bepaling van het azijnzuurgehalte.
In de wetenschappelijke analyse stond de gewichtsbepaling centraal. Het
belangrijkste instrument was hier de balans en deze methode werd de gravimetrie
genoemd. Bij de ontwikkeling van de wetenschappelijke analyse speelde het
onderwijslaboratorium een cruciale rol. Men kon geen goed analyticus worden
zonder zelf lang en veel in het laboratorium geoefend te hebben. Dit leidde tot een
transformatie van het (wetenschappelijke) chemisch laboratorium, namelijk van een
plaats waar de scheikunde voornamelijk werd gedemonstreerd tot een plek waar
de scheikunde intensief praktisch werd geoefend. Voor de vorming van het beroep
van (analyticus) chemicus

Een laat-negentiende eeuws draagbare laboratoriumset, bestemd voor mineralogisch
veldonderzoek. De belangrijkste analyse-instrumenten waren de blaaspijp en een aantal
reagentia. Deze set was uiterst handzaam, zij mat namelijk slechts 27 × 12 × 10 cm.

had dit grote gevolgen. Geleidelijk kon men alleen chemicus worden via het
onderwijslaboratorium. De Duitse chemici F. Stromeyer (1776-1835) en J. Liebig
76.
(1803-1873) waren bij deze ontwikkeling de belangrijkste pioniers.
Wetenschappelijke analyses waren vaak te moeilijk en te tijdrovend voor
toepassing in de industrie. Bij de industriële analyses moest altijd een afweging
tussen duur en betrouwbaarheid worden gemaakt. Omdat snelheid ten koste ging
van de nauwkeurigheid, wezen de academische chemici industriële methoden lange
tijd van de hand. Beide tradities maakten daarom tot omstreeks 1850 een min of
meer gescheiden ontwikkeling door. Vanaf die tijd raakten volumetrische methoden
steeds meer geaccepteerd en geïntegreerd in de wetenschappelijke chemische
77.
analyse. Dit kwam vooral door de toegenomen nauwkeurigheid van de
volumetrische methoden. De aanzet hiertoe was al in de jaren dertig gegeven door
de Franse scheikundige J.L. Gay-Lussac, die een verbeterde titrimetrische methode
78.
voor de bepaling van de zuiverheid van zilver had gegeven.
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De introductie van de wetenschappelijke analyse vond in Nederland vooral plaats
in de context van

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

258

De Zaanse fabrikant M.K. Honig maakte omstreeks 1870 een rondreis door Engeland. Hij
liet zich uitgebreid voorlichten over de moderne stijfselfabricage, die mais in plaats van tarwe
als grondstof gebruikte. Na zijn tenugkeer richtte hij in Zaandam de eerste moderne
stijfselfabriek in Nederland op. Controle en analyse van grondstoffen en produkten werden
ook in de voedingsmiddelenindustrie een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering,
getuige deze foto van het bedrijfslaboratorium van Honig aan het begin van deze eeuw.

de farmacie. De Pharmacopoea Batava - het officiële receptenboek voor de bereiding
van geneesmiddelen - van 1805 bevatte als een van de eerste farmacopeeën in
79.
Europa een lijst met reagentia voor de analyse. Dit was opmerkelijk vroeg, maar
leidde anders dan in Duitsland in die tijd, niet tot een grootscheepse
institutionalisering van het onderwijs in de analytische chemie. In enige Duitse staten
leidden algemene examenvoorschriften tot de start van opleidingen en tot het
uitkomen van een aantal leer- en handboeken waarin een systematische inleiding
tot de analytische chemie gegeven werd en waarin de bereiding en werking van
deze reagentia werd verklaard. Door de autonomie van de provinciale
examencommissies bestond er in Nederland daarentegen geen uniformiteit van
exameneisen voor aanstaande apothekers. Hierdoor ontstonden er grote verschillen
80.
tussen de provincies met betrekking tot het niveau van de farmaceutische opleiding.
Door het optreden van G.J. Mulder liep de provincie (Zuid-)Holland weldra op het
gebied van het chemisch-farmaceutisch onderwijs voorop. Na zijn benoeming tot
lector in de botanie, scheikunde en artsenijbereidkunde aan de Klinische School te
Rotterdam (1828) richtte hij een laboratorium in waarin hij zijn studenten onderwijs
gaf, onder andere in de analytische chemie. Onder zijn leiding verscheen een geheel
nieuwe generatie, al dan niet vertaalde, leerboeken op alle deelterreinen van de
(farmaceutische) chemie. Het eerste in deze reeks was het Leerboek voor de
scheikundige werktuigkunde uit 1832. Hierin beschreef Mulder uitvoerig het gebruik
van de belangrijkste instrumenten van de praktische chemie. In het voorwoord
schreef hij dat Ulsde scheikundige steeds [een] practisch beoefenaar zijner
wetenschap wezen moet, en hij bijna niets doet, als door werktuigen en met
werktuigen’. Deze werktuigen te leren kennen was daarom een eerste vereiste en
81.
daartoe diende zijn boek. In 1835 volgde de vertaling van het leerboek van de
Duitser H. Rose, het eerste analytisch-chemisch leerboek dat in Nederland werd
gepubliceerd. Dit boek was op advies van Mulder, die zelf het voorwoord schreef,
vertaald door de apotheker J.E. de Vry. Verder verschenen nog onder Mulders
leiding een complete
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vertaling in zes delen van het Leerboek der Scheikunde (1834-1841) van J.J.
82.
Berzelius en een vertaling van Ph.L. Geigers Handboek der Artsenijbereidkunde.
Nadat Mulder in 1840 hoogleraar in Utrecht was geworden, begon hij met de
opbouw van een universitair onderwijslaboratorium. Hierin kon hij zijn ideeën over
het chemisch onderwijs in praktijk brengen. Mulder werd de hoofdleverancier van
analytisch geschoolde chemici in Nederland. Von Baumhauer, Van Kerckhoff,
Gunning, E. Mulder en Oudemans zijn allen in Mulders laboratorium opgeleid. Zij
gingen hoogleraarplaatsen aan de universiteiten en de Polytechnische School
83.
bezetten. Mulder was wel de belangrijkste, maar niet de enige analytisch chemicus
in Nederland. Stratingh bijvoorbeeld publiceerde in 1827 een boek over de
stoichiometrie. In de stoichiometrie wordt berekend in welke verhoudingen chemische
verbindingen met elkaar reageren. Dit geeft een theoretische onderbouwing van
kwantitatief chemisch onderzoek, hetgeen wijst op analytisch onderzoek. Stratingh
beschikte over een goed ingericht privé-laboratorium, maar het zou nog tot de komst
van Van Kerckhoff in 1851 duren voordat er een goed onderwijslaboratorium aan
84.
de Groningse universiteit werd ingericht. Ook Van der Boon Mesch voerde analyses
uit, bijvoorbeeld om vervalsingen van grondstoffen en levensmiddelen op te sporen.
De methoden die hij bij dit onderzoek gebruikte beschreef hij voor fabrikanten en
keuringsambtenaren in het eerste nummer van het Tijdschrift ter bevordering van
Nijverheid (1833). De ‘schandelijke’ vervalsing van azijn met zwavelzuur kon worden
ontdekt door er ‘zoutzure baryt’ aan toe te voegen. Indien er een wit neerslag werd
85.
gevormd, dan was de azijn inderdaad verontreinigd. Het duurde echter nog tot
1859 voordat Van der Boon Mesch de beschikking kreeg over een goed geoutilleerd
onderwijslaboratorium. Leerlingen van Van der Boon Mesch werkten voor die tijd
niet of nauwelijks in zijn lab, hadden een privé-laboratorium zoals Levoir, of
vertrokken zoals Oudemans naar Mulder.
In Amsterdam ontwikkelde zich de analytische chemie onder leiding van Swart
onafhankelijk van Mulder. De medisch student C. de Bordes vertaalde in 1843 een
handleiding van Fresenius bij het uitvoeren van kwalitatieve analyses. Dit was
bedoeld om ‘beginners voor te bereiden tot de studie der meer omslagtige werken
86.
over Analytische scheikunde, vooral het handboek van Rose’. De Bordes had dit
werk speciaal voor apothekers vertaald. De Amsterdamse ‘school’ zat dan ook
voornamelijk in de chemisch-farmaceutische hoek. Mulders leerling Von Baumhauer
zette na de dood van Swart het analytisch-chemisch onderwijs in Amsterdam voort.
Ook in het chemisch onderwijs aan de KMA speelde de analytische scheikunde een
rol. In de reeks lesboeken

In de jaren tachtig ontstond er in Duitsland een overschot aan chemici. Een aantal van hen
week uit naar het buitenland. Ook in Nederland vonden verscheidene Duitsers werk, meestal
als technisch bedrijfsleider maar in enkele gevallen ook als fabrikant. Een voorbeeld van
deze laatste categorie was G. Briegleb die in 1885 in Hilversum een fabriek van lakverven
startte. Na enkele jaren werd het bedrijf naar Amsterdam verplaatst.
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die onder leiding van Delprat werd geschreven, verscheen in 1840 de Gronden der
krijgskundige scheikunde. Dit boek was gebaseerd op het werk van de docent aan
87.
de Berlijnse artillerieschool M. Meyer. Het bevatte naast de algemene beginselen
van de scheikunde ook een inleiding in de ‘ontleedkunst’, waarbij vooral aandacht
aan de analyse van salpeter en buskruit werd besteed. De vertaler bleef anoniem.
Waarschijnlijk was hij een van de artillerie-officieren, omdat er op dat moment nog
geen docent voor de scheikunde was. Pas in 1844 werd P.H. van der Meulen tot
leraar in de natuur- en scheikunde benoemd. Hij was blijkbaar niet tevreden over
88.
het gebruikte boek, want binnen enkele jaren schreef hij een nieuw studieboek.
Het belangrijke werk van de Duitser Fresenius werd ook aan de Delftse Koninklijke
Akademie gebruikt. Direct na de opening van die school in 1843 verplichtte de
directie de chemie-docent Donnadieu leerboeken te schrijven of te vertalen. Als
eerste kwamen twee deeltjes uit van het al genoemde technisch-chenische leerboek
van Koehler. Daarna volgde in 1846 een vertaling van de handleiding tot de
kwantitatieve chemische analyse van Fresenius. In 1857 vertaalde Donnadieu een
nieuwe druk van Fresenius leerboek voor de kwalitatieve chemische analyse. Het
scheikunde-onderwijs aan de Koninklijke Akademie was vooral gericht op de
nijverheid en door gebrek aan voorkennis nogal elementair. Toch zijn er behalve
het boek van Fresenius nog andere aanwijzingen dat in Delft in de jaren veertig en
vijftig de analytische scheikunde werd beoefend. In 1850 verscheen van de Delftse
apotheker P.J. Kipp een vertaling van Plattners standaardwerk over
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Tussen 1780 en 1840 voltrok zich door de opkomst van nieuwe chemische analysemethoden
een revolutie in het chemisch laboratorium. Een van de laatste laboratoria van het oude type
was het lab van A.H. van der Boon Mesch in Leiden. De bovenste afbeelding is afkomstig
uit diens Leerboek der scheikunde met toepassing op kunsten en fabrijken, dat in de jaren
dertig verscheen. In dit laboratorium namen de ovens nog een centrale plaats in. Het
laboratorium was de plek waar de hoogleraar de verschillende technieken demonstreerde.
In het nieuwe laboratorium stond daarentegen de zelfwerkzaamheid van de student voorop.
Chemicus kon men voortaan alleen nog maar worden door veel tijd in het laboratorium door
te brengen met het uitvoeren van analyses. Het was dan ook een onderwijslaboratorium.
De onderste foto toont het interieur van een practicumzaal van het scheikundig laboratorium
van de universiteit van Leipzig omstreeks 1870. In dit lichte en mime laboratorium konden
vele studenten tegelijkertijd experimenteren.
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89.

het gebruik van de blaaspijp. Precies in deze tijd verbleef Levoir enige tijd in Delft,
90.
waar hij zich voornamelijk met blaaspijpanalyses bezighield. Vermoedelijk was dit
onderwijs in het gebruik van de blaaspijp voor de mijnbouw-studenten bestemd.
Het kleine aantal ingenieurs dat voor de Indische mijnbouw werd opgeleid, was als
enige groep verplicht om in het vierde jaar in het laboratorium te werken en juist
91.
voor de mijnbouw was de blaaspijp een onmisbaar instrument.
Met uitzondering van deze oefeningen met de blazaspijp in Delft kwam in
Nederland systematisch onderwijs in de industriële analyse in de eerste helft van
de negentiende eeuw nauwelijks van de grond. Dit kwam op de eerste plaats doordat
mijnbouw en metallurgie - met uitzondering van de periode tussen 1815 en 1830,
toen België bij Nederland hoorde - tot omstreeks 1850 in Nederland nauwelijks van
belang waren. Ook waren er weinig grootschalige fabrieken waar basischemicaliën
werden geproduceerd. In bedrijfstakken als de meekrapbereiding of de
suikerraffinage voldeden traditionele methoden nog. De belangrijkste stimulans tot
invoering van nieuwe industriële analysemethoden ging uit van de overheid. Omdat
op veel dagelijkse produkten, zoals suiker, alcoholhoudende dranken en azijn
accijnsen zaten, was voor de overheid een nauwkeurige bepaling van het gehalte
van de stof waarop accijns werd geheven, van het grootste belang. Bij het advies
van Van der Boon Mesch over de invoering van de produktie van snelazijn werd als
voorwaarde voor deze innovatie gesteld dat de belangen - lees inkomsten - van de
92.
overheid niet mochten worden geschaad. De toepassing van dergelijke methoden
vereiste daarom kennis van nieuwe technieken bij de ambtenaren die de controles
moesten uitvoeren. Via deze ambtenaren of ingeschakelde deskundigen kwamen
de analysetechnieken vervolgens in de industrie terecht.
Hoe dit proces van diffusie precies verliep, weten we nauwelijks. De areometer
die eenvoudig te gebruiken was, werd in elk geval al vrij vroeg in de negentiende
eeuw op grote schaal toegepast. Niet voor iedere vloeistof was de methode
eenvoudig toe te passen. Azijn bijvoorbeeld, dat accijnsplichtig was, leverde
problemen op. Een bijzonderheid bij de bepaling van de sterkte van azijnzuur was
dat vanaf een bepaalde sterkte de dichtheid niet meer toenam, maar weer begon
af te nemen. De ijkmeester A. van der Toorn deed daarom veel proeven om de
sterkte van azijnzuur te bepalen. De benodigde instrumenten bestonden uit een
areometer, een glazen cilinder en een thermometer. Met betrekking tot zijn verbeterde
areometer of ‘vochtmeter’ deelde Van der Toorn in 1824 mee dat ‘ten gevolge van
mijne nog nader op te geven inlichtingen, dit soort van werktuigen bij den
instrumentmaker Kleman of bij den bekwamen werkman Butti, te Amsterdam, weldra
93.
te bekomen zijn’. De uitkomsten van zijn proeven met azijnzuur gaf hij in een groot
94.
aantal tabellen. De acetometer werd waarschijnlijk ook door Stratingh en Van der
95.
Boon Mesch gebruikt. In de jaren vijftig werd door Levoir en anderen de alcalimetrie
in Nederland geïntroduceerd. Soda ging in die tijd steeds meer het potas vervangen
als grondstof voor de chemische industrie. Ook was de soda-industrie zelf toen
volop in beweging. Zo waren in 1851 drie invoeringsoctrooien voor de bereiding van
96.
soda aangevraagd. Een nuttig instrument voor de handel in soda en potas was
de natronmeter van Pesier. Levoir schreef hierover bij Van der Boon Mesch in 1856
een dissertatie waarin hij ook een groot aantal analytische waarnemingen beschreef.
Een korte samenvatting van zijn onderzoek publiceerde hij in het Tijdschrift van de
97.
Maatschappij van Nijverheid.
Levoir werd door fabrikanten ook gevraagd om chemische analyses voor de
industrie uit te voeren. Hij had op verzoek van een Leidse zeepzieder een bijtende
soda onderzocht. De aanleiding was dat de zeep die hieruit werd gemaakt, bedierf.
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Levoir analyseerde de soda en ontdekte dat die zwavelnatrium bevatte. Nadat deze
stof met bruinsteen onschadelijk was gemaakt, kon de hele voorraad soda weer
98.
worden gebruikt. Dit voorbeeld illustreert overtuigend het directe economische nut
van de chemische analyse.
Omstreeks 1860 was de analytische chemie institutioneel gevestigd in Nederland
(zie tabel 10.1). In het navolgende zullen we aan de hand van de Delftse
technologenopleiding kort ingaan op de betekenis van de analytische chemie voor
de industrie.
Oudemans, Levoir en later Hoogewerff verhoogden het niveau van het chemisch
onderwijs in Delft aanzienlijk. Vanaf 1885 werd de opleiding bovendien steeds
chemischer, waarbij vooral meer ruimte voor het laboratorium-onderwijs werd
ingeruimd. Delft-
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10.1 Onder wijslaboratoria in Nederland
Oprichting
1828(-1866)

Plaats
Rotterdam

Instelling
Chemicus
Klinische Sch. Mulder

Opmerkingen
In 1835 geen
onderwijs door
ziekte van
Mulder

1840

Utrecht

Universiteit

Mulder

Opening nieuw
laboratorium in
1845

1841

Deventer

Atheneum

Cop

Klein
laboratorium, in
1854,
aanstelling G.J.
Jacobson als
assistent, 1855
nieuw
laboratorium

c.1847

Delft

Kon.Akademie Donnadieu

1848

Maastricht

Atheneum

Van Kerckhoff Nieuw
laboratorium
Industrieschool,
voorbereid door
Von
Baumhauer
(1845-1847)

1851

Groningen

Universiteit

Van Kerckhoff Verbouwing
van één jaar
oude stookhuis
laboratorium

1854

Amsterdam

Atheneum

Von
Baumhauer

In 1854
assistent, in
1857 opening
nieuw
laboratorium

1859

Leiden

Universiteit

V.d.Boon
Mesch

Opening nieuw
laboratorium

Oefeningen
voor studenten
Indische
mijnbouw

se technologen waren dan ook analytisch goed geschoold en deden in dit opzicht
niet voor de aan de universiteit opgeleide chemici onder. Dit betekende niet
automatisch dat deze vaardigheden in de industrie bijzonder gewaardeerd werden.
We zullen dit met het voorbeeld van de (biet)suikerindustrie illustreren. In de
suikerindustrie was de (chemische) analyse om een aantal redenen van belang.
Op de eerste plaats omdat op suiker accijns werd geheven, dit was dus vooral een
belang van de overheid.
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Voor de bepaling van de verschuldigde accijns waren internationaal verschillende
methoden in zwang. Verder was de bietsuikerindustrie een van de eerste
grootschalige procesindustrieën. Voortdurende controle van grondstoffen en
tussenprodukten was voor het voortbestaan van de fabrieken die op een
internationale markt concurreerden van levensbelang. Van de suikerindustrie, de
belangrijkste industriële arbeidsmarkt voor technologen, zijn tenslotte meer
99.
bijzonderheden bekend.
Een van de belangrijkste problemen in de suikerindustrie was het bepalen van
het suikergehalte in bieten en van de zogenaamde ruwe suiker, die op gehalte aan
100.
de raffinaderijen werd verkocht.
Hiervoor waren verschillende methoden beschikbaar. De meest gebruikte in de
jaren vijftig en zestig was het titreren, een toen steeds vaker toegepaste
volumetrische techniek. Bij het titreren werkt men met een normaaloplossing waaraan
zoveel van de te onderzoeken stof wordt toegevoegd tot neutralisatie optreedt. De
hoeveelheid toegevoegde stof is dan een maat voor de concentratie of gehalte van
de stof. Een probleem was echter dat bij wijze van spreken elke chemicus met een
andere normaaloplossing werkte. In 1867 vond daarom in Keulen een internationale
conferentie plaats om te komen tot een standaardisering van het suikeronderzoek
of de saccharometrie ten behoeve van de accijnswetgeving. Volgens G. Lotman,
de assistent van de Nederlandse gedelegeerde Gunning, bestond vooral door de
accijnsverhoging onder de fabrikanten veel belangstelling voor de uitkomsten van
de conferentie. Om zoveel mogelijk suiker uit de bieten of uit het suikerriet te halen,
was het ‘voor den fabrikant een vereischte de verhouding te kennen van de suiker
101.
tot de haar vergezellende stoffen en andere stoffen’.
Het verbeteren en standaardiseren van de saccharometrie was ook een van de
taken van het in hetzelfde jaar in Berlijn geopende Institut für die Zuckerindustrie.
De directeur van dit centrale onderzoekslaboratorium C. Scheibler en zijn
medewerkers probeerden eerst door het opstellen van standaardtabellen en het
geven van voorschriften voor normaaloplossingen de verschillende in zwang zijnde
titreermethoden verder te verfijnen. Hierdoor zouden de gegevens van de
verschillende fabrieken pas echt vergelijkbaar worden. Het empirische materiaal
dat zo beschikbaar kwam zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de
theorie van de suikerfabricage. De chemische analyse kreeg overigens concurrentie
van een alternatieve techniek, de zogenaamde polarimetrie die op een fysisch
principe was gebaseerd. Deze techniek was wel nauwkeuriger, maar ook
omslachtiger. Om een eerste indicatie van het suikergehalte te krijgen werd dan
geruime tijd nog steeds de titrage gebruikt, maar rond 1880 was in de meeste Duitse
suikerfabrieken een polarimeter in gebruik.
Voor het uitvoeren van de analyses in de fabrieken werden door het Institut für
die Zuckerindustrie cursussen voor fabrikanten en bedrijfsleiders gegeven. In 1872
werd ook in Brunswijk de Schule für die Zuckerindustrie opgericht. Op deze school
werd in een cursus van tien maanden een volledige opleiding tot bedrijfsleider en
fabrieksscheikundige gegeven. Tussen beide scholen bestond een behoorlijk
niveauverschil, dat Hoogewerff in 1892 als volgt onder woorden bracht: ‘Om
eenigszins - volgens recept - te leeren maken de analyses in een suikerfabriek
voorkomende, is het lab. van Frühling & Schultz in Brunswijk uitstekend; In [het]
lab. te
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Bekenden van J.C. van Marken, de eerste technoloog die aan de Polytechnische School
afstudeerde, wezen de jongeman op de problemen die zich veelvuldig met de kwaliteit van
het bakkersgist voordeden. Bovendien hadden zij gehoord dat een Weense bierbrouwer
een nieuwe produktiemethode had ontwikkeld. Nadat Van Marken zich in 1868 in Wenen
zelf op de hoogte had gesteld, besloot de jonge technoloog een gistfabriek op te richten.
De Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek in Delft begon in 1870 met de produktie. Al vrijwel
vanaf het begin waren er in het bedrijf van Van Marken een aantal technologen en chemici
werkzaam, wat voor die tijd zeer uitzonderlijk was. Van Marken zou later bekendheid krijgen
als een zeer sociaal bewogen ondernemer.

Berlijn is daarentegen - bedrieg ik mij niet - voor den goed onderlegden
scheikundigen, die van de suikerindustrie op de hoogte is, gelegenheid om de
questions brulants [..], benevens bepaalde onderzoekingen van zekeren omvang
102.
te zien behandelen of uit te voeren’.
Er konden dus grofweg drie niveaus in de chemische suikeranalyse worden
onderscheiden: (1) het uitvoeren van eenvoudige, gestandaardiseerde en
routinematige analyses, (2) inzicht in en beheersing van een groter aantal
analysemethoden dan strikt noodzakelijk was en (3) het ontwikkelen van nieuwe
analysemethoden en de beheersing van de theorievorming op dit gebied. De school
in Brunswijk leidde op voor het eerste niveau, het Berlijnse instituut voor het tweede,
terwijl voor wetenschappelijke geïnteresseerde chemici of technologen het Berlijnse
instituut ook interessant was.
Een vergelijkbare instelling als het Berlijnse researchlaboratorium was er in
Nederland niet en Nederlandse chemici die op dit gebied actief wilden zijn, vertrokken
meestal naar Duitsland. Ook de Nederlandse suikerfabrikanten profiteerden dankbaar
van de Duitse kennisinfrastruktuur. Zij haalden hun technici uit het buitenland en
volgden de Duitse literatuur op de voet. Voor het werk tijdens de campagne, voldeden
de ingehuurde ‘chimisten’ vooralsnog. Professionele chemici waren te duur en te
goed opgeleid voor het eenvoudige analysewerk. Een vroege uitzondering als
Westerouen van Meeteren schreef hierover: ‘Men dresseerde zelf - altijd als de
technisch directeur chemicus was - een jongen voor 't ruwe werk en deed het fijne
103.
zelf’. Eenvoudige methoden waren hiervoor natuurlijk wel een vereiste.
Vanaf het midden van de jaren zeventig ging een aanzienlijk aantal Nederlanders
- de meesten voor de suikerindustrie op Java - naar de cursus in Brunswijk, terwijl
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was de
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Zeldzame opname van M.W. Beijerinck aan het werk in het laboratorium van de Gist- en
Spiritusfabriek te Delft. Beijerinck was een studiegenoot van Van Marken. Na de opleiding
tot technoloog te hebben afgerond vertrok hij naar Leiden om te promoveren in de biologie.
Daarna vond hij werk als docent aan de Rijks Landbouwschool in Wageningen. Van Marken
en zijn bedrijfsleider Waller, eveneens een technoloog, waren tot de conclusie gekomen dat
voor de problemen waarmee zij in de gistfabricage werden geconfronteerd, (micro)biologisch
onderzoek wenselijk was. Voor dit onderzoek haalden zij in 1885 Beijerinck naar de Delftse
fabriek. Dit betekende het begin van het eerste echte researchlaboratorium in Nederland.
Na tien jaar in de Gistfabriek te hebben gewerkt, werd Beijerinck in 1895 hoogleraar aan de
naburige Polytechnische School. Daar zette hij zijn microbiologisch onderzoek voort.

aanleiding om ook in Nederland opleidingen voor de suikerindustrie te starten, het
eerst in het laboratorium van G. Hondius Boldingh en J.K. van der Heide in
Amsterdam. Daar kwam in een aantal stappen de School voor de Suikerindustrie
tot stand. In 1892 hadden de beide chemici een handelslaboratorium opgericht.
Nadat in het volgende jaar het laboratorium ook was opengesteld voor derden ‘om
zich praktisch in de scheikunde te bekwamen’, werd weer een jaar later met steun
van onder andere Van 't Hoff, Gunning en Hoogewerff, met het verzorgen van
volledige cursussen gestart. Vanaf 1895 bood ook de Kweekschool voor Machinisten
de mogelijkheid om zich te specialiseren als suikertechnicus, waarschijnlijk vooral
104.
voor Indiën.
Hiermee begon zich evenals bij de machinisten het geval was (zie hoofdstuk 5)
ook bij chemisch-analytische functies een driedeling af te tekenen. Voor de hogere
functies kwamen technologen en universitaire chemici in aanmerking, terwijl voor
meer routinematige analyses - afhankelijk van het niveau - middelbare of lagere
technici werden ingezet. Het beroep van analist dat hieruit voortkwam, bevond zich
op middelbaar niveau. De vervulling van analytische functies in de chemische
nijverheid was in het algemeen niet alleen afhankelijk van het niveau van de analyse
- routine versus research - maar ook de verhoudingen in het bedrijf speelden een
belangrijke rol. Verschillende technologen waren fabrikantenzonen, terwijl ook de
technische inbreng in de directie een rol speelde. Waren er al hoogopgeleide technici
in de leiding van het bedrijf, dan was dit zeker bevorderlijk voor de aanstelling van
jonge chemici of technologen.
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Uit deze voorbeelden tekent zich een bepaald patroon af, waarbij de docenten en
hoogleraren in de introductiefase de centrale figuren waren. Zij haalden de nieuwe
analysetechnieken uit het buitenland, probeerden ze en zorgden voor de versprei-
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ding van de kennis door publicaties of adviseurschappen. Von Baumhauer en
Gunning waren de officiële chemische adviseurs van de overheid, die bijvoorbeeld
bij accijnskwesties als deskundige optraden en ook de opleiding van lagere
ambtenaren bewaakten. De.meeste hoogleraren onderhielden goede contacten
met de industrie. De uitstraling van de belangrijkste analytische school, die van
Mulder, was voornamelijk in de richting van de academische wereld. Effecten op
de industrie ontbraken echter niet. De fabrikant Mouthaan was een leerling van
Mulder, terwijl ook Gunning en Von Baumhauer als wetenschappelijk adviseur zich
regelmatig met industriële onderwerpen bezig hielden. Mulder zelf voerde in de
jaren veertig verschillende technischchemische analyses uit, onder andere van
105.
rietsuiker die volgens een nieuwe werkwijze was bereid en van bier.
In tegenstelling tot in het buitenland, waar de industrie zelf de bron van nieuwe
analysetechnieken was, werd de Nederlandse chemische industrie vanuit de
academische wereld met nieuwe technieken in aanraking gebracht. In de
soda-industrie werd de alcalimetrie bijvoorbeeld gebruikt om nauwkeuriger informatie
over het produktieproces te verkrijgen en daarmee de produktie te verbeteren.
Na 1860 verschoof het zwaartepunt geleidelijk naar Delft. De opleiding voor
chemisch technoloog,

Reclame-affiche van de vernisstokerij firma Molyn & Co uit Rotterdam eind negentiende
eeuw. De vernisstokerijen vormden in de negentiende eeuw een traditionele bedrijfstak. De
centrale technicus in de vernisstokerij was van oudsher de stoker. De stoker, die geen
formele opleiding had genoten, controleerde het produktieproces. Bij de fabriek van Molyn
weigerde de stoker zelfs de directeuren inzage in zijn recepten. Rond 1890 kwam hier
verandering in. Molyn en Co trok toen de eerste chemicus aan. Dit was H.J. van 't Hoff, de
broer van de bekende chemicus J.H. van 't Hoff.

waarin de technische chemie en de analytische chemie bij elkaar kwamen, leidde
in de eerste plaats bedrijfsleiders op en geen chemici of analytisch scheikundigen.
Technologen die in de industrie terecht kwamen, begonnen wel met analytisch werk,
maar stroomden meestal door naar de functie van bedrijfsleider of
technisch-directeur. Later (na 1900) kwamen uit Delft ook procestechnologen die
complete installaties en fabrieken ontwierpen.

De fabrieksontwerper: Ludwig Mond
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Consulting chemists speelden vanaf de jaren dertig een cruciale rol in kleine en
grote innovaties die in de Engelse industrie van basischemicaliën werden
doorgevoerd. Zij boden als onafhankelijk adviseur hun diensten aan bedrijven aan,
vaak tegen vaststaande tarieven en vertrokken weer als hun taak was voltooid. De
Amsterdamse hoogleraar Von Baumhauer was zeer onder de indruk van de
106.
werkwijze en de resultaten van dergelijke rondreizende chemici. Ook in de
Nederlandse chemische industrie werd van de diensten van dergelijke chemici
gebruik gemaakt. In de Goudse stearine-kaarsenfabriek werden in 1858 Brusselse
technici binnengehaald om een proces te installeren waarbij door middel van
zwavelzure verzeping vetzuren werden gemaakt. Voor de Koninklijke Fabriek van
Was-
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Intereur van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek in Delft omstreeks 1888 met op de
achtergrond enkele houten gistkuipen.

kaarsen in Amsterdam vervulde de Delftse hoogleraar Bleekrode de rol van
consulting chemist. Omstreeks 1855 voerde hij daar met succes de zwavelzure
107.
verzeping in. Ook bij de start van de soda-industrie deden zich zulke grote
problemen voor dat een beroep op externe deskundigen moest worden gedaan. In
1860 was Ketjen in Uithoorn begonnen met een soda-fabriek, maar hij kwam niet
verder dan de relatief eenvoudige eerste stap, waarbij uit keukenzout en zwavelzuur
Glauberzout (natriumsulfaat) en zoutzuur werd geproduceerd. Ook nadat hij in 1861
een compagnieschap met de Utrechtse fabrikant G.W. Smits was aangegaan, bleef
het succes uit. De tweede stap om uit Glauberzout, koolstof en kalksteen ruwe soda
te maken bleek te moeilijk. De problemen werden pas opgelost toen door de Duitse
chemicus L. Mond in 1863 een geheel nieuwe fabriek werd ontworpen en gebouwd.
Mond had aan de Polytechnische School in Kassel gestudeerd en enkele jaren
onder leiding van Bunsen in Heidelberg gewerkt. Hij vertrok daar echter zonder zijn
108.
doctoraat te halen. Hij deed in verschillende bedrijven ervaring op, waaronder in
een soda-fabriek in de omgeving van Kassel. Een van de grote problemen van de
soda-produktie volgens het proces van Le Blanc was dat bij de zuivering van de
ruwe soda onder andere calciumsulfide vrijkwam, dat meestal naast de fabriek werd
gedumpt. Dit stelde de soda-industrie zowel letterlijk als figuurlijk in een kwade reuk.
Mond bedacht voor dit probleem een nieuw procédé waarmee uit het calciumsulfide
zwavel gewonnen kon worden. Toen dit op kleine schaal lukte, vroeg hij in 1861
octrooi aan en onderhandelde met verschillende producenten, zonder dat iemand
meteen zijn proces wilde overnemen. In deze tijd ontmoette hij ook de Utrechtse
zwavelzuurfabrikant G.W. Smits die hem uitnodigde naar Nederland te komen om
veranderingen in de zwavelzuurfabriek door te voeren. Smits wilde van zwavel op
pyriet overstappen en dit vereiste aanpassingen in de installaties, met name van
de ovens
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waarin tot dan de zwavel werd verbrand. In de zomer van 1862 was Mond twee
maanden in dienst van Smits. De omschakeling lukte maar ging veel moeizamer
dan Mond - van nature een optimist - tevoren had gedacht. Hoewel Smits en Mond
het er uiteindelijk over eens werden, dat de oorzaak aan de slechte kwaliteit van de
pyriet en dus niet aan Mond te wijten was, liep Mond de bonus mis die hem in het
109.
vooruitzicht was gesteld.
Hij vertrok naar Engeland waar hij in de fabriek van John Hutchinson & Company
een klein jaar lang werkte aan de verbetering van zijn zwavelprocédé en andere
verbeteringen. In Engeland maakte Mond in twee opzichten een harde leerschool
door. Hij merkte dat het overbrengen van een proces op laboratoriumschaal naar
grootschalige produktie talrijke en onvermoede problemen met zich meebracht, die
zijn voortdurende aandacht vroegen. Daarnaast voerde hij moeizame
onderhandelingen met de eigenaar die vond dat hij niet hoefde te betalen voor
processen en octrooien, die in zijn fabriek waren ontwikkeld.
De onderhandelingen liepen nog toen Mond weer door Smits naar Utrecht werd
gehaald voor de bouw van een grote soda-fabriek in Utrecht. Mond zorgde voor het
ontwerp van de fabriek waarin zijn procédés waren verwerkt, begeleidde de bouw
van de fabriek en loste alle grote en kleine problemen op die zich bij het opstarten
van de produktie voordeden. Toen hij begin 1867 Nederland verliet, liet hij een
modelfabriek achter. Zijn naam als fabrieksontwerper was gevestigd en hij zette zijn
carrière bijzonder succesvol voort in Engeland als consulting chemist. Zijn combinatie
van een goede chemische opleiding, zijn technisch vernuft en zijn ervaringen in
Engeland en Nederland maakten Mond bijzonder waardevol. Hij zou een van de
grootste en rijkste Engelse soda-fabrikanten worden en zijn zoon zou later aan de
110.
basis staan van de grote chemische multinational ICI.
Zoals we in de inleiding al hebben geschreven behoorde het ontwerpen van
fabrieken niet tot het Nederlandse opleidingsrepertoire. Tot het einde van de
negentiende eeuw deden Nederlandse chemische fabrieken bij de bouw van
complete nieuwe fabrieken of bij belangrijke procesinnovaties een beroep op
buitenlandse technici. Pas rond 1900 zouden Nederlanders een belangrijke rol gaan
spelen. Een goed voorbeeld hiervan is de bijdrage van F.W. Bakema aan de bouw
van superfosfaatfabrieken. Bakema was technisch beheerder van een gistfabriek
die door Van Marken en Waller in Brugge was opgericht. In 1899 werd hij door
Waller als technisch directeur aanbevolen bij de Internationale Guano- en
Superfosfaat Werken te Zwijndrecht. Daar wist hij vele technische problemen rond
de zwavelzuur- en superfosfaatfabricage op te lossen. In 1905 verliet hij het bedrijf
en ontwierp en bouwde hij een superfosfaatfabriek in Amsterdam. In 1909 adviseerde
hij bij de bouw van een dergelijke fabriek in Pernis. Hij richtte vervolgens een speciaal
technisch bureau op voor de bouw van superfosfaat- en andere chemische fabrieken.
Dit bureau was betrokken bij de bouw van een fabriek in Noorwegen en bouwde
omstreeks 1920 in Vlaardingen de vierde superfosfaatfabriek in Nederland, waar
111.
Bakema (tot 1928) directeur van werd.

Universiteiten en de Polytechnische School
Vergelijken we nu de situatie wat betreft het kennis- en opleidingsniveau in de
chemische nijverheid omstreeks 1890 met die aan het begin van de negentiende
eeuw dan zien we dat de chemische industrie veel kennis-intensiever is geworden.
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Hierdoor werden ook hogere eisen gesteld aan de technici in de chemische fabrieken.
In deze ontwikkeling is een zekere periodisering aan te brengen.
Rond 1800 was de chemische nijverheid afhankelijk van meesterknechts met
veel praktische ervaring maar weinig chemische kennis of scholing. In de leiding
van de bedrijven was nog minder kennis voorhanden. De enige uitzondering werd
gevormd door apothekers, die bij gebrek aan goede opleidingsmogelijkheden voor
fabrikanten en bedrijfsleiders lange tijd de meest chemisch geschoolde groep in de
nijverheid vormden. De rol van apothekers en van de practici had omstreeks 1860
sterk aan betekenis ingeboet. Daarnaast speelden ook de hoogleraren in de chemie
vanaf de jaren twintig - met de Groningse hoogleraar Driessen als voorloper - een
essentiële rol in de verspreiding van kennis en door als vraagbaak te fungeren. De
hoogleraren aan de universiteiten droegen echter vanaf omstreeks 1870 niet sterk
meer aan de ontwikkeling van de chemische nijverheid bij. Concentreerden Mulders
leerlingen zich reeds voornamelijk op een academische carrière, de generatie
hoogleraren in de chemie die vanaf omstreeks 1870 aantrad, gaf nog veel duidelijker
de voorkeur aan wetenschappelijk onderzoek. Technische toepassingen werden
door hen van ondergeschikt belang geacht. A.P.N. Franchimont, die nog bij Van
der Boon Mesch promoveerde en zich daarna in het buitenland bij bekende chemici
als Kekulé en Wurtz verder bekwaamde, kan als prototype gelden. Na enkele jaren
op de Wageningse HBS en landbouwschool te hebben gedoceerd, werd hij hoogleraar
in Leiden waar hij als organisch-chemicus school zou maken. Hij concentreerde
112.
zich toen volledig op zuiver-wetenschappelijk onderzoek. De zorg voor de industrie
verschoof naar de Polytechnische School.
In vergelijking met het buitenland is het opmerkelijk dat de chemische
gemeenschap in Nederland na

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

268

De centrale Guanofabrieken aan het Kralingsche Veer in Rotterdam aan het begin van de
twintigste eeuw. De produktie van kunstmest maakte in Nederland na 1880 een grote
ontwikkeling door, met name op basis van geïmporteerde fosfaten. In 1920 waren er vier
grote superfosfaatfabrieken in Nederland, die bovendien grotendeels door een Nederlandse
technicus waren ontworpen en gebouwd, namelijk F.W. Bakema. In de negentiende eeuw
was Nederland voor het ontwerpen van grote chemische fabrieken nog afhankelijk van
buitenlandse fabrieksontwerpers of ‘consulting chemists’.

de oprichting van de Polytechnische School uit twee nogal gescheiden segmenten
bestond. Terwijl in Duitsland afgestudeerden van zowel de universiteiten als de
polytechnische scholen elkaar beconcurreerden bij de vervulling van vacatures in
de industrie, was het in Nederland zo dat de universitaire chemici vrijwel uitsluitend
in het onderwijs terechtkwamen, terwijl industriële functies bijna geheel door
technologen en Duitse of in Duitsland opgeleide chemici werden vervuld. Pas in de
periode 1890-1905 groeiden deze twee segmenten naar elkaar toe. Toen uiteindelijk
in 1903 de Nederlandse Chemische Vereniging werd opgericht - ver na de oprichting
van zusterverenigingen in Engeland (1842), Frankrijk (1857) en Duitsland (1867) bood deze organisatie onderdak aan zowel universitaire chemici als aan Delftse
technologen. De fusie tussen beide segmenten was toen een feit.
In de Delftse opleiding kwamen twee van de drie relevante kennis-elementen
samen, die we in dit hoofdstuk hebben onderscheiden, namelijk de technische
chemie en de chemische analyse. In Delft werden bedrijfsleiders met voldoende
technischchemische kennis opgeleid. Deze technologen waren ook analytisch goed
geschoold, maar het industriële effect daarvan moet men niet overschatten.
De industrie had namelijk veelal behoefte aan snelle en betrouwbare
analysemethoden, die eenvoudig
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aangeleerd konden worden. Hooggeschoolde chemici of technologen waren hiervoor
niet nodig of te duur. Voor de uitvoering van dit soort taken werd op een andere
wijze voorzien. In enkele gevallen ontstonden hiervoor speciale opleidingen zoals
het voorbeeld van de suiker laat zien. Dat Delftse technologen vooral voor de
leidinggevende functies gekwalificeerd waren, betekende nog niet dat zij automatisch
hoge posities in de industrie verwierven.
Voor alle Delftse ingenieurs die een positie in de nijverheid ambieerden, gold dat
ze eerst in de praktijk hun waarde moesten bewijzen. Voor de technologen kwam
hier nog bij dat zeker in de jaren tachtig en negentig de concurrentie van buitenlandse
chemici bijzonder groot was. Voor het ontwerpen van fabrieken en grote
proces-innovaties bleef de Nederlandse industrie nog steeds afhankelijk van het
buitenland.
G.P.J. VERBONG EN E. HOMBURG

Eindnoten:
1. Vermoedelijk verliep tot omstreeks 1870 de suikeranalyse slechts incidenteel langs echt
chemische weg. Voor de meeste fabrikanten was de zogenaamde NHM-standaard, in combinatie
met de geproduceerde hoeveelheden ruwe suiker, de grove, maar gemakkelijke indicator van
de opbrengst in zuiver suiker. De NHM-standaard was een kleuren-standaard, bestaande uit
houten, geverfde plaatjes (mededeling van M. Bakker).
2. M.S.C. Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing. De Nederlandse bietsuikerindustrie 1858-1919
(Amsterdam 1989), 193-210 en bijlage D-II.
3. R.F. Bud, The discipline of chemistry: the origins and early years of the Chemical Society of
London (Philadelphia 1980), diss., 45-57; J.H. Weisss, The making of technological man: the
social origins of French engineering (Cambridge (Ma.) 1982); W. Stein, Die Organisation des
chemischen Unterrichts (Dresden 1857), 67-71, 78-84; E. Homburg, Van beroep ‘Chemiker’.
De opkomst van de industriële chemicus en het polytechnisch onderwijs in Duitsland (1790-1850)
(Delft 1993), 353-358.
4. H.L. Buff, Über das Studium der Chemie (Berlin 1868), 10-11; een vergelijkbare indeling is te
vinden bij O.L. Erdmann, Über das Studium der Chemie (Leipzig 1861), 33-56.
5. E. Homburg, ‘Zwavelzuur’ en J.H. de Vlieger en E. Homburg, ‘Loodwit’, in: H. Lintsen e.a. (red.)
Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving
1800-1890 (Zutphen 1993), dl. IV, 181-203 en 205-221.
6. Typerend voor de Nederlandse technologen was dat zij vooral belangstelling hadden voor de
landhuishoudkunde. Het onderwijs in de technologie is al behandeld in de hoofdstukken 2 en
3.
7. E. Homburg, ‘Industrie, chemie en milieu (1750-1815)’, in: Lintsen, Geschiedenis van de techniek
in Nederland, dl. IV, 161-165 en H.A.M. Snelders, De geschiedenis van de scheikunde in
Nederland. Van alchemie tot chemie en chemische industrie rond 1900 (Delft 1993), 79-82.
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scholen en de verspreiding van technische kennis in Nederland, eind 16e - begin 19e eeuw’
Batavia Academica VIII (1990) 16-17. Een voorbeeld van een apotheker die een salmiakfabriek
begint is G. Dommer, zie Homburg, ‘Industrie’, 167-170. De ontwikkeling van het beroep van
apotheker is beschreven door A.I. Bierman, Van artsenijmengkunde naar artsenijbereidkunde.
Ontwikkelingen van de Nederlandse farmacie in de negentiende eeuw (Amsterdam 1988).
9. Zie hoofdstuk 2.
10. P. Driessen, Natuur- en scheikundige waarnemingen over eenige gewigtige onderwerpen der
geneeskunde en oeconomie (Leiden 1791).
11. Homburg, ‘Industrie’, 166-169.
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12. J.A. Chaptal, Grondbeginselen der scheikunde op de kunsten toegepast (Amsterdam 1808),
XIII-XLIX.
13. G.K. van Hogendorp, ‘Aantekeningen op eene reis door de Zuidelijke Nederlanden in den zomer
van 1817’, in: idem, Bijdragen tot de huishouding van Staat in het koninkrijk der Nederlanden
(Amsterdam, z.j), 262.
14. Stratingh bouwde onder andere een stoomauto en later zelfs een elektrische auto. Zie hoofdstuk
8 en H. Baudet, De lange weg naar de Technische Universiteit Delft. De Delftse ingenieursschool
en haar voorgeschiedenis (Den Haag 1993), 125 en 629-631.
15. Zie hoofdstuk 11.
16. De Vlieger en Homburg, ‘Loodwit’, 214-218.
17. P.J.I. de Fremery volgde zijn vader niet op, omdat G.J. Mulder deze baan kreeg.
18. Verkerk verwisselde volgens de beide De Fremery's vetten met vetzuren, wat te wijten zou zijn
aan een gebrekkige kennis van de scheikunde. E.A.M. Berkers en E. Homburg, ‘Stearinekaarsen’,
in: Lintsen, Geschiedenis van de techniek in Nederland, dl. IV, 247-254 en Homburg, ‘Bedrijfstak’,
266-267, en de daarin geciteerde bronnen.
19. Hier wordt alleen het Industriecollege behandeld. Voor het onderwijs aan de Industrieschool zie
hoofdstuk 3.
20. A.H. van der Boon Mesch, ‘Over het Nederlandsche Fabrijkwezen en de middelen, om hetzelve
te bevorderen, en in bloei te doen toenemen’, Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid 7 (1843),
527-608.
21. A.H. van der Boon Mesch, Leerboek der scheikunde met toepassing op kunsten en fabrijken
(Delft 1831, 1833, 1835), voorrede, I-VI.
22. S.C.J.B. Loschakoff-de Kanter, ‘Het industrie college te Leiden’, Leids Jaarboekje (1970), 132.
23. Loschakoff-de Kanter, ‘Industrie college’, 134-135.
24. Loschakoff-de Kanter, ‘Industrie college’, 136-137.
25. Van der Boon Mesch, ‘Nederlandsche Fabrijkwezen’, 559-562.
26. H.A.C. Brandenhorst, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland 1816-1966. De eerste
vijftig jaar (Leiden 1966), z.p., 1836.
27. O.L. Erdmann, Algemeen overzigt der Nieuwere Scheikunde met bijzondere aanwijzing van
derzelver nuttige toepassingen (Amsterdam 1836), twee delen, met een voorwoord van W.
Swart.
28. Erdmann, Algemeen overzigt, voorrede van Swart.
29. Bierman, Artsenijmengkunde, 184-214.
30. Homburg, ‘Zwavelzuur’, 192-197.
31. Een ander voorbeeld was Boeck te Schoonhoven, terwijl ook bij de poging om in Maastricht een
loodwitfabriek op te richten een officier betrokken was. Zie J.H. de Vlieger en E. Homburg,
‘Technische vernieuwing in een oude trafiek. De Nederlandse loodwitindustrie, 1600-1870’,
JbGBT 9 (1992), 9-68.
32. Zie hoofdstuk 3.
33. E. Homburg, ‘Een bedrijfstak in verandering’, in: Lintsen, Geschiedenis van de techniek in
Nederland, dl. IV, 265-267.
34. J. Liebig, De bewerktuigde scheikunde toegepast op landbouwkunde en physiologie naar de
tweede uitgave, uit het Hoogduitsch vertaald door J.P.C. van Tricht (Assen 1842).
35. H.A.M. Snelders, Landbouw en scheikunde in Nederland in de vóór-Wageningse periode
(1800-1876), AAG-bijdragen 24 (1984), 67-76.
36. Zie voor een (niet compleet) overzicht van Mulders werk W. Labruyère, G.J. Mulder (1802-1880)
(Leiden 1938) en Snelders, Geschiedenis Scheikunde, 93-108.
37. Zie voor de gang van zaken rond het landbouwonderwijs de hoofdstukken 4 en 5.
38. Snelders, ‘Landbouw en scheikunde’, 94 en 99-101.
39. Zie bijvoorbeeld in de bibliografie Duflos en Hirsch (1844), Fromberg (1847), Von Babo, 1847,
Campens (1851), Enklaar (1851, 1852) en Mulder (1860).
40. Snelders, ‘Landbouw en Scheikunde’, 85-86.
41. N.B. Millard, Scheikunde ten algemeenen nutte. Door meer dan 60 afbeeldingen opgehelderd
(Amsterdam 1842 en J. Girardin, Scheikunde voor den beschaafden stand en het fabrijkwezen
(Gouda 1845), 2 dln. Van dit laatste werk verschenen in 1850-1851, 1856 en 1862-1863 nieuwe
drukken.
42. Fr. Koehler, De scheikunde met betrekking tot het fabriekwezen. Eene handleiding bij industrieel
onderwijs (Delft 1844), 2 dln en J.W. Gunning, Leerboek der scheikunde ten gebruike aan
inrigtingen van lager en middelbaar onderwijs, en tot zelf-onderrigt (Schoonhoven 1858), 2 dln.
Zie ook bibliografie Gottlieb (1855).
43. Gunning, Leerboek, voorberigt.
44. E.H. von Baumhauer, Het nut der scheikunde voor den industrieel (Haarlem 1855).
45. Von Baumhauer, Nut der scheikunde, 17-20, 30-31.
46. G.J. Jacobson, A.Bz., Handboek der technologie of wetenschappelijke beschrijving en verklaring
van alle fabriekamtige verrigtingen. Ten gebruike bij technologische lessen en tot eigen onderrigt
(Deventer 1860).
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Handboek der fabrieksscheikunde (Leiden 1864-1865), 2 dln., vertaald door C.C.J. Teerlink.
Vergelijk W. Stein, Organisation des chemisches Unterrichts, 68.
Respectievelijk bij Mendel, Bour & Co en de NV Rotterdamsche Garancinefabriek.
J.W. Schot en E. Homburg, ‘Meekrap en garancine’, in: Lintsen, Geschiedenis van de techniek
in Nederland, dl. IV, 232-236.
W. Crookes, A practical handbook of Dyeing and Calico-printing (Londen 1874), 255-256.
Snelders, Geschiedenis van de Scheikunde, 103-104 en Homburg, ‘Zwavelzuur’, 198-199 en
201-202.
Homburg, ‘Zwavelzuur’, 195.
Zie voor enkele voorbeelden de bibliografie Regnault (1863), Von Baumhauer (1864), Postel
(1864), Troost (1867), Geerts (1867) en Thiebout (1868).
L.C. Levoir', Chemisch Weekblad 5 (1908), 275-279.
Homburg, Van beroep ‘Chemiker’, 417.
Programma der lessen der Polytechnische School, respectievelijk 1866-1867, 1870-1871,
1886-1887 en 1899-1900, archief en bibliotheek TUD.
Gegevens over de arbeidsplaats en de functie van afgestudeerde technologen zijn ontleend
aan de ledenlijsten van het in 1890 opgerichte Technologisch Gezelschap. Dit Gezelschap gaf
ook regelmatig - 1898, 1900, 1906 en 1912 een Naamlijst van Technologen; uit E. Homburg,
‘De inschakeling van chemici in de kleurstofindustrie’ in H. van den Belt e.a., De ontwikkeling
van de kleurstofindustrie. Onderzoeksproject van het Wetenschap- en Samenleving-Programma
van de KU Nijmegen, eindrapport (Nijmegen 1984), 107-163. Zie ook hoofdstuk 5 en E. Homburg,
‘Bedrijfstak’, 266-270.
Zie Homburg, ‘Zwavelzuur’, 201-203, Schot en Homburg, ‘Meekrap en garancine’, 238-239 en
Berkers en Homburg, ‘Stearinekaarsen’, 252-257.
GA Amsterdam, archief notaris van Dijk, acte van statutaire wijziging Koninklijke Fabriek van
Waskaarsen, 28-06-1873.
J. Giele, Een kwaad leven (Nijmegen 1980), I 178-180.
Joh. de Vries, Markt als spiegel. Ontwikkeling en problematiek der Nederlandse koolteermarkt
(Tilburg 1967), oratie.
Zie biografie van J. Cohen in het NNBW en verder de ledenlijsten van de Deutsche Chemische
Gesellschaft (DCG) 1868-1901, onder J. Cohen, R. Wanstrat, dr. Ph. Hoffmann en dr. W.
Spalteholz.
A.M.C. Lemmens en G.P.J. Verbong, ‘Natuurlijke en synthetische kleurstoffenproduktie in
Nederland in de negentiende eeuw’, Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 1
(1984), 256-276.
Zie ledenlijsten DCG 1881-1901, onder C.A. Theurer, dr. E. Sapper en dr. M. Salzmann.
Zie biografie Van Dorp in Het Chemisch Weekblad 11 (1914), 1014-1017; Berichte der DCG
1877.
Bakker, Ondernemerschap, 208-209.
In de bietsuikerindustrie werkte slechts één Duitse chemicus (nl. F. Hallmann). Zie ook hoofdstuk
5.
B. Elema, Honderd jaar Gistresearch (Delft 1970), 5-10.
Elema, Gistresearch, 7-18.
De kunstmestindustrie vormde hierop gedeeltelijk een uitzondering.
Bakker, Ondernemerschap, 199 en 217-218.
Schot en Homburg, ‘Meekrap en garancine’, 229.
F. Szabadváry, History of analytical chemistry (Oxford 1966), 50-55.
Homburg, Van beroep ‘Chemiker’, 279-286.
Homburg, Van beroep ‘Chemiker’, hoofdstuk 8.
Homburg, Van beroep ‘Chemiker’, 283-286.
Ibid. en Szabadváry, History, hoofdstuk 8.
Bierman, Artsenijmengkunde, 127.
Bierman geeft een overzicht van de belangrijkste farmaceutische leerboeken die in het Nederlands
werden vertaald. Bierman, Artsenijmengkunde, 106-123.
G.J. Mulder, Leerboek voor scheikundige werktuigkunde (Rotterdam 1832), 20-21.
Geigers boek werd vertaald door de apotheker P.A. van der Bijll. Bierman, Artsenijmengkunde,
116-118.
Zie o.a. Snelders, Geschiedenis van de Scheikunde, 102-108.
Snelders, Geschiedenis van de Scheikunde, 88-89.
A.H. van der Boon Mesch, ‘Over de vervalsching der eetwaren en dranken, en de middelen om
dezelve te ontdekken’, Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid 1 (1833), 16-47 en 222-223 en
A.H. van der Boon Mesch, ‘Over de vervalsching der Meekrap, en de middelen om dezelve te
ontdekken’, Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid 1 (1833), 515-522.
C.R. Fresenius, Handleiding bij qualitatieve scheikundige ontledingen (Amsterdam 1845),
aanprijzend voorwoord (J. Liebig) en voorrede van den vertaler (C. de Bordes).
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87. M. Meyer, Grundzüge der Militärchemie (Leipzig 1834) en M. Meyer, Gronden der krijgskundige
scheikunde (Breda 1840). Meyers analyse van salpeter werd ook besproken in het Tijdschrift
ter bevordering van Nijverheid 4 (1837), 119-122.
88. P.H. van der Meulen, Handleiding bij het onderwijs in de scheikunde (voor de KMA) (Breda 1850).
Van der Meulen werd later directeur van de pryotechnische school te Delft, G. van Steijn,
Koninklijke Militaire Academie Gedenkboek 1828-1928 (Breda 1928), 50-52; H.A.M. Snelders,
‘De scheikundige laboratoria van de Delftse artillerie-inrichtingen in de negentiende eeuw, in:
H.L. Houtzager e.a. (red.), Kruit en Krijg. Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium
TNO (Amsterdam 1988), 207-217.
89. C.F. Plattner, Het scheikundig onderwijs met de blaaspijp (Den Haag 1850), vertaald naar de
tweede druk door P.J. Kipp.
90. ‘L.C. Levoir’, 275.
91. ‘De leerlingen worden toegelaten in het laboratorium en leiden beurtelings de werkzaamheden
en scheikundige operatien, die er verrigt worden’, H.H.R. Roelof Heyrmans, Gedenkschrift van
de Koninklijke Akademie en van de Polytechnische School 1842-1905 (Delft 1906), bijlage 1,
15.
92. Brandenhorst, Kamer van Koophandel, z.p., 1836.
93. A. van der Toorn, Handleiding tot het vinden der ware sterkte van het acidum aceticum door
middel van de dightheid (Den Haag 1824), inleiding 6-7.
94. Van der Toorn, Handleiding, Tafels voor de herleiding der digtheid van het acidum aceticum tot
deszelfs ware sterkte, 88 e.v.
95. Beiden waren bij de produktie van snelazijn betrokken, respectievelijk als fabrikant en als adviseur.
Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid 7 (1843), plaat II, fig. 2 laat verder een acetometer zien.
Deze figuur hoorde bij een mededeling van Van der Boon Mesch.
96. G. Doorman, Het Nederlandsch octrooiwezen en de techniek der 19e eeuw (Den Haag 1947),
nr. 1905, 1932 en 1956.
97. L.C. Levoir, ‘De natronmeter van Pesier’, Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid (1857), 62-65.
In diezelfde tijd verscheen in Groningen ook een boek over de alcalimetrie: A.J. van Roijen,
Handleiding tot de alcalimetrie of bepaling der waarde van potasch en soda (Groningen 1858).
98. ‘L.C. Levoir’, 276.
99. Bakker, Ondernemerschap, 64-83 en 214-219.
100. Zie M.S.C. Bakker, ‘Suiker’, in: H.W. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek in
Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890 (Zutphen 1992), dl. I, 215-253.
101. G. Lotman, Praktische handleiding tot het onderzoek van alle suikerhoudende stoffen, bewerkt
naar de nieuwste en beste bron-nen en toegelicht met een aantal resultaten der fabrikage en
raffinage (Amsterdam 1867), voorrede.
102. Geciteerd in M.S.C. Bakker, ‘Industrieel onderwijs en de Nederlandse suikerindustrie’, JbGBT 2
(1985), 162-163.
103. Bakker, Ondernemerschap, 216.
104. Bakker, ‘Onderwijs’, 163-168.
105. Aan Mulders werk voor de rietsuikerindustrie wordt uitvoerig aandacht besteed in M. Leidelmeijer,
De Java suikerindustrie. Processen van techniekoverdracht en -diffusie in de negentiende eeuw
(dissertatie TUE, verschijnt voorjaar 1995); G.J. Mulder, ‘Het bier scheikundig beschouwd’,
Scheikundige verhandelingen en onderzoekingen (Rotterdam 1857), 1e deel, 3e stuk, 21-368.
106. Von Baumhauer, Het nut, 7-9.
107. Berkers en Homburg, ‘Stearinekaarsen’, 252-256.
108. J.M. Cohen, The life of Ludwig Mond (Londen 1955), 9-35.
109. Cohen, Mond, 44-64.
110. Cohen, Mond, 65-115.
111. E. Bloembergen, Vijf enzeventig jaar superfosfaat. Gedenkboek ter gelegenheid van het
vijfenzeventigjarig bestaan van het superfosfaatbedrijf in Nederland (Utrecht 1953), 66-71, 74
en D. de Wit, Windmill, wieken naar de wind gekeerd (Vlaardingen 1990), 22-32, 153.
112. Snelders, Geschiedenis van de scheikunde, 109-110. Cohen, Mond, 65-115.
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Pagina uit een journaal dat Pieter Fentener van Vlissingen bijhield tijdens zijn stage in 1873
bij de Seedley Printing Company in Engeland. De stage vormde een onderdeel van zijn
opleiding. Pieter had eerst enkele jaren aan de polytechnische school in Zürich gestudeerd.
Het opmerkelijke van het hier afgebeelde experiment is dat Van Vlissingen probeerde een
turksrode doek van De Heyder & Co uit Leiden te imiteren. Echt turksrood verkreeg men
alleen na een zeer langdurig en bewerkelijk proces. Pieter was op zoek naar een
eenvoudigere methode. Boven aan de pagina staat welke bewerkingen Pieter uitvoerde.
De staaltjes geven de resultaten. Het eerste staaltje (linksboven) het resultaat na het verven,
terwijl de twee volgende staaltjes laten zien wat de invloed van een tweetal nabehandelingen
was: de kleur werd levendiger. Het eindresultaat werd vergeleken met een staaltje van De
Heyder (rechts beneden). De kleur kwam goed overeen, de echtheid van de kleur liet echter
ongetwijfeld te wensen over. Van Vlissingen gaf hierover in zijn aantekeningen echter geen
uitsluitsel.
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11
Turksrood
Oorsprong en verspreiding
Begin van een nieuwe bedrijfstak
Een andere traditie
Turksrood bij De Heyder & Co
Opleiding en laboratorium
Turksroodolie
Het geheim ontsluierd
Coloristen
De Leidse hoogleraar van der Boon Mesch betoogde in 1843 in het Tijdschrift voor
Nijverheid dat het leren en beoefenen van de scheikunde een van de beste middelen
voor de bevordering van de industrie was. Hij koos de verver en katoendrukker als
voorbeeld om duidelijk te maken welke scheikundige kennis in de praktijk van de
nijverheid vereist was. ‘Ik heb opzettelijk deze daartoe gekozen, dewijl voor dit
moeijelijk vak niet de minste kundigheden worden vereischt’. Het overzicht van de
zaken waarvan een verver of katoendrukker volgens Van der Boon Mesch kennis
moest bezitten, besloeg vervolgens verschillende bladzijden. Naast de beginselen
van de scheikunde en de eigenschappen van de belangrijkste scheikundige stoffen
- ruwweg het programma van het technisch-chemische leerboek van Van der Boon
Mesch - was kennis van alle beschikbare kleurstoffen en combinaties daarvan
vanzelfsprekend. Aan de katoendrukker werden nog extra eisen gesteld, omdat
deze ook de verschillende methoden om stoffen te bedrukken moest kennen en
1.
beheersen evenals de machines die daarbij werden gebruikt. De grote
verscheidenheid aan chemische stoffen waarmee technici in de ververij en in de
katoendrukkerij in aanraking kwamen, verschafte hen een bijzondere status in de
technische chemie. Vooral de meesterknecht, de ‘chemist’ of colorist, die in de
katoendrukkerij verantwoordelijk was voor de receptuur, de procédés en de controle
en bereiding van de kleurstoffen, stond hoog in aanzien. P.J. van Kerckhoff bezocht
bijvoorbeeld in de tijd dat hij assistent was van G.J. Mulder aan de Klinische School
2.
in Rotterdam, vrijwel dagelijks een katoendrukkerij in Kralingen. Voor Buff vormden,
zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, deze technici een afzonderlijke categorie
3.
naast de technisch chemici en de analytisch chemici. Coloristen speelden ook een
4.
cruciale rol in de ontstaansfase van de synthetische kleurstofindustrie rond 1860.
In dit hoofdstuk beschrijven we het werk van de colorist en meesterknecht in de
katoennijverheid. Mede door de introductie van synthetische kleurstoffen en andere
vernieuwingen was het beroep en de positie binnen het bedrijf aan grote
veranderingen onderhevig. Een bijzondere omstandigheid was dat de Nederlandse
katoenindustrie, en dan vooral de katoendrukkerij en -ververij, van zeer recente
datum was. Na een glorieus verleden in de zeventiende en achttiende eeuw, toen
Holland het centrum van de katoendrukkerij in Europa was, was deze bedrijfstak
5.
aan het begin van de negentiende eeuw nagenoeg verdwenen. Ten tijde van Willem
I's Verenigd Koninkrijk kwam in het zuiden een moderne katoenindustrie van de
grond, maar de afscheiding van België had tot gevolg dat Nederland in één klap
van deze sector beroofd werd. In de jaren na 1830 werd de katoendrukkerij en
-ververij met behulp van buitenlandse ondernemers en technici in feite opnieuw
geïntroduceerd. Vanaf die tijd ontstond er een nieuwe, relatief zelfstandige bedrijfstak
van drukkerijen en ververijen. Hoe deze nieuwe bedrijven aan de benodigde kennis
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kwamen en om wat voor soort kennis het eigenlijk ging, vormt het startpunt van ons
verhaal.
We zullen de ontwikkeling van de techniek in de ververij en drukkerij illustreren
aan de hand van de ontwikkeling van het turksroodverven. Het turksroodverven
was het hoogtepunt van de verftechniek in de negentiende eeuwse ververij en
drukkerij. Turksrood was een helderrode kleur van een ongekende echtheid. Onder
echtheid verstaat men de mate waarin een kleur bestand is tegen allerlei externe
invloeden zoals wassen met zeep, zonlicht of aantasting door zuren. Veel geverfde
of bedrukte stoffen verbleekten in de zon of na een aantal malen te zijn gewassen.
Het turksrood overtrof in dit op-
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zicht alle andere kleuren. Zelfs in onze tijd zijn er slechts zeer weinig kleurstoffen
die zich in dit opzicht kunnen meten met het turksrood. Omdat deze kleurnuance
bovendien op veel markten gewild was, gingen bedrijven zich speciaal toeleggen
op het verven en bedrukken van turksrode garens en doeken.
De keerzijde van de medaille was dat het turksroodverven een uiterst omslachtig,
tijdrovend en kostbaar produktieproces was, waarvan bovendien de uitkomst nooit
gegarandeerd kon worden. Kleine afwijkingen of onvoorziene omstandigheden
konden tot gevolg hebben dat het werk van vele weken vergeefs was geweest.
Degene die dit procédé beheerste, was dan ook een echte vakman. Een grondige
opleiding en een jarenlange praktijkervaring waren hiervoor absoluut vereist. De
kostbaarheid van het proces verleidde vele ververs, coloristen en chemici tot
pogingen om via een sneller, efficiënter en goedkoper procédé hetzelfde resultaat
te bereiken. Hoewel in enkele opzichten wel vooruitgang werd geboekt, bleef de
essentie van het turksroodverven onaangetast en konden de resultaten van
alternatieve procédés niet wedijveren met het echte turksrood. De introductie
omstreeks 1870 van de synthetische alizarine ter vervanging van de meekrap of
garancine, die de rode kleur leverde, leek een doorbraak mogelijk te maken, maar
dit bleek tegen te vallen. De combinatie van alizarine met het gebruik van een nieuw
soort olie, die toepasselijk turksroodolie werd genoemd, betekende evenwel het
6.
begin van het einde van het traditionele turksroodverven.
Ook in Nederland ontstonden na 1830 enkele turksroodververijen. Daarnaast
produceerden verschillende grote katoendrukkerijen in ons land turksrode doeken
en garens. Hoewel de reconstructie van dergelijke processen waarin ervaringskennis
een wezenlijke rol speelt, meestal vrijwel onmogelijk is, maken de beschikbare
bronnen het in dit geval mogelijk om een goede indruk van de ontwikkeling van het
7.
turksroodverven te krijgen. Van verschillende bedrijven zijn stalenboeken, calculaties
en andere materiaal bewaard gebleven. De meeste informatie leveren echter de
receptenboeken van coloristen en ververs. Receptenboeken waren het belangrijkste
hulpmiddel van de colorist of meesterknecht. Iemand die colorist wilde worden, ging
bij een ervaren colorist in de leer. Een belangrijk deel van de kennis die hij daar
verwierf, bestond uit praktijkervaring opgedaan bij het assisteren van de colorist.
Hierbij leerde de leerling-colorist een groot aantal verschillende procédés en
recepten. Dit alles noteerde hij in zijn receptenboek en meestal voegde hij een klein
staaltje toe van het bereikte resultaat.

Oorsprong en verspreiding
8.

Het turksroodverven is waarschijnlijk op de steppen in centraal-Azie ontwikkeld.
Gezien het gebruik van bepaalde stoffen, zoals ranzige olie, looistoffen en aluin
lagen aan het turksroodverven processen uit de leerlooierij ten grondslag. Ook
katoen en het verven met krap waren bij de steppenvolken bekend. Hoe deze
specifieke manier van roodverven precies ontstaan is, valt niet meer te achterhalen.
In de loop van eeuwen heeft het uiteindelijk de vorm aangenomen die later in
West-Europa bekend is geworden. In elk geval brachten de Turken in de vijftiende
eeuw het roodverven naar zuid-oost Europa, waar vooral Adrianopel - het huidige
Edirne - een centrum van de roodververij werd. Toen vanuit het Turkse rijk in de
zeventiende en achttiende eeuw rode stoffen en garens hun weg vonden naar de
9.
markten in West-Europa werd de kleur turksrood of Adrianopelrood genoemd.
Het succes van de turksrode stoffen bracht een aantal Europese ondernemers
op de gedachte om turksroodververijen te beginnen. Franse fabrikanten haalden
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omstreeks 1750 enkele ververs uit Adrianopel om in Frankrijk het procédé in te
voeren. Met name rond Rouen ontstonden op deze wijze de eerste
turksroodververijen. De Franse regering, die de nationale nijverheid op alle mogelijke
manieren wilde stimuleren, drong er bij de fabrikanten op aan om hun kennis
openbaar te maken. Deze voelden hier echter niets voor. Via de Franse gezant bij
de Turkse regering kwam men toch aan de benodigde informatie. In 1765 gaf de
Franse regering een brochure uit waarin voor alle geïnteresseerden nauwkeurig
stond beschreven hoe men te werk diende te gaan. Hoe nauwgezet de aanwijzingen
in de brochure ook waren, op basis van alleen deze informatie bleek het moeilijk
om de produktie van turksrode garens op gang te krijgen. Vaak was jarenlang
10.
experimenteren nodig om bevredigende resultaten te verkrijgen.
Het turksroodverven zoals dat in de brochure werd beschreven, kende in wezen
een zestal onderdelen. Eerst werden de katoenen garens in een loogbad
geprepareerd. Daarna volgde een behandeling met ranzige olijfolie, die verschillende
malen herhaald moest worden. Nadat de overtollige olie verwijderd was, onderging
de katoen een behandeling met looizuurhoudende stoffen, zoals galnoten of sumak.
Voordat de stof in het eigenlijke meekrapbad kon worden geverfd, werd ze eerst
nog met aluin behandeld, het zogenaamde beitsen. Na het verven was de kleur nog
donkerrood. Tijdens de nabehandeling werd de kleur lichter en feller gemaakt. Dit
werd dan ook de avivage, ‘verlevendiging’, genoemd. Het reinigen of prepareren,
het beitsen en het verven maakten deel uit van elk verfproces
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J.B.T. Prévinaire was een van de drie Belgische textielfabrikanten uit België die in de jaren
dertig hun fabriek naar Haarlem verplaatsten. De NHM was bijzonder verheugd over de komst
van Prévinaire, omdat deze als een van de grootste experts op het gebied van het moeilijke
turksroodverven gold. Geleidelijk breidde dit Haarlemse bedrijf zijn produktiepakket uit en
het groeide uit tot een van de belangrijkste katoendrukkerijen in ons land.

waarin meekrap werd gebruikt. De andere bewerkingen daarentegen, het oliën, het
looizuurbad en de nabehandeling waren karakteristiek voor het turksrood. Door
talrijke herhalingen en tussentijds drogen kon het hele proces zes weken tot enkele
maanden in beslag nemen.
Vanuit Frankrijk verspreidde de turksroodververij zich over Europa. Geleidelijk
slaagde men erin om niet alleen garens maar ook hele doeken turksrood te verven
en weer later om veelkleurige patronen op turksroodgeverfde doeken aan te brengen.
Terwijl Elberfeld (Wuppertal) en Schotland uitgroeiden tot de Europese centra van
de turksroodververij, gingen Mulhouse in de Elzas en het kanton Glarus in
Zwitserland de toon aangeven op het gebied van de turksrood bedrukte doeken.
In Nederland verliep de introductie van de turksroodververij veel moeizamer. In
1778 was door de Oeconomische Tak een prijsvraag uitgeschreven, waarin een
beloning werd uitgeloofd voor degene die met succes ‘hier te Lande een Verwerij
zal oprichten van het zogenaamde Arabische Rood’. Omdat er geen inzendingen
waren, werd de prijsvraag elk jaar verlengd. Pas in 1800 stuurde de Eindhovense
fabrikant Van Baer enkele monsters garens en katoen als inzending voor de
prijsvraag naar Haarlem. Na een beoordeling door de verschillende departementen
11.
van de Oeconomische Tak, kreeg Van Baer de prijs. Uit een reactie van een
andere Eindhovense verver bleek dat er nog een tweede producent van turksrode
artikelen was. Een overzicht van de nijverheid in Eindhoven uit 1801 bevestigde het
bestaan van de twee ververijen, ‘het geen op zich zelve genomen eene bijzonderheid
is, aangezien die Verwerijen hier te Lande zoo weinig gevonden worden’. Verder
viel er niet veel te melden omdat ‘van die kunst door de bezitteren steeds een diep
12.
geheim gemaakt’. Beide bedrijven zouden de moeilijke Napoleontische jaren niet
overleven en het zou tot omstreeks 1830 duren voordat een nieuwe poging werd
ondernomen.

Begin van een nieuwe bedrijfstak
Na de afscheiding van België was het beleid van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij (NHM) er op gericht om voor elke onderdeel van de
katoenindustrie een moderne fabriek naar het Noorden te halen. Voor het
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turksroodverven viel het oog op J.B.T. Prévinaire (1783-1854), die in de omgeving
van Brussel een turksroodververij en -drukkerij bezat. De garantie van opdrachten
voor de Indische markt, waar turksrode produkten een gretige afzet vonden, en de
gunstige vestigingsvoorwaarden in Haarlem waren voor Prévinaire aantrekkelijk
genoeg om een fabriek in deze stad te vestigen. Met Prévinaire haalde de NHM een
zeer bekwaam en innovatief ondernemer in huis. Hij en zijn zoon M.P.T. Prévinaire
zouden niet alleen de hofleverancier van de NHM worden maar ook de belangrijkste
adviseurs. Daar stond tegenover dat de leveranties aan de NHM voor de Prévinaires
13.
zeer winstgevend zouden blijken te zijn.
Prévinaire sr. was zelf als jongeman naar Rouen ge-

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

274
trokken om het vak van turksroodverver te leren. In 1817 was hij in Molenbeek met
een vennoot een ververij begonnen. Na enige tijd, in elk geval vóór 1830 begon hij
ook met het bedrukken van turksrode doeken. Bij de vestiging van het bedrijf in
Haarlem in 1834 nam hij ondere andere twee ervaren meesterknechts mee, de Belg
L.J. Genicot en de Fransman C. le Roux. Hoewel nu voldoende kennis en ervaring
in het bedrijf aanwezig waren, deden zich allerlei aanloopproblemen voor. De lokale
arbeidskrachten waren alleen in staat ongeschoolde arbeid te verrichten. Voor alle
meer gespecialiseerde taken werden daarom buitenlanders aangetrokken. Het
aantal buitenlanders liep dan ook al binnen enkele jaren op tot 54 op een totaal van
242 mannen en vrouwen. Onder hen was ook de uit de Elzas afkomstige verver J.J.
14.
Jacques.
De kwaliteit van de turksrode garens en doeken bleef echter te wensen overlaten.
Klachten hierover van de NHM leidden zelfs tot een gedeeltelijke intrekking van de
gegarandeerde opdrachten. Proeven in het kleine laboratorium waarover Prévinaire
in Haarlem beschikte en waar meekrap en andere grondstoffen werden getest,
konden deze problemen niet onmiddellijk verhelpen. De aanpassing van het procédé
aan de omstandigheden in Haarlem - vooral de kwaliteit van het water was van
belang - verliep moeizaam en vooral te langzaam. Prévinaire nam toen zijn toevlucht
tot een maatregel die hem gemakkelijk noodlottig had kunnen worden. Hij smokkelde
doeken uit de fabriek, die hij nog in België had, naar Haarlem. Toen dit bekend werd,
koos hij eieren voor zijn geld, sloot de fabriek in België en besloot op legale wijze
15.
de kwaliteit van zijn produkten te verbeteren.
De NHM nam geen strafmaatregelen vanwege het belang van Prévinaire. Wel
besloot men de monopoliepositie van Prévinaire te doorbreken door andere
fabrikanten opdrachten te verstrekken. Een van die bedrijven was de firma Prince
& Co, een bontweverij en ververij. Prince & Co was in het begin van de jaren dertig
naar Beverwijk verhuisd, toen met steun van de overheid drie grote katoenfabrieken
zich in Haarlem vestigden. Het bedrijf had in 1833 al turksrode garens geproduceerd,
in eerste instantie vooral voor de eigen bontweverij. Een proefproduktie voor de
NHM in 1837 leverde ronduit teleurstellende resultaten op. De kwaliteit van de
produkten bleef ver bij die van Prévinaire achter. Het aanbod van Th. Wilson om
een ervaren verver uit België over te laten komen, werd door Prince afgewezen. Hij
16.
slaagde er op eigen kracht in de kwaliteit op een acceptabel niveau te krijgen.
Een jaar later mocht ook de katoendrukkerij van De Heyder uit Leiden turksrode
garens en doeken leveren. Weer bleek hoe moeilijk het was om het turksroodverven
onder de knie te krijgen. De eerste leveranties lieten te wensen over, maar vanaf
1839 werd De Heyder een vaste leverancier van de NHM, die de volledige produktie
17.
van turksrode artikelen opkocht. Over de werkwijze bij De Heyder hebben we
meer informatie. De Heyder was in 1836 vanuit het Belgische Lier naar Leiden
gekomen. De eigenaar van het bedrijf, baron Van den Berghe, bemoeide zich niet
met het bedrijf. Dit liet hij over aan een tweetal bedrijfsleiders en een of meerdere
meesterknechts, die de verantwoordelijkheid hadden over een bepaalde afdeling,
zoals de ververij of de handdrukkerij. De gehele technische leiding bestond uit
Belgen. Toen de roodververij belangrijker werd, kreeg ook deze een eigen baas,
18.
alweer uit België afkomstig.
Van een van de bedrijfsleiders, P.J.F. van Ael, is een receptenverzameling
bewaard gebleven, waarin ook een recept om turksrood te verven is opgenomen.
Van Ael had deze recepten waarschijnlijk overgeschreven van de meesterknecht,
19.
J.B. Faes. Waar de recepten precies vandaan komen, is onbekend. Om een goed
colorist te worden was het gebruikelijk in meerdere bedrijven - vaak verspreid over
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heel Europa - ervaring op te doen, aangezien elk bedrijf en elke meester-colorist
zijn eigen specialiteiten had. De receptenboeken, die als het ware de gecumuleerde
kennis bevatten, waren eigendom van de colorist en werden door hem angstvallig
gekoesterd. Deze situatie maakte de verhouding tussen colorist en fabrikant nogal
precair. Coloristen of leerlingen die vertrokken, namen in feite alle bedrijfsgeheimen
mee. Een aanbeveling van verwanten of relaties en de eis niet naar de directe
concurrent te vertrekken, vormden meestal een voorwaarde om als leerling
geaccepteerd te worden. Omgekeerd legden fabrikanten of bedrijfsleiders als Van
Ael meestal zelf een verzameling recepten aan om ook in het geval van een plotseling
20.
vertrek van de meesterknecht de produktie draaiende te kunnen houden.
Van Ael had bij het turksroodrecept een aantal ‘observations’ genoteerd, die de
meesterknecht of bedrijfsleider scherp in de gaten diende te houden om de produktie
van turksrode artikelen niet te laten mislukken. Zo dienden de bewerkingen strikt
gescheiden te worden, waarbij een bewerking altijd op dezelfde plaats en door
dezelfde arbeiders uitgevoerd moest worden. Verder werd het de arbeiders verboden
om in de ververij van de ene plek naar de andere te gaan. Zelfs gecondenseerde
stoom die van het dak omlaag druppelde, kon de doeken al bederven. Deze
voorschriften geven een duidelijk beeld van het delicate karakter van de
turksroodververij en tegelijkertijd van de positie van de meesterknecht. Deze moest
niet alleen een nauw toezicht op de produktie maar ook op het gedrag van de
werklieden houden.
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Het fabriekscomplex van De Heyder & Co uit Leiden omstreeks 1860. Vanaf het midden
van de jaren vijftig had het bedrijf een enorme expansie doorgemaakt, waarbij zowel de
katoendrukkerij als de turksroodververij floreerden. Deze werd slechts tijdelijk onderbroken
door een grote brand in 1861. Na de herbouw werd ook een machinale weverij aan het
bedrijf toegevoegd. Deze voorzag voordnamelijk in de eigen behoefte.

Het recept zelf kwam in hoofdlijnen overeen met het eerder geschetste procédé.
Opmerkelijk was dat de behandeling met olie seizoensafhankelijk was. 's Winters
diende deze behandeling vaker herhaald te worden dan 's zomers. Daarnaast
dienden - en dit was nieuw - na het looizuurbad en na het beitsen de doeken door
een bad met krijt gehaald te worden. Bij de eerste keer werd ook nog koemest aan
21.
dit bad toegevoegd.
Het recept was verder bijzonder summier en alleen voor een ervaren verver
begrijpelijk. Een toelichting op hoe of waarom bepaalde bewerkingen uitgevoerd
moesten worden, ontbrak. Aan dit soort zaken werd wel uitvoerig aandacht besteed
in een artikel van de Franse verver Laugier, dat in het eerste jaargang van het
tijdschrift van de Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid verscheen. Laugier
wilde vooral de verver, die zelf geen tijd had voor ‘langwijlige onderzoekingen en
bespiegelingen’ praktische aanwijzigingen geven. Deze waren behalve op zijn eigen
ervaring ook gebaseerd op het werk van de Franse technisch chemicus J.B. Vitalis,
die verschillende boeken over de ververij had geschreven. Vitalis en Laugier wilden
de gbruikelijke geheimhouding van fabrikanten en ververs doorbreken. Verspreiding
van kennis was niet alleen voor de ververs belangrijk, maar diende ook een nationaal,
industrieel belang. De uitgave van een polytechnisch tijdschrift en de vertaling van
22.
artikelen als dat van Laugier dienden een vergelijkbaar doel.
Laugier ontleende het recept voor het turksverven aan Vitalis, omdat dit hem het
‘beste en doelmatigste toeschijnt’ en dit in Rouen algemeen werd toegepast. De
belangrijkste veschillen met het recept van Van Ael waren het ontbreken van het
‘krijten’ en een uitvoerigere nabehandeling, waarbij na de avivage nog een ‘rosage’
plaatsvond. Daarnaast werd aan het meerkrapbad osse- of schapebloed toegevoegd.
Ook Laugier schreef het gebruik van (schape)mest voor, maar dit diende aan het
eerste oliebad te worden toegevoegd. ‘Het doel dezer bewerking, aldus Laugier, is
het katoen eenigermate (..) te verdierlijken, (dat wil zeggen) eigenschappen der
dierlijke stoffen mede te delen, om zich met de kleurstoffen gemakkelijker te
verbinden en duurzamere verbindingen te vormen.’ Het aanbrengen van kleuren
op stoffen van dierlijke herkomst zoals wol was veel eenvoudiger dan op plantaardige
vezels als katoen. Door de katoen nu te ‘animaliseren’ zou het verfproces betere
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resultaten opleveren. ‘Eiwitstof en eene bepaalde dierlijke zelfstandigheid’ in de
schapenmest zouden hiervoor zorgen.
Over de bruikbaarheid van zijn turksroodrecept schreef Laugier dat ‘een goed
voorschrift nog niet alles is, wat men behoeft, doch dat de afzonderlijke bewerkingen
ook met een zorgvuldigheid en opmerkzaamheid moeten uitgevoerd, die niet te ver
gedreven kunnen worden. Ieder der beschrevene

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

276

Felix Driessen (1855-1936) was colorist en directeur van De Heyder & Co, in 1887 omgezet
in de Leidsche Katoenmaatschappij. Felix volgde na de HBS eerst de opleiding tot colorist
en hoewel andere taken hem steeds meer in beslag namen, bleef de coloristiek zijn grote
liefde. Tot op het einde van zijn leven bracht hij veel tijd door in het laboratorium. Een van
de onderwerpen waar hij ook internationaal bekendheid door verwierf was zijn studie van
het turksrood. De turksroodververij van De Heyder werd in de jaren tachtig gesloten, maar
dit weerhield Felix niet om door te gaan in zijn pogingen de geheimen van dit unieke procedé
te ontsluieren.

handgrepen vordert ook nog eene gewoonheid in de uitvoering, die eene bijzonderen
en theoretisch onverklaarbaren invloed op den uiteindelijken uitkomst heeft’.
23.
Praktische ervaring in de ververij was dan ook een absoluut vereiste.
In hoeverre de publikatie van Laugiers werk daadwerkelijk een stimulerende
invloed op het turksroodverven in Nederland heeft gehad, valt nauwelijks te
achterhalen. In elk geval waren zowel Prévinaire als Prince lid van de Maatschappij
ter bevordering van Nijverheid. Prévinaire had deze informatie vermoedelijk niet
nodig. Omdat hij zijn opleiding in Rouen had genoten, zal hij bovendien in grote
lijnen op dezelfde manier hebben gewerkt. Het recept van Van Ael was eveneens
24.
van Franse oorsprong. Ook voor De Heyder was het artikel van Laugier overbodig.
Voor Prince & Co kan de publikatie van meer belang zijn geweest. Weliswaar had
het bedrijf al turksrood geverfd voordat het tijdschrift verscheen, maar met weinig
succes. De informatie van Laugier kan daarom in de volgende jaren nuttig zijn
geweest bij het verbeteren van het verven. Gebrek aan gegevens maakt het
onmogelijk om dit met zekerheid vast te stellen.

Een andere traditie
Bij de introductie van het turksroodverven in Nederland kunnen twee tradities worden
onderscheiden, een Franse en een Duitse. In de Hollandse steden werd in grote
lijnen de Franse methode van werken gevolgd. Daarnaast had zich ook een Duitse
traditie ontwikkeld met als centrum Elberfeld. Ook deze traditie raakte in Nederland
bekend en zou vooral de turksroodververijen in de zuidelijke provincies gaan
beïnvloeden. In 1840 verscheen in Groningen een vertaling van een Duits leerboek
over de praktische ververij van H. Schrader. In het voorwoord schreef de Groningse
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hoogleraar Stratingh dat hij liever had gezien dat een geheel oorspronkelijk
Nederlands werk was geschreven, maar dat bij gebrek aan ervaren Nederlandse
ververs voorlopig nog buitenlandse geschriften moesten worden gebruikt. De vertaler,
Th. Entrup Bavink had in het kader van het technologische programma voor de
25.
bevordering van de nijverheid meer chemische werkjes vertaald.
Schrader besteedde een heel hoofdstuk aan de turksroodververij, zoals die in
Elberfeld werd beoefend. Evenals Laugier benadrukte Schrader dat het noodzakelijk
was voldoende ‘praktische kundigheden’ te bezitten. Schrader garandeerde dat
iedereen die aan deze voorwaarde voldeed en die de ‘vereischt wordende
werkzaamheden en behandelingen met de meest mogelijke naauwkeurigheid en
oplettendheid’ verrichtte, goede resultaten zou boeken. Laugier trachtte verklaringen
voor bepaalde bewerkingen te geven en gaf, waar mogelijk, alternatieven zoals het
toevoegen van extra stoffen. Schrader daarentegen vertrouwde alleen op zijn
jarenlange ervaring. ‘De voortbrenging van het echt Turksch rood is - aldus Schrader
- in vroegere en latere tijden, reeds menigmalen een onderwerp, zoo wel van
theoretische navorsching, als van praktische onderzoekingen geweest, zonder dat
26.
er zich evenwel een gunstig gevolg uit opgedaan heeft.’ Schrader beperkte zich
tot het geven van voorschriften die precies nagevolgd dienden te worden.
Opmerkelijk was de rol van de Duitse professor S.F. Hermbstädt, die zoals we in
hoofdstuk 3 hebben gezien zelf verschillende boeken over de technologie op zijn
naam had staan. Voor specifieke bedrijfstakken stimuleerde hij vakmensen als
Schrader om hun kennis op te schrijven. Hermbstädt leverde op een aantal plaatsen
commentaar op de tekst van Schrader. De belangrijkste toevoeging was een correctie
van de wijze waarop het meekrapbad op de juiste temperatuur gebracht moest
worden. Dit vereiste
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volgens Hermbstädt een bijzondere nauwkeurigheid. Een tweede opmerking had
betrekking op de nabehandeling. Hermbstädt gaf aan dat de duur van de avivage
niet vast stond en ‘moet men zich in deze op praktische ervaring en eigen oordeel
verlaten, nauwkeurig het tijdpunt waarnemende, wanneer de kleur regt fraai met
eenen levendigen gloed te voorschijn gekomen is’. Hier gaf het oordeel van de
27.
meesterknecht de doorslag. Dit was een van de dingen die onmogelijk uit een
boek geleerd konden worden.
De recepten van Laugier en Schrader stammen uit dezelfde tijd, omstreeks 1830.
De verschillende herkomst is te zien aan het gebruik van enkele stoffen. Terwijl alle
Franse recepten Franse meekrap gebruikten, betrokken de Duitse ververs hun krap
uit Zeeland. Verder waren er kleine variaties in de duur van de bewerkingen en de
wijze waarop ze werden uitgevoerd. Het meest interessante verschil was de
toevoeging van bloed. Schrader schreef dit nog niet voor. Het gebruik van bloed
roept associaties op met de zeer oude praktijken van de steppenvolken, maar vond
pas evenals het ‘stronten’ in de loop van de negentiende eeuw algemeen verbreiding
en zou zich lange tijd handhaven. Het bloed werd noodzakelijk geacht om het verfbad
helder te houden. Al in 1834 werd dit door de Duitse chemicus Runge bestreden,
zonder resultaat. Volgens hem konden kleine hoeveelheden bloed geen kwaad,
28.
terwijl grotere hoeveelheden zeer zeker schadelijk zouden zijn. Het omgekeerde
gold voor de toevoeging van krijt. Bij Laugier ontbrak dit nog, maar dit zou vanaf
omstreeks 1840 een standaard-ingrediënt bij het turksroodverven worden. Pas in
de twintigste eeuw zou blijken dat calcium een essentieel element van de verflak
was die tijdens het turksroodverven werd gevormd.
Als gevolg van de talloze publikaties die over het turksroodverven verschenen,
werd geleidelijk vanaf het midden van de negentiende eeuw overal in Europa min
of meer hetzelfde ‘klassieke’ procédé toegepast. De belangrijkste verschillen tussen
de Franse en Duitse traditie verdwenen hierdoor. Desondanks zouden de
turksroodververijen die in de zuidelijke provincies Brabant en Limburg werden
opgericht hun verfmeesters allemaal uit Duitsland halen. In 1829 waren Deussen
en Röder, twee ververs uit de omgeving van Gladbach, in Aarle-Rixtel een ververij
begonnen. Een inzending naar de Nijverheidstentoonstelling in Brussel laat zien
dat zij ook turksrode garens verfden. Het bedrijf van Deussen en Röder werd al in
1835 verkocht. G.W. Kaulen, eveneens uit Gladbach afkomstig en zoon van een
turksroodverver, werkte enige tijd in dit bedrijf. Gebrek aan kapitaal en de ongunstige
vooruitzichten in de jaren veertig maakten het Kaulen voorlopig onmogelijk voor
zichzelf te beginnen. In 1849

Tekening van het laboratorium van een Engelse katoendrukkerij. Deze tekening is afkomstig
uit een stageverslag van Felix Driessen. Na een theoretische studie in Mulhouse bracht
Driessen nog enkele jaren in verschillende buitenlandse bedrijven door. Het doel van deze
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stages was om met alle facetten van de katoendrukkerij bekend te raken, maar de voorkeur
van Felix ging toch, zoals hij zelf aangaf, uit naar het werken in het laboratorium. De
bedrijfslaboratoria waren in die tijd nog vrij cenvoudig. Het was de plek waar de colorist
nieuwe recepten uitprobeerde en de produkten van het eigen bedrijf testte en controleerde.

wist hij echter de Amsterdamse rentenier J.A. Carp te interesseren. De markt voor
turksrode produkten, die vooral in Indië na een hausse eind jaren dertig een tijdlang
volledig ingestort was, begon weer aan te trekken. Nog in het startjaar 1849 leverde
de in Helmond gevestigde turksroodgarenververij Kaulen & Co aan de NHM.
Daarnaast ging het bedrijf ook garens voor de plaatselijke bontweverijen verven.
De vennootschap tussen Kaulen en Carp werd - mogelijk door meningsverschillen
binnen de hervormde gemeenschap in Helmond - tien jaar later verbroken. Beide
firmanten gingen zelfstandig verder. De uit Elberfeld afkomstige Hösterij was de
eerste van een lange rij verfmeesters bij Carp die allen uit Elberfeld afkomstig
29.
waren.
In Herten nabij Roermond waren in 1852 de gebroeders Janssens met steun van
hun vader, een apotheker, ook een turksroodververij begonnen. Als verfmeester
trokken ze Hösterij aan. Na diens vertrek naar Helmond werd de technische leiding
overgenomen door een jongere broer, F.P.H. Janssens, die evenals zijn vader
apotheker van beroep was. Bij gebrek aan goede opleidingsmogelijkheden voor
technisch chemici vormden apothekers zoals we hebben gezien in veel gevallen
de enige groep die over voldoende chemische kennis beschikte. Dit patroon, waarbij
Nederlandse fabrikanten erva-
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ren meesterknechten uit het buitenland haalden, zien we ook bij andere hier niet
behandelde ververijen. Hetzelfde deed zich voor in de katoendrukkerijen. Prévinaire
en De Heyder waren van oorsprong al buitenlandse bedrijven, maar ook de in 1846
opgerichte katoendrukkerij van P.F. van Vlissingen & Co in Helmond deed een
beroep op buitenlandse coloristen. De eerste ‘chimist’ was de uit Mulhouse in de
Elzas afkomstige J. Braun. Hij bleef tot 1861 in Helmond werken. Daarna vertrok
hij naar Kralingen om mede-firmant in de Rotterdamsche Katoendrukkerij te worden.
Zijn plaats werd weer ingenomen door de Fransman A.A. Lejeune. Van Vlissingen
beschikte wel over een grote roodververij, maar leverde geen afzonderlijke turksrode
produkten. Dat de kennis wel aanwezig was, bewees Braun. Nadat de Rotterdamsche
katoendrukkerij in 1870 door brand was verwoest, begon hij een nieuwe drukkerij
30.
annex turksroodververij.

Turksrood bij De Heyder & Co
Over het proces van kennisverwerving op het gebied van het turksroodverven bij
De Heyder zijn door de uitstekende bronnen meer bijzonderheden bekend. Dit maakt
het mogelijk een nauwkeuriger beeld te krijgen van de rol van de colorist. Toen Van
Ael in 1846 overleed, besloot de eigenaar van De Heyder het bedrijf te verkopen.
De katoendrukkerij en roodververij bevonden zich in een desolate toestand. De
opdrachten van de NHM, de kurk waarop het bedrijf had gedreven, waren drastisch
teruggelopen. De inboedel werd overgenomen door H. Driessen, een textielhandelaar
uit Westfaalse Bochold en diens zwager, I.J. van Wensen uit Leiden. Driessen
plaatste zijn zoon Louis aan het hoofd van het bedrijf. Louis was op dat moment
nog in opleiding in een katoenweverij in Manchester en voelde er eigenlijk niets voor
naar Leiden te gaan. Vaders wil was wet en Louis begon met de wederopbouw van
het bedrijf. Met de steun van enkele ervaren knechts onder wie de meesterknecht
Faes slaagde Driessen er in om de produktie weer op gang te brengen.
Van de technisch-chemische aspecten van het verven en drukken had Driessen
slechts weinig verstand. Hierin zou snel verandering komen. Een van de eerste
dingen die hij deed, was het aanschaffen van het vijfdelige Traité de l'impression
des Tissus van J. Persoz, dat juist verschenen was en dat lange tijd een
31.
standaardwerk voor de katoendrukkerij en -ververij zou blijven. In 1848 werd
bovendien de zestienjarige broer van Louis, Pierre, in het bedrijf geplaatst om het
vak van colorist te leren. Na drie jaar vertrok deze naar Rouen om zijn opleiding
verder voort zetten. Hij zou na enkele jaren colorist worden in het familibedrijf in
32.
Bochold.
De fabriek ontwikkelde zich zo voorspoedig dat er herhaaldelijk werd uitgebreid.
In 1854 werd een geheel nieuw gebouw neergezet, waarin naast de roodververij
ook plaats voor een laboratorium werd ingeruimd. Hierdoor kreeg Driessen een
afzonderlijke ruimte ter beschikking om zelf proeven te nemen. Van de inrichting
van dit laboratorium moet men zich geen al te grote voorstellingen maken. De
inventaris was uiterst summier, namelijk enkele stellingen met flessen voor reagentia,
een brander en een schrijfbord. Verder waren er nog leidingen voor gas, water en
stoom. Daarnaast diende het laboratorium als bibliotheek, waar de belangrijkste
33.
buitenlandse handboeken en technische tijdschriften werden bewaard.
Een brand in 1861 onderbrak slechts tijdelijk de groei van het bedrijf. De fabriek
werd herbouwd en nog groter en beter ingericht. Driessen trok nu een nieuwe colorist
aan, de Engelsman E. Steiner, die zelf de zoon van een eigenaar van een
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roodververij en -drukkerij was. In de volgende tien jaar waren verschillende
buitenlandse coloristen in het laboratorium en de fabriek van De Heyder actief.
Onder hen was de jonge Pool O. Heubner, die aan cholera bezweek, een Engelse
specialist op het gebied van het meekrapverven en de van Van Vlissingen afkomstige
Lejeune. Deze specialisten werden uitstekend betaald. Een salaris van 200 tot 300
gulden per maand was heel normaal. Dit was zeker vier tot vijf keer zoveel als een
ervaren katoendrukker verdiende, die zeker niet tot de slechtst betaalde arbeiders
behoorde. Een uitschieter vormde Lejeune, die ƒ 500 per maand verdiende, omdat
hij fabrieksgeheimen van de grote concurrent uit Helmond meenam. Al deze
coloristen hadden hun eigen receptenboeken. Die van de Pool zijn in Leiden bewaard
gebleven. Om niet al te afhankelijk te worden van de buitenlandse experts, begon
Driessen zelf de samenstelling van de verschillende drukkleuren in een afzonderlijke
kaartenbak bij te houden. Deze verzameling groeide snel. In de jaren negentig ging
34.
het al om meer dan 1000 recepten.
Een andere optie om de afhankelijkheid van buitenstaanders te verkleinen was
om zoveel mogelijk kennis en expertise in eigen kring te halen. De beste methode
hiervoor was natuurlijk om familieleden voor de leidende technische posities op te
leiden. Bij Prévinaire ging de technische leiding over van vader op zoon. Beiden
bleken zeer innovatieve ondernemers te zijn. Bij de gebroeders Janssens nam een
jongere broer het heft over. Bij De Heyder kwam na Pierre ook de jongste broer
Willem August Driessen in het bedrijf, maar deze was meer geïnteresseerd in of
geschikt voor een commerciële functie. Ook de zonen van Louis Driessen en van
de eigenaren van Van Vlissingen, Fentener van Vlissingen en diens vennoot
Mathijsen, waren voorbe-
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Het diploma dat de Helmonder J. Coovels kreeg na zijn studie aan de Ecole de Chemie in
Mulhouse. In de omlijsting van het diploma zijn verschillende bekende uitvinders en chemici
afgebeeld. De Societé Industrielle de Mulhouse, in 1825 opgericht door een aantal fabrikanten,
was de drijvende kracht achter de school en de uitgave van een technisch tijdschrift. Zij
zorgde ook voor een goede afstemming van het onderwijs op de industriële praktijk en was
daarnaast ook op sociaal gebied actief.

stemd om colorist te worden of een andere leidende positie te verkrijgen. We komen
hierop in de volgende paragraaf terug. Een verschil met de normale
coloristenopleiding was dat familieleden geacht werden later het bedrijf te leiden en
dus het gehele bedrijf moesten kennen. Zij liepen daarom stage op alle belangrijke
afdelingen van het bedrijf, dus ook op de (turks)roodververij. Verslagen van een
aantal van deze fabrieksstages bij De Heyder zijn bewaard gebleven en tezamen
met receptenboeken, ververijboeken en de administratie verschaffen zij een tamelijk
35.
compleet beeld van het turksroodverven bij De Heyder vanaf 1846.
Dit beeld bevestigt dat tussen omstreeks 1840 en het einde van de jaren vijftig
ook bij De Heyder het klassieke procédé werd toegepast, dus inclusief stronten,
krijten en de toevoeging van bloed. Daarna bleek het turksroodverven voortdurend
aan kleinere en grotere veranderingen onderhevig. Vooral in de jaren zestig was
de druk om goedkoper en efficiënter te produceren groot. Sterk stijgende
katoenprijzen als gevolg van de burgeroorlog in Amerika bij gelijkblijvende prijzen
op de belangrijkste afzetmarkten drukten de resultaten. Een van de veranderingen
die werd doorgevoerd, was het weglaten van de afzonderlijke behandeling met
looizuur door galnoten of sumak aan het verfbad toe te voegen. Persoz had deze
mogelijkheid al in 1846 beschreven, maar deze verandering werd pas in de jaren
zestig bij De Heyder doorgevoerd. Het aviveren werd ook steeds iets korter, maar
dit was slechts een kwestie van uren. Hierbij werd de zeep vervangen door oleïne,
een bijprodukt van de stearinekaarsenindustrie. De grootste besparing in tijd werd
echter behaald door het aantal keren dat de doeken in het oliebad gingen te
reduceren. Desondanks duurde de gehele behandeling in 1872 nog 35 werkdagen.
Lonen waren in tegenstelling tot wat men zou verwachten nauwelijks een factor
van belang. In de totale kosten namen zij niet meer dan 10% voor hun rekening.
De grondstoffen exclusief de katoen daarentegen waren verantwoordelijk voor
ongeveer 70% van de totale kosten, waarbij alleen de krap al zo'n 40% voor zijn
rekening nam. De vervanging van meekrap door garancine die omstreeks 1860
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plaatsvond, leidde zelfs tot een nog groter aandeel van de kleurstof in de
produktiekosten. De gemakkelijkste wijze om hierop te besparen was door lich-
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Het bedrijfscomplex van de firma W. Swinkels, kalanderij en turksroodgarenververij in
Helmond omstreeks 1875. Swinkels was in 1861 met hulp van een Duitse technicus een
kalanderij begonnen. Geïnspireerd door de naburige turksroodververijen van Carp en Kaulen
begon ook Swinkels met het turksroodverven van garens. Geleidelijk zou het bedrijf de
andere twee ververijen in Helmond in omvang en produktie achter zich laten. Op de foto is
naast de stenen nieuwbouw links nog een oud houten gebouw te zien, vermoedelijk uit de
oprichtingstijd. Let ook op klompen en de bermsloot met houten bruggetje. Wordt hier een
geverfde streng garen geïnspecteerd?

tere doeken te gebruiken, waarvoor evenredig minder kleurstof nodig was. Tussen
1858 en 1873 daalden hierdoor de kosten per stuk met de helft, terwijl de kosten
36.
per kilo nagenoeg gelijk bleven.
Ook andere fabrikanten als Prévinaire gingen hiertoe over. Dankzij deze
wijzigingen wist De Heyder na een aanloopverlies in het eerste jaar tot ver in de
jaren zeventig de turksroodververij winstgevend te houden. In die tijd vonden echter
enkele innovaties plaats die het turksroodverven diepgaand zouden veranderen en
uiteindelijk zouden leiden tot de ondergang van dit verfproces. De eerste aanzet
werd gegeven door de introductie van de synthetische alizarine.

Opleiding en laboratorium
In 1868 overleed Pieter Fentener van Vlissingen. Omdat zijn zoon, eveneens Pieter
geheten, nog te jong was, werd tijdelijk de Zwitserse colorist C.H. Deutsch als
technisch directeur aangetrokken. Voor het praktische coloristische werk kwam
eveneens uit Zwitserland F. Hayder naar Helmond. Toen de zwager van Hayder op
een keer de fabriek in Helmond bezocht, week Deutsch geen moment van diens
zijde om te voorkomen dat Hayder fabrieksgeheimen zou verklappen. De zwager
van Hayder wilde ook graag zijn zoon als leerling-colorist bij Van Vlissingen plaatsen.
Deutsch die later met een dochter van Van Vlissingen zou trouwen en op deze
manier tot de familie ging behoren, wilde hier echter niets van weten. Voor Hayder
was dit extra vervelend, omdat zijn zwager hem een behoorlijke beloning in het
vooruitzicht had gesteld. Als compensatie bood Deutsch Hayder aan de schade te
vergoeden en Hayder een reis naar Zwitserland te laten maken op kosten van de
fabriek. Deze weigerde dit en de wederzijdse betrekkingen waren voorgoed
37.
bekoeld.
Afgezien van de persoonlijke tegenstellingen geeft de verhouding tussen deze
beide mannen een goede weerspiegeling van de verhouding tussen de bedrijfsleider
en de colorist en laat bovendien zien hoeveel waarde men hechtte aan de opleiding
tot colorist. Juist op dit punt begon zich een belangrijke verandering voor te doen.
Tot dan hadden alle coloristen bij Van Vlissingen, maar ook bij de andere
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Nederlandse drukkerijen hun hele opleiding in de praktijk gekregen. De nieuwe
generatie fabrikantenzonen die omstreeks 1870 opgroeide, werd echter eerst naar
een technische school gestuurd. Pieter Fentener van Vlissingen en de oudste zoon
van de vennoot J.H. Mathijsen vertrokken in 1869 naar Zürich om daar aan de
Polytechnische School te studeren. Over hun studie is weinig bekend. Mathijsen
zou op jeugdige leeftijd overlijden. Pieter zou eerst als colorist en later als directeur
lange tijd in het familiebedrijf werkzaam zijn.
Een van de grootste vernieuwingen in de drukkerij en ververij in die tijd was de
introductie van de synthetische alizarine. Nadat de Duitse chemici Graebe en
Liebermann in 1868 een manier hadden gevonden om deze belangrijke kleurstof
te synthetiseren, begon de opmars van de synthetische kleurstofindustrie. In 1871
kreeg Hayder van Zwitserse relaties een staaltje opgestuurd dat met synthetische
alizarine was geverfd. Hayder wilde graag zelf proeven hiermee gaan nemen, maar
door zijn drukke werkzaamheden kwam hij hier niet aan toe. Dit werd overgelaten
aan Pieter Fentener van Vlissingen die in 1872 stage in het eigen bedrijf liep. Pieter
probeerde onder andere te achterhalen wie de producent van de alizarine was die
hij van een handelaar had gekocht. Vergelijking met de uitkomsten van experimenten
die in het Bulletin de la Société industrielle uit Mulhouse waren gepubliceerd, stelden
hem in staat vast te stellen dat de kleurstof afkomstig moest zijn van Meister, Lucius
& Brüning, het latere Höchst. Recepten haalde Van Vlissingen ook uit de
Muster-Zeitung, een van de toonaangevende tijdschriften voor de ververij en
drukkerij. In het volgende jaar vertrok Pieter naar een aantal Engelse
katoendrukkerijen om zijn opleiding te voltooien. In een van die bedrijven zette hij
zijn systematische proeven met alizarine voort. Telkens bracht hij een kleine variatie
aan in de gebruikte ingrediënten, in de duur van de bewerking of in het aantal malen
dat een bewerking werd uitgevoerd. De resultaten werden in het
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proevenboek opgeplakt. Behalve deze laboratoriumproeven experimenteerde Pieter
38.
ook met de grootschalige toepassing van de nieuwe kleurstof in de ververij.
Na zijn terugkeer in Helmond nam Pieter de positie van Deutsch over, die weer
naar Zwitserland terugkeerde. In de volgende jaren deed Pieter nog enkele proeven,
maar door zijn drukke werkzaamheden liet hij dit steeds meer aan Hayder over.
Deze startte in 1878 een reeks uitvoerige proeven met alizarine. De substitutie van
de garancine door alizarine was op dat moment bijna voltooid, maar de superioriteit
van het synthetische produkt was niet vanzelfsprekend. Het eerst werd de garancine
bij het verven van lila en paars verdrongen en geleidelijk volgden de andere kleuren
die met garancine gemaakt konden worden. Uit de boeken van de roodververij blijkt
39.
dat het verven van puur rood pas het allerlaatst aan de beurt was.
Het voorbeeld van de coloristen bij Van Vlissingen laat zien dat met de komst van
een nieuwe generatie coloristen, die hadden gestudeerd, een andere werkwijze zijn
intrede deed en het laboratoriumwerk een belangrijker plaats ging innemen. Dit
hoefde niet te betekenen dat er ook een officieel laboratorium was. In tegenstelling
tot Prévinaire en De Heyder werd er bij Van Vlissingen pas veel later - na een
uitbreiding - een afzonderlijk laboratorium opgericht. Enige voorzichtigheid over de
opkomst van bedrijfslaboratoria is daarom op zijn plaats. De opkomst van laboratoria
in de katoendrukkerijen en - ververijen in Nederland was geleidelijk. Het ontstaan
van een afzonderlijk laboratorium in een bedrijf was sterk van de lokale
omstandigheden afhankelijk. Wel is duidelijk dat in de katoendrukkerij geleidelijk
het laboratoriumwerk een afzonderlijke taak van de colorist begon te worden met
als gevolg dat er een scheiding zou ontstaan tussen het werken in het laboratorium
als colorist en in de fabriek als bedrijfsleider. De aanwezigheid van een laboratorium
in een bedrijf vergemakkelijkte zoals we nog zullen zien de komst van speciaal
laboratoriumpersoneel.
Deze verschuiving is ook heel duidelijk te zien bij Felix Driessen, de oudste zoon
van Louis Driessen, die eveneens voorbestemd was om colorist te worden. Na in
1872 zijn HBS-diploma te hebben gehaald, liep Felix eerst een jaar stage in het eigen
bedrijf. Zijn beschrijving van de blekerij laat zien dat hij op de HBS al een behoorlijke
40.
kennis van de chemie had verworven. Na enkele maanden begon hij zijn vader
en de coloristen te assisteren in het laboratorium. De eerste resultaten van dit werk
zijn te vinden in het proevenboek van zijn vader, maar in december 1872 begon hij
een eigen laboratoriumjournaal. Boven de titelpagina schreef hij ‘Chemische
onderzoekingen’. Dit was het eerste deel in een lange reeks, die een periode van
41.
meer dan vijftig jaar zou beslaan. De methode die Felix Driessen hierbij hanteerde,
zou in die hele periode nauwelijks afwijken van de werkwijze bij de allereerste
proeven die hij deed naar de eigenschappen van garancine en natuurlijke alizarine.
Hij testte drie soorten en gebruikte hierbij zowel gewoon als gedestilleerd water. De
uitkomsten voorzag hij van commentaar waarbij naast de kwaliteit, de prijs een
belangrijk criterium vormde. Op het eerste gezicht week de aanpak van Felix
helemaal niet zo veel af van die van zijn vader. Felix pakte de zaken echter wel veel
grondiger en systematischer aan. Hij maakte verder een duidelijk onderscheid tussen
de analyses en receptuur. In zijn laboratoriumjournaals waren geen recepten meer
te vinden. Het belangrijkste onderwerp in deze journaals was het uitproberen en
testen van kleurstoffen, waarbij de nieuwe synthetische kleurstoffen steeds
belangrijker werden.
Na een jaar vertrok Felix naar Mulhouse om aan de Ecole de Chimie te gaan
studeren. Deze school was in 1825 opgericht door een aantal fabrikanten, die zich
verenigd hadden in de Société Industrielle de Mulhouse. Op de Ecole de Chimie
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werd niet alleen onderwijs gegeven, maar ook onderzoek gedaan naar kleurstoffen
en hun toepassingen. De resultaten hiervan werden gepubliceerd in het al genoemd
Bulletin de la Société Industrielle. Mulhouse groeide hierdoor uit tot hét centrum op
het gebied van de textiel-chemie. In het eerste jaar van zijn opleiding kreeg Felix
les in de kwalitatieve en kwantitatieve chemische analyse en de bereiding van
chemicaliën. In het tweede jaar stond de vorming tot colorist centraal waarbij vooral
aandacht werd besteed aan de toepassing van het geleerde in de ververij en de
drukkerij. Na zijn studie vertrok Felix evenals Pieter Fentener van Vlissingen naar
Engeland om praktijkervaring op te doen. Over zijn verblijf in een van die bedrijven
schreef hij: ‘Ik [..] leerde er veel, niet zoozeer in 't afschrijven [overschrijven, gv] van
recepten, dan wel in den algemeenen loop van zaken in eene groote fabriek. Meestal
42.
was ik in het laboratorium bij den chemicus Boyd, die mij zeer goed gezind was.’
De voorkeur voor het laboratoriumwerk die hij in 1872 al had getoond, was door zijn
opleiding alleen maar versterkt. Bij zijn terugkeer in Leiden werd hij de colorist van
het familiebedrijf. Ook bij De Heyder stond de synthetische alizarine volop in de
belangstelling. Het gebruik op grote schaal bleef vanwege de hoge kosten voorlopig
nog achterwege. Wel laten de proeven met alizarine zien dat het niet alleen om de
vervanging van de ene door de andere kleurstof ging. Bij een van de eerste
experimenten werd de kleurstof tegelijk met het beitsmiddel opgedrukt. Dit zou de
behandeling in het verfbad geheel overbodig maken en het gehele drukproces
bekorten. Een ander experiment
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betrof het gebruik van alizarine voor turksrood. De kosten hiervoor bleken lager te
zijn dan bij de op traditionele wijze geverfde doeken, doordat men een groot aantal
ingrediënten uit het traditionele proces, zoals mest, bloed en looizuurhoudende
stoffen wegliet. Hoewel de kleurnuance van de met alizarine geverfde katoen aardig
met die van het turksrood geverfde overeenkwam, liet de echtheid veel te wensen
over. Bij een proefproduktie van turksrode garens was men weer geheel tot het
oude proces teruggekeerd. Deze test werd uitgevoerd voor K. van Wensen, een
kleinzoon van de vennoot van H. Driessen. Van Wensen had bij De Heyder en het
bedrijf in Bochold het vak geleerd. Omdat de familie Van Wensen in die tijd werd
uitgekocht door de Driessens, was er voor hem geen plaats meer. Hij begon daarom
in het nabijgelegen Zoeterwoude een eigen (turksrood)garenververij. Voor de
43.
technische ondersteuning, deed hij regelmatig een beroep op De Heyder.
Door het steeds lager worden van de alizarine-prijzen in het midden van de jaren
zeventig, kwamen steeds meer garancinefabrieken die de natuurlijke rode kleurstof
produceerden, in de problemen. De een na de ander ging dicht en de
katoendrukkerijen en -ververijen werden in de volgende jaren gedwongen om op
het synthetische produkt over te schakelen. De Heyder deed dit in december 1877.
Kostprijsberekeningen voor de drukkerij lieten zien dat het resultaat een stuk duurder
uitviel. Nu deed zich de omgekeerde situatie voor. De kleurstof zelf was weliswaar
goedkoper geworden, maar het prepareren van het doek om dezelfde kwaliteit te
bereiken, maakte de totale bewerking kostbaarder. Veel keus had men echter niet.
Mogelijk hierdoor boekte de roodververij van De Heyder in het volgende jaar het
44.
slechtste resultaat uit haar geschiedenis.
Ook Prévinaire verving de garancine met de nodige tegenzin. Het belangrijkste
bezwaar voor het Haarlemse bedrijf was dat de kleurnuance op haar belangrijkste
afzetmarkt te licht werd gevonden. Na een aanvankelijk enthousiasme in 1873 was
men daarom teruggekomen op het gebruik van alizarine. Men kocht zoveel mogelijk
garancine in en pas toen deze voorraad eind 1879 op was, liet men de NHM weten
dat bepaalde nuances niet meer te leveren waren, ‘daar wij tegenwoordig veplicht
45.
zijn met alizarine in plaats van garancine te verven’. De turksroodververijen laten
46.
in grote lijnen eenzelfde beeld zien. De verwachting die bij velen had bestaan dat
de synthetische alizarine het turksroodverven aanzienlijk zou vereenvoudigen, kwam
niet uit.

Turksroodolie
De behandeling met olie was het meest kenmerkende onderdeel van het
turksroodverven. Uit allerlei onderzoeken begon langzamerhand duidelijk te worden
dat deze bewerking voor een groot deel bepalend was voor de kwaliteit van het
turksrood. Tegelijkertijd waren de oliebaden ook verantwoordelijk voor de lange
duur van het proces. De ranzige olijfolie die hiervoor werd gebruikt, was niet
oplosbaar in water, maar vormde een emulsie die moeilijk op de vezels te bevestigen
was. De richting waarin de oplossing gezocht moest worden, lag dan ook voor de
hand: probeer een in water oplosbare olieverbinding te maken. Pogingen van de
Duitse chemicus Runge in de jaren dertig om dit te doen door de olijfolie met
zwavelzuur te behandelen, mislukten. Toen de olijfolie door ricinusolie werd
vervangen, bleek de gesulfateerde ricinusolie wel te voldoen. Dit produkt werd dan
ook naar zijn belangrijkste toepassing turksroodolie gedoopt. Deze ontdekking werd
in 1872 vrijwel gelijktijdig en niet toevallig in Schotland en in Mulhouse gedaan. Al
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spoedig bleek bovendien dat het stomen van de doeken of garens het mogelijk
maakte de olie in één keer op te brengen. Dit betekende een geweldige reductie
van de duur van het produktieproces, namelijk van zes tot acht weken tot één week
of nog minder. De introductie van de turksroodolie was hierdoor een zeer belangrijke
innovatie in het turksroodverven.
Deze innovatie werd in Nederland voor het eerst toegepast in de katoendrukkerijen.
In antwoord op een vraag van een handelsfirma of het waar was dat er een
goedkopere wijze van verven bestond, liet Prévinaire de NHM in 1879 weten volledig
op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Men had dit al eerder, in 1877,
toegepast maar de op de nieuwe wijze vervaardigde zendingen werden in India te
licht bevonden. ‘Sedert dien tijd, aldus Prévinaire, hebben wij groote vorderingen
47.
gemaakt in deze wijze van verven’. In dezelfde periode voerde ook Pieter Fentener
van Vlissingen experimenten uit met turksroodolie. Deze werd niet in de ververij
maar in de drukkerij gebruikt. Door de doeken eerst te prepareren met olie kon in
een aantal gevallen de kwaliteit van de drukkleuren aanzienlijk verbeterd worden.
Dit maakte het ook mogelijk turksrood direct te drukken, in plaats van op de
gebruikelijke wijze, waarbij de doeken eerst helemaal geverfd werden en vervolgens
op de gewenste plaatsen het rood weer werd weggeëtst. In een ander experiment
vergeleek Pieter zelf gemaakte turksroodolie met een andere olie, die waarschijnlijk
uit Engeland afkomstig was. Andere gegevens wijzen er op dat in 1878 de nieuwe
48.
olie volop bij Van Vlissingen in gebruik was.
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Dit briefhoofd van de roodververij Swinkels te Helmond (in het origineel ook in rood
uitgevoerd) uit 1887 laat zien dat het bedrijf sinds de oprichting begin jaren zestig een enorme
groei had doorgemaakt. Hoewel deze factuur aan de plaatselijke bontweverij Prinzen en
Van Glabbeek was gericht, richtte Swinkels zich vooral op de export. Ook de medailles die
het bedrijf op een aantal internationale tentoonstellingen wist te verwerven, maken duidelijk
dat de Helmondse produkten een brede bekendheid genoten.

Felix Driessen startte na zijn terugkomst uit Engeland in 1880 een nieuw type
onderzoek, het zogenaamde stalenonderzoek. Het verzamelen van staaltjes van
produkten van de concurrentie was een bezigheid die zo oud was als de branche.
Dergelijke staaltjes werden vooral gebruikt om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen bij de concurrent. Daarnaast werden ze gebruikt als inspiratiebron
bij het ontwerpen van nieuwe dessins. Stalenboeken waren bijvoorbeeld na een
faillissement van een drukkerij een gewild handelsobject. Felix begon deze staaltjes
echter te onderzoeken. Hij had hiervoor een aantal standaardtests. Om de staaltjes
o

op echtheid te testen dompelde hij ze in zoutzuurbad met een sterkte van 2 Baumé.
De mate waarin de kleur door deze oplossing werd aangetast, bepaalde de kwaliteit
van de kleur. Felix vergeleek bijvoorbeeld twee staaltjes van Karel van Wensen met
een van Prévinaire en concludeerde, dat ‘het oude gewone Adrianopelrood het wint
boven de nieuwe methodes en dat het garen van Prévinaire op zulk een nieuwe
manier gemaakt is’. Blijkbaar waren er nog steeds kwaliteitsverschillen tussen het
oude en het nieuwe turksrood. Maar waar voorheen veel bedrijven om die reden
besloten om bij het oude proces te blijven, gebeurde nu iets anders.
In een andere test vergeleek Felix een eigen staaltje dat driemaal door een bad
met de ‘nieuwe olie’ was gehaald met een produkt van Prévinaire en merkte
vervolgens op dat hun eigen produkt nog beter was en ‘misschien twee passages
49.
voldoende zouden zijn’. Geleidelijk ontstonden er op deze wijze produkten die
weliswaar niet zo echt waren als het oude turksrood maar wel beter dan de gewone
rode produkten. De kloof die altijd tussen het oude turksrood en het gewone rood
had bestaan, werd mede dankzij de turksroodolie langzamerhand opgevuld met
allerlei tussenprodukten, zoals alizarinerood met één oliepassage, met drie passages
en nieuw-turksrood. Voor de meeste consumenten werd het onderscheid dan ook
steeds moeilijker te maken, wat Felix tijdens een bezoek aan Java in 1884 ook
opmerkte: ‘Tusschen Adrianopelrood & Alizarinerood wordt hier slechts zelden
verschil gemaakt & desnoods zoude de kleur wat donkerder gehouden kunnen
worden, om meer op Adrianopelrood te gaan lijken’. Hij besloot dit verslag met de
opmerking dat ‘de adrianopelverwerij derhalve geheel [kon] vervallen’. In datzelfde
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jaar nog werd de turksroodververij als een afzonderlijke afdeling van het bedrijf
opgeheven.
De coloristen in de katoendrukkerijen hadden geen probleem om zelf de
turksroodolie in te voeren en later zelf te produceren. In de turksroodververijen lag
dit geheel anders. Helmond was met drie bedrijven - Kaulen, Carp en Swinkels - na
1870 het on-
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betwiste centrum van de turksroodververij in Nederland. Naast Kaulen en Carp was
50.
ook W. Swinkels omstreeks 1870 met het turksroodverven gestart.
De Helmondse bedrijven werden ook met de nieuwe innovatie geconfronteerd.
Kaulen was in 1877 vermoedelijk de eerste die turksroodolie bestelde, maar blijkbaar
lieten de resultaten te wensen over. Bij de boedelscheiding in 1884, toen de Kaulens
uit het bedrijf verdwenen, was er geen turksroodolie in het bedrijf. Omdat het bedrijf
toen zonder verver zat, liet men tegen een fors salaris enkele keren een verver uit
de buurt van Elberfeld naar Helmond komen. Enkele jaren later trok men een nieuwe
verver uit Barmen-Elberfeld aan, een zekere Stracke. Wie van beiden de
turksroodolie introduceerde, weten we niet. Vast staat wel dat in de jaren negentig
Kaulen & Co, zoals het bedrijf bleef heten, op het nieuw turksrood overschakelden.
Dit was niet alleen veel later dan de katoendrukkerijen, ook bleek de chemische
kennis van Stracke niet voldoende te zijn om zelf de ricinusolie te maken. In 1899
sloot men een contract met de eveneens uit Elberfeld afkomstige Toenges af, waarbij
Toenges zich verplichtte om Kaulen te leren hoe de roodolie geproduceerd kon
worden. In het contract was overigens ook nog sprake van ouderwetse tournante
olie, die blijkbaar nog in gebruik was. Bij Carp zien we dezelfde ontwikkeling. In de
jaren tachtig werd geleidelijk de turksroodolie ingevoerd, maar men bleef ook de
oude olie gebruiken. Ook hier zien we dat de verschillende Duitse ververs niet in
staat waren de produktie van roodolie zelf ter hand te nemen. Een goede chemische
scholing was hiervoor blijkbaar noodzakelijk. Carp ging pas ruim na de eeuwwisseling
hiertoe over. In 1910 kocht hij een geheel nieuw procédé van de kleurstoffabriek
Bayer.
Dat kennis en opleiding een zo belangrijke rol speelden, wordt bevestigd door
het bedrijf van Janssens in Herten. De leiding van deze ververij was in handen
gekomen van de dynamische jongste broer F. Janssens, een apotheker. Deze
Janssens had geen enkel probleem met het zelf vervaardigen van de olie. Hij bracht
deze ook op de markt, zoals experimenten van Felix Driessen laten zien. Janssens
had in de tweede helft van de jaren zeventig vooral bekendheid gekregen als uitvinder
van een middel tegen ketelsteen. Hierop kreeg hij zelfs in een aantal landen een
octrooi. Janssens, die zichzelf in advertenties als ‘Technisch Scheikundige’ aanprees,
produceerde ook oliën en vetten voor het smeren van stoommachines. De produktie
van een olie voor de ververij was een van de laatste activiteiten van Janssens, die
51.
in 1882 overleed.
Uit het feit dat de Helmondse bedrijven bij de introductie van de turksroodolie
afhankelijk waren van kennis van buiten het bedrijf en dat zij veel langer aan het
oude turksrood vasthielden, mag niet worden afgeleid dat het om ‘achterlijke’
bedrijven ging. Op bepaalde markten bestond nog steeds vraag naar echte turksrode
garens. Vanaf 1890 profiteerden Swinkels, Kaulen en later ook Carp bovendien van
de opgang in de economische conjunctuur. Kaulen opende zelfs speciaal voor de
Franse koloniale markt in Noord-Frankrijk een filiaal. Geleidelijk echter zouden ook
52.
deze bedrijven om te overleven op andere produkten moeten overschakelen.

Het geheim ontsluierd
De successen van de synthetische kleurstofindustrie in de laatste decennia van de
negentiende eeuw versluieren enigszins dat de wetenschap in feite nog niet in staat
was om de chemische (en fysische) processen die bij het verven en drukken
plaatsvinden, volledig te begrijpen en te verklaren. Dit gold zowel voor de produktie
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van kleurstoffen als voor de toepassing hiervan. Het bleek bijvoorbeeld vrijwel
onmogelijk om te voorspellen of een bepaalde in het laboratorium geproduceerde
verbinding een bruikbare kleurstof zou zijn. Ook de wijze waarop de kleurstoffen
zich met de vezels verbonden en de gevolgen hiervan voor de eigenschappen en
de kwaliteit van de gerealiseerde kleuren, leverden nog vele problemen op en konden
in feite alleen proefondervindelijk worden vastgesteld. Een van de grootste
uitdagingen in de negentiende eeuw was de verklaring van de bijzondere
eigenschappen van het turksrood. Vele chemici en coloristen deden hier onderzoek
naar en publiceerden erover. Een van hen was Felix Driessen.
Hoewel de turksroodververij van De Heyder in 1884 opgeheven was en daarmee
voor het bedrijf onderzoek van turksrode produkten niet meer van belang was, hield
Felix een grote belangstelling voor het turksrood. In de jaren tachtig en negentig
deed hij verschillende experimenten. Bij een hiervan bleek dat het stomen de
echtheid van het turksrood tegen een groot aantal reagentia verbeterde, waarbij
Felix opmerkte dat ‘deze eigenschap eigenlijk wel te voorzien [was] & voert ons
wederom een stap nader tot de theorie van het Adrianopel rood & tot de verftheorie
in 't bijzonder’. Naar aanleiding van dergelijke proeven deed hij in de volgende jaren
enkele veel groter opgezette proeven. Een samenvatting van alle resultaten diende
hij in 1901 bij de Société Industrielle de Mulhouse in. Voor zijn Etude sur le Rouge
Turc (Ancien procédé) kreeg hij een jaar later de eremedaille. Het werk van Felix
laat zien in hoeverre men de unieke eigenschappen van het turksrood kon verklaren.
Al lang was bekend dat de kleurstofverbinding bij turksrood niet zozeer in de vezel
doordrong, maar meer als een verflak aan de
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Het personeel van de turksroodververij van de firma J.A. Carp te Helmond (1892). Naast
de technische en administratieve leiding (de drie heren met bolhoed) bestond het personeel
verder uit 34 personen, waaronder 5 meisjes.

oppervlakte zat. De behandeling met olie was hiervoor verantwoordelijk. De
(gemodificeerde) olie was zo stevig aan de vezels gehecht dat de kleurstofverbinding
niet meer door de vezel kon worden opgenomen. Tegelijkertijd ontstond tijdens het
verven een zeer hechte verbinding tussen de olie, de alizarine en andere stoffen
zoals het aluminium. Deze verbinding was verantwoordelijk voor de uitstekende
53.
eigenschappen van het turksrood.
De structuur van deze verbinding bleef echter nog onopgehelderd. Het zou nog
tot ver in de twintigste eeuw duren voordat dit raadsel volledig werd opgelost. In de
tussentijd was niet alleen het turksrood uit de praktijk verdwenen maar werd ook de
alizarine door eenvoudiger toepasbare en goedkopere kleurstoffen verdrongen.
Alleen in beperkte kring bestond nog enige belangstelling voor het turksrood, wat
resulteerde in een drietal academische proefschriften. De eerste twee verschenen
net voor de Tweede Wereldoorlog in Duitsland en Zwitserland, het derde, uit 1961,
was uit Delft afkomstig. Dit laatste onderzoek van de Delftse technoloog E.G. Kiel
54.
werd bij Van Vlissingen uitgevoerd. Van Vlissingen was een van de weinige
bedrijven die voor haar traditionele exotische produkten nog alizarine gebruikte. De
toepassing van moderne analysemethoden gaf de structuur van de metaalcomplexen
van alizarinerood, waaronder dat van het turksrood, en ontrafelde tenslotte het
geheim van het turksrood. Het turksrood, dat in de negentiende eeuw een begrip
was, was toen al lang in de vergetelheid geraakt.

Coloristen
Het werk en de positie van de colorist waren in de loop van de negentiende eeuw
ingrijpend veranderd. Een van de belangrijkste oorzaken achter deze veranderingen
waren de ontwikkelingen in de kleurstofchemie en -industrie. Waar in het begin van
de eeuw de coloristiek nog vooral een ambachtelijke techniek was, werd het
arbeidsveld van de colorist chemischer. Een aanwijzing hiervoor was dat het
analysewerk in de katoendrukkerij steeds omvangrijker werd. Met de komst van
nieuwe kleurstoffen als het Congo-rood, de eerste directvervende kleurstof, en de
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Azo-kleurstoffen nam het aantal beschikbare kleurstoffen en het aantal mogelijkheden
om een bepaalde kleur of kleurencombinatie te maken, sterk toe. Bij de Leidsche
Katoenmaatschappij (LKM), de voortzetting van De Heyder was dit vooral aan het
stalen-onderzoek te zien.
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Werden in het begin van de jaren tachtig zo'n zestig staaltjes per jaar geanalyseerd,
tien jaar later was dit aantal al bijna verdrievoudigd, terwijl rond 1910 al vijftienmaal
zo veel stalen werden onderzocht.
Hierbij werd het steeds belangrijker om te achterhalen op welke wijze en met
welke kleurstoffen een bepaald staaltje was gemaakt, wat door de grotere
verscheidenheid aan kleurstoffen steeds moeilijker werd. De coloristen werden
daardoor regelmatig gedwongen een beroep te doen op de leveranciers. Dit gebeurde
ook bij de LKM, toen Felix Driessen directeur werd en in 1889 een nieuwe colorist,
Ch. Casanovas, werd aangetrokken. Op een gegeven ogenblik konden zowel
Casanovas als Driessen, beiden oud-leerlingen van de Ecole de Chimie in Mulhouse,
niet achterhalen hoe een bepaalde kleur geel was gemaakt, waarop ze het staaltje
naar de chemici van de BASF stuurden. Deze dachten dat het om een substantieve
kleurstof ging, wat het vermoeden van de coloristen in Leiden leek te bevestigen.
De correspondentie van Casanovas met een studievriend, die bij een andere
kleurstoffabriek werkzaam was, onthulde echter dat het om een geheel nieuwe
55.
kleurstof ging.
Dit voorbeeld laat zien dat het zwaartepunt van de technische ontwikkeling in de
richting van de kleurstofbedrijven begon te verschuiven. Niet alleen het ontwikkelen
van nieuwe kleurstoffen, maar ook de toepassingen hiervan - dus van de receptuur,
het hart van het coloristisch werk - werd in toenemende mate in de chemische
industrie gedaan. De vriend van Casanovas was juist voor dit doel aangetrokken.
Aan het begin van de twintigste eeuw domineerden de kleurstofbedrijven de
technische kant van de katoendrukkerij en -ververij volledig. Zo betrok de firma
Ankersmit uit Deventer, die rond 1910 een katoendrukkerij wilde beginnen, niet
alleen de kleurstoffen en recepten van de kleurstofbedrijven, maar deed ook een
beroep op de vertegenwoordiger van de BASF toen ze een nieuwe colorist nodig
hadden. Op deze wijze kwam de Elzasser J. Disch, gepensioneerd colorist van
56.
Prévinaire, in Deventer terecht.
Voor de coloristen die voorheen een centrale positie in het bedrijf bekleedden,
betekende dit dat zij een deel van hun taken begonnen te verliezen. Dit had ook
gevolgen voor de status van het beroep en de beloning. Vooral beginnende coloristen
hadden hiervan last. Zij startten hun carrière in toenemende mate in de positie van
tweede of derde colorist. Deze coloristen kwamen dan vrijwel uitsluitend in het
laboratorium terecht en niet meer in de produktie. Zij moesten meestal
routine-analyses verrichten, aangezien het interessante werk, het ontwikkelen van
nieuwe procédés, grotendeels door de kleurstoffenfabrieken was overgenomen. De
Belg Van Steenkiste bekleedde bijvoorbeeld in de jaren negentig bij de LKM een
dergelijke positie. In vergelijking met zijn voorgangers werd hij aanzienlijk slechter
betaald. Terwijl Casanovas met ƒ 300 per maand begon, moest de Belg het met
slechts ƒ 125 doen. Natuurlijk speelde hierbij een rol dat Casanovas in tegenstelling
tot Van Steenkiste in Mulhouse had gestudeerd.
Het feit dat de coloristiek steeds chemischer werd, vormde ook in een ander
opzicht een bedreiging voor de positie van de colorist. Het betekende immers dat
een deel van zijn taken minstens even goed, zo niet beter, door chemici kon worden
uitgevoerd. Felix had bij het stalenonderzoek in het begin slechts enkele standaard
analysemethoden gebruikt, zoals het dompelen in een zoutzuurbad. Twintig jaar
later was er al een achttiental reagentia voor dit soort proeven in gebruik. De jongste
broer van Felix, August, besloot daarom chemie te gaan studeren. Hij promoveerde
in 1895 in München op een organisch-chemisch onderwerp. Daarna hield hij zich
in het bedrijf onder andere met het verrichten van analyses bezig. August was een
van de eerste chemici in de Nederlandse textielindustrie. Ruzies met zijn broer over
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de uitkomsten van deze analyses leidden uiteindelijk tot het vertrek van August naar
een Duitse kleurstoffabriek. De werkelijke achtergrond van dit conflict was dat Felix
57.
zijn broer volstrekt ongeschikt vond om leiding aan het fabriekspersoneel te geven.
Het aantal chemici en technologen in de katoendrukkerijen en -ververijen bleef
58.
in de negentiende eeuw nog uiterst beperkt. Na 1900 zou dit langzaam veranderen.
In de grootste katoendrukkerij van dat moment, Van Vlisssingen & Co, werden pas
tijdens de Eerste Wereldoorlog technologen in dienst genomen. Vanaf die tijd werd
een scheiding doorgevoerd tussen het coloristisch en het analytisch werk, die
uiteindelijk leidde tot de splitsing van het bedrijfslaboratorium in een coloristisch en
een analytisch laboratorium.
Een ander belangrijk verschil met het begin van de eeuw was dat een
praktijkopleiding niet meer voldoende was. Nederlandse fabrikantenzonen moesten
omstreeks 1870 nog in het buitenland gaan studeren, maar ook hierin kwam
verandering. In de jaren tachtig was men op de Nederlandsche School voor Handel
en Nijverheid in Enschede begonnen met het verzorgen van een extra
nijverheidsopleiding na de driejarige HBS. In het begin duurde deze cursus slechts
één jaar. De leerlingen werd geadviseerd om de opleiding af te sluiten met een
bezoek aan de Färberei- und Appreturschule te Krefeld. De belangstelling onder
vooral Twentse fabrikantenzonen was zo groot, dat al in 1890 besloten werd om de
cursus tweejarig te maken en twee jaar later driejarig. De noodzaak om in Duitsland
verder te studeren verviel daarmee. De zonen van Pieter Fentener van Vlissingen
en hun neef werden bijvoorbeeld in het
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begin van deze eeuw naar Twente gestuurd. Ook de andere coloristen bij Van
Vlissingen kwamen van deze school. In de verhouding tussen de colorist en de
chemicus had zich intussen een ingrijpende verandering voorgedaan. Werd rond
1850 de colorist nog gezien als een van de meest kundige chemici, een halve eeuw
later was de colorist ondergeschikt aan het raken aan de academische chemicus
of technoloog. Het feit dat de Twentse school een middelbare technische school
was, laat dit duidelijk zien.
Een andere indicatie hiervoor was dat de leiding van het coloristisch laboratorium
bij Van Vlissingen in handen van een Delftse technoloog kwam.
In dezelfde periode waarin een Nederlandse opleiding tot stand kwam, werden
de buitenlandse coloristen geleidelijk door Nederlanders vervangen.
Specifiek voor de Nederlandse situatie was dat de katoendrukkerijen en -ververijen
gedurende vrijwel de gehele eeuw afhankelijk bleven van buitenlandse technische
inbreng. Terwijl het in vrijwel alle sectoren van de opkomende nijverheid in Nederland
heel gebruikelijk was om voornamelijk in de beginfase een beroep te doen op
buitenlandse technici, bleef deze afhankelijkheid in de drukkerijen en -ververijen
veel langer bestaan. Zelfs de totstandkoming van de Twentse opleiding maakte
hieraan nog niet volledig een einde. Tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw
waren in de Twentse en Tilburgse textielindustrie de meeste ververs van Duitse
afkomst. De Duitse beroepsvereniging voor ververs, het Deutsche Färber Verein,
59.
had ook een Nederlandse afdeling.
G.P.J. VERBONG
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Opmeting in de praktijk tijdens de eerste primaire waterpassing over Nederland (1875-1885).
De middelste persoon is de Leidse hoogleraar H.G. van de Sande Bakhuyszen. Van de
Sande Bakhuyzen was tot 1873 hoogleraar in de toegepaste natuurkunde aan de
Polytechnische School in Delft.
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Techniek, beroep en praktijk in Nederland
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Het Bureau voor Chemisch Onderzoek van de chemici Wijnhoff en Van Gulpen te Amsterdam
(1897). Dit keurige en overzichtelijke chemisch laboratorium is een goed voorbeeld van een
modern laboratorium waar chemici op verzoek van derden analyses verrichtten. Het beroep
van chemicus, dat in de loop van de negentiende eeuw was ontstaan, hing nauw samen
met de ontwikkeling van het laboratorium. Het kenmerk van de professionele chemicus was
zijn vaardigheid in het verrichten van analyses, een vaardigheid die alleen door veel en
langdurig werken in het laboratorium kon worden verkregen.
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12
Techniek, beroep en praktijk in Nederland
Opleiding en beroep
Theorie en praktijk
Techniek tussen wetenschap en industrie
‘Ik zie in de opvatting van de uitvoering van dit werk twee stromingen. De eene is
de utiliteitsstroming [...] en de andere zou men de nationaal-technische kunnen
noemen. De nationaal-technische is dat de Nederlandse ingenieur voor niets terug
1.
mag schrikken hoeveel geld en tijd het ook moet kosten’. Deze conclusie trok eind
negentiende eeuw een spoorwegingenieur na heftige discussies over de grote
overkapping van het Centraal Station in Amsterdam (zie hoofdstuk 6).
Tegenwoordig is techniek een van de sleutelfactoren in de internationale wedloop
tussen landen. De positie van een land lijkt in deze race vooral te worden bepaald
door de inspanningen die in technischwetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling
worden gestoken en door de beschikbaarheid van hooggeschoolde technici. Naast
de bijdrage van het bedrijfsleven heeft ook de nationale overheid een belangrijke
taak. Zij moet ervoor zorgen dat de hele technische infrastructuur mee-evolueert.
Zo mogelijk moet de achterstand op de buitenlandse koplopers worden weggewerkt.
Grote nationale projecten vervullen hierin een speciale functie. Ze mobiliseren de
technische gemeenschap en vergroten het technisch vermogen van een land, wat
vervolgens de industrie in staat stelt de opgedane kennis en ervaring commercieel
nuttig te maken. Deze geluiden zijn niet nieuw. Zij zijn in de laatste twee eeuwen
regelmatig opgedoken, bijvoorbeeld in de industrialisatienota's van de Nederlandse
overheid na de Tweede Wereldoorlog. Ook bij maatschappelijke discussies over
grote projecten als de aanleg van het spoorwegnet in de negentiende eeuw en de
drooglegging van de Zuiderzee en de Delta-werken in de twintigste eeuw wees een
deel van de technische gemeenschap op het belang voor de ontwikkeling van de
nationale techniek en, vaak in één adem, op de verhoging van de welvaart die
hiermee kon worden bereikt.
Dergelijke ideeën berusten op een tweetal veronderstellingen: (1) er bestaat een
hechte relatie tussen het onderwijssysteem van een land, de daaruit voortkomende
technische gemeenschappen en zijn industriële prestaties en (2) technische
vooruitgang is vooral gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Anders
geformuleerd: omdat techniek een vorm van toegepaste wetenschap is geworden,
zijn investeringen in een technisch-wetenschappelijke opleiding en in
wetenschappelijk onderzoek de beste garantie voor technische vooruitgang. Beide
ideologieën hangen nauw met elkaar samen. Immers voor
technisch-wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau zijn goed opgeleide
wetenschappers en ingenieurs een eerste voorwaarde. Deze opvattingen zijn zeer
invloedrijk en in de ogen van velen zo vanzelfsprekend dat ze boven elke twijfel
verheven zijn. In dit slothoofdstuk zullen we aan de hand van de resultaten van ons
onderzoek naar de professionalisering en verwetenschappelijking van de techniek
in Nederland laten zien dat ze een produkt zijn van de negentiende eeuw. De
omstandigheden waaronder deze opvattingen zijn ontstaan en de invloed die ze
hebben gehad, kunnen een ander licht werpen op actuele debatten. Voordat we in
de laatste paragraaf op deze beide theses terugkomen, geven we eerst de
voornaamste conclusies uit Opleiding en Beroep en Theorie en Praktijk. Waar nodig
en mogelijk vergelijken we dit met de ontwikkelingen in dezelfde periode in de ons
omringende landen.
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Opleiding en beroep
In vergelijking met het begin van de negentiende eeuw had de beoefening van de
techniek in Nederland rond 1890 een ingrijpende verandering ondergaan. De aard
van het werk en de omstandigheden
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waaronder technici omstreeks 1890 hun werk verrichtten, was compleet veranderd.
Fabrieken en een technische infrastructuur van kanalen en spoorwegen ontbraken
in het begin van de eeuw nog geheel. Het scala aan technische beroepen was ook
belangrijk toegenomen. Sterker nog ‘de technici’ als een aparte groep bestonden
nog vrijwel niet in 1800. Sommige ambachten, zoals dat van timmerman of smid,
hadden een grondige transformatie ondergaan, de meeste beroepen echter, zoals
het ingenieursberoep, de machinisten of de suikertechnici waren pas in de loop van
de negentiende eeuw ontstaan. Deze technici kregen ook een andere opleiding.
Was de praktijkopleiding rond 1820 de overheersende vorm van opleiding en werd
naast officieren voor leger en vloot slechts een klein aantal ingenieurs aan de militaire
scholen opgeleid, zeventig jaar later bestond al een tamelijk uitgebreid en
gedifferentieerd onderwijssysteem. Een studie aan een technische school was op
het einde van de negentiende eeuw voor de grote meerderheid van de technici een
substantieel onderdeel van hun hele opleiding. Afhankelijk van het niveau werd een
groter of kleiner gedeelte van het lesprogramma op de technische scholen aan
theorie besteed, vooral aan de studie van wiskunde en natuurwetenschappen.
Wat waren nu de belangrijkste factoren in dit transformatieproces? Internationaal
was, zoals we in hoofdstuk een al hebben aangegeven, het proces van staatsvorming
een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste factor. De toenemende rol van de
nationale staat in het maatschappelijk leven creëerde een behoefte aan doelmatig
opgeleide ambtenaren. Voor de technische domeinen vond de opleiding van deze
ambtenaren al in de achttiende eeuw voor een groot deel op technische scholen
plaats. De Franse ingenieursscholen, maar ook de militaire scholen en academies
in andere landen zijn hier goede voorbeelden van. De ontwikkelingen in Nederland,
zowel ten tijde van de Republiek als daarna, illustreren eveneens dat het ontstaan
van technische scholen sterk van de aard en de kracht van de nationale overheid
afhankelijk was.
Door het federale karakter van de Republiek kwamen vóór 1795 technische
scholen voor de opleiding van staatstechnici in Nederland nauwelijks van de grond.
Aanzetten hiertoe waren er wel. De oprichting van de ingenieursschool aan de
universiteit van Leiden, voortgekomen uit de behoefte aan bekwame vestingbouwers
onder de moeilijke oorlogsomstandigheden, was zelfs naar internationale maatstaven
zeer vroeg. Na de afloop van de Tachtigjarige Oorlog, nam het belang van de school
af en werden er voornamelijk nog landmeters opgeleid. Voor technische functies
die voor het openbare leven van belang waren, zoals de landmeters en de officieren
en stuurlieden voor leger en vloot werden wel minimumeisen geformuleerd. De
bekwaamheid van de kandidaten werd tijdens officiële examens getoetst. Kandidaten
waren zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op het examen, door zelfstudie,
via een privé-docent of een particuliere school. De volgende stap, een meer centraal
geregelde voorbereiding op de examens door middel van technische onderwijs,
werd echter in de Republiek niet gezet. Hiervoor was de vaderlandse behoefte te
klein en de overheidsbureaucratie te weinig ontwikkeld, waardoor georganiseerde
groepen staatstechnici zoals de ingenieurscorpsen in Frankrijk ontbraken.
Vormde de federale structuur van de Republiek vóór 1795 een belemmering voor
de ontwikkeling van scholen voor staatstechnici, de totstandkoming van een nationale
eenheidsstaat betekende een grote stimulans. Hoewel met name de provincies zich
verzetten tegen een al te sterke bundeling van de macht bij de nationale overheid
en er zich verschillende machtswisselingen voordeden, was het nettoresultaat toch
een sterke uitbreiding van de taken van de nationale overheid. De
overheidsbureaucratie, met name voor de waterstaat, werd in een aantal stappen
aanzienlijk uitgebreid. De hiervoor benodigde technische ambtenaren werden op
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de militaire scholen opgeleid. In korte tijd werd op deze wijze een studie aan een
militaire school de gebruikelijke opleidingsroute. Dit was een belangrijke stap in
professionalisering van het ingenieursberoep.
Deze ontwikkeling had belangrijke gevolgen voor de eisen die aan
aspirant-ingenieurs werden gesteld maar ook voor hun sociale afkomst. In de
zeventiende en achttiende eeuw was de opleiding van staatstechnici bovenal een
beroepsopleiding. Prins Maurits had in de instructie voor het lesprogramma voor
de ingenieursschool in Leiden uitdrukkelijk gesteld dat de aanstaande ingenieurs
slechts zoveel wiskunde hoefden te leren als voor de beroepsuitoefening noodzakelijk
was. In de praktijk kwam dit neer op tellen en rekenen en de praktische meetkunde,
die bij het landmeten of navigeren nodig was. In de lesprogramma's van de militaire
scholen die vanaf het einde van de achttiende eeuw ontstonden, ging de wiskunde
echter een steeds groter aandeel innemen. Deze mathematisering van het militaire
onderwijs kan worden afgelezen uit het grote aantal lesuren dat aan wiskunde werd
besteed en aan de introductie van de zogenaamde hogere wiskunde, de differentiaalen integraalrekening, in het lesprogramma. Zonder overdrijving kan hier gesproken
worden van een waterscheiding in het technisch onderwijs. Was vóór deze periode
technisch onderwijs per definitie beroepsgericht, vanaf omstreeks 1800 begon kennis
van wiskunde het beslissend criterium in de opleiding van staatstechnici
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Afscheidcollege van prof. J.A. Snijders, hoogleraar elektrotechniek aan de Technische
Hogeschool in Delft in 1915. Snijders was in 1874 aangesteld als leraar toegepaste
natuurkunde aan de Polytechnische School. In de volgende decennia kwam de
elektrotechnische industrie tot ontwikkeling en ontwikkelde de elektrotechniek zich tot een
nieuwe, veelbelovende discipline. Binnen het starre wettelijke kader van de Polytechnische
School was het onmogelijk om een opleiding in de elektrotechniek te gaan verzorgen. De
elektrotechniek was daarom tot 1905 bij de afdeling werktuigkunde ondergebracht. Pas met
de oprichting van de Technische Hogeschool kwam er een afzonderlijke studie voor
elektrotechniek.

en later ook van de (hogere) nijverheidstechnici te worden. Aanstaande ingenieurs
werden in het vervolg vooral geselecteerd op hun resultaten in de wiskunde. De
grondige wiskunde-training stond zeker in de eerste helft van de negentiende eeuw
in geen relatie tot de eisen die aan de ingenieurs in de praktijk werden gesteld.
Het feit dat voor een technische positie in het leger of bij de waterstaat een sterk
wiskundige studie aan een school een vereiste werd, had ook gevolgen voor de
sociale achtergrond van officieren en ingenieurs. De eerste generatie ingenieurs bij
de waterstaat vertoonde niet alleen een grote variatie in opleiding maar ook in sociale
afkomst. Zonen van timmerlieden konden in die tijd bijvoorbeeld via een
praktijkopleiding, aangevuld door zelfstudie, nog carrière bij de waterstaat maken.
Nadat een studie aan een militaire school verplicht was geworden, werd het door
de hoge kosten die hieraan verbonden waren voor jongens uit de lagere standen
steeds moeilijker om door te stromen. De barrière lag al bij de voorbereiding op het
moeilijke, wiskundige toelatingsexamen. Het voorbereidend onderwijs was voor veel
jongens te duur. Deze factor werd in de loop van de negentiende eeuw alleen maar
belangrijker, zeker toen de toelatingseisen eerst aan de Artillerie- en Genieschool
in Delft, vervolgens aan de KMA en later aan de Koninklijke Akademie en
Polytechnische School telkens werden opgeschroefd. De sociale mobiliteit nam
daarmee af. De militaire en ingenieursscholen recruteerden hun leerlingen vooral
2.
uit de hogere, maar niet de hoogste standen. In de praktijk kwam een ruime
meerderheid van de studenten aan deze scholen uit kringen van
overheidsambtenaren en officieren. Ook na de totstandkoming van de HBS kwam
hierin slechts langzaam verandering en had slechts een klein deel van de bevolking
toegang tot hoger technisch onderwijs.
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Behalve de wijze waarop het curriculum werd ingevuld en de sociale afkomst van
de leerlingen, be-

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

294
stond er ook op andere gebieden een nauwe band tussen de militaire scholen en
de burgerlijke scholen die later werden opgericht. Tot 1842 werden civiele technici
aan de militaire scholen opgeleid. De pogingen om tot een afzonderlijke school voor
civiele ingenieurs te komen had tot twee keer toe door de politieke gebeurtenissen
schipbreuk geleden, eerst door de inlijving bij het Franse Keizerrijk en later door de
afscheiding van België. Ook na de oprichting van de Koninklijke Akademie werden
de banden tussen de militaire en burgelijke ingenieurs niet meteen doorgesneden.
De docenten in de technische vakken hadden hun opleiding aan de militaire scholen
gekregen en het onderwijsmateriaal was in eerste instantie vooral voor het militaire
onderwijs ontwikkeld.
Aan deze continuïteit in de ontwikkeling van het technisch onderwijs is tot nu toe
3.
ten onrechte weinig aandacht besteed. Tot omstreeks 1850 was de KMA de
toonaangevende instelling voor technisch onderwijs in Nederland. Een ander aspect
van deze continuïteit was dat genie-officieren vrijwel dezelfde opleiding kregen als
de waterstaatsingenieurs. Beide groepen waren daardoor wat opleiding betreft
nagenoeg uitwisselbaar, zoals de (tijdelijke) inschakeling van genie-officieren bij de
aanleg van het nationale spoorwegnet liet zien.
Pas na 1850 trad er geleidelijk een ommekeer op en nam de Delftse school de
leidende positie van de KMA over. Dit kwam enerzijds door de ontwikkelingen in het
leger, waar de militaire vorming meer gewicht kreeg. Anderzijds zorgde de toename
van de studentenaantallen aan de Koninklijke Akademie in de tweede helft van de
jaren vijftig ervoor dat de civiel-ingenieurs geleidelijk een getalsmatig overwicht op
de genie-officieren kregen. Ook het loslaten van de strikte koppeling tussen opleiding
en arbeidsmarkt - toelating op een school garandeerde tot dan toe een arbeidsplaats
- zorgde voor een veel grotere dynamiek in de ontwikkeling van het civiele onderwijs.
De overheid speelde dus een doorslaggevende rol bij de opkomt van de scholen
voor staatstechnici. Het nijverheidsonderwijs stond in Nederland, net als elders in
Europa, lange tijd in de schaduw van het onderwijs voor staatsstechnici en kwam
niet of nauwelijks tot ontwikkeling. De opleiding voor een groot aantal technische
beroepen werd van oudsher verzorgd door de gilden. De gilden, die in de achttiende
eeuw al veel aan invloed hadden verloren, werden in de Franse tijd afgeschaft en
slaagden er ook na 1813 niet in om hun vroegere positie te herwinnen. Voor de
opleidingen die de gilden boden, kwam voorlopig echter weinig in de plaats. Alleen
de tekenscholen en -academies verzorgden in beperkte mate aanvullend onderwijs
voor technici. In tegenstelling tot de opleiding van haar eigen ambtenaren liet de
overheid het nijverheidsonderwijs over aan het particuliere initiatief. Zij wilde
hoogstens een stimulerende rol spelen. Initiatieven in deze richting, zoals het
Koninklijk Besluit van 1825, waarin de universiteiten opgedragen werd toegepast
werktuigkundig en scheikundig onderwijs te gaan verzorgen, faalden grotendeels.
De (slechte) ervaringen met het nijverheidsonderwijs leidden zowel nationaal als
internationaal tot een maatschappelijke discussie over het nijverheidsonderwijs.
Vanaf omstreeks 1830 werd in toenemende mate een onderscheid gemaakt tussen
de lagere technici zoals ambachtslieden, en de hogere technici, de toekomstige
bedrijfleiders en ingenieurs. Dit onderscheid weerspiegelde ook de standsverschillen
tussen de beide groepen.
Terwijl de zorg voor de hogere technici hiermee bij de overheid terechtkwam, gold
dit niet voor de lagere technici. Voor de opleiding van ambachtslieden ontstond in
Amsterdam na enkele experimenten omstreeks 1860 de ambachtsschool, die een
gecombineerde praktische en theoretische beroepsopleiding bood. Ondanks het
gebrek aan steun van de nationale overheid en ondanks de concurrentie van
Thorbecke's burgerschool, die zich op dezelfde doelgroep richtte, maar alleen

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

algemeen vormend onderwijs gaf, verspreidde de ambachtsschool zich na 1870
snel.
De ambachtsschool slaagde erin haar leerlingen een goede opleiding voor de
nijverheid te geven en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het
hogere technische onderwijs voor de nijverheid daarentegen bleef tot ver in de
negentiende eeuw een marginale positie innemen in vergelijking met het onderwijs
voor staatstechnici. Van de Koninklijke Akademie in Delft, in theorie bedoeld om
ook nijverheidstechnici op te leiden, kwamen vrijwel alleen civiel-ingenieurs voor
de waterstaat en later ook de staatsaanleg van de spoorwegen. Een verdergaande
differentatie in opleidingen aan de Polytechnische School bleek pas in de jaren
tachtig resultaten op te leveren, tenminste wat het leveren van ingenieurs voor de
nijverheid betreft.
In diezelfde periode begon de kloof tussen hogere en lagere technici overbrugd
te worden door de opkomst van een nieuw type technicus, de middelbare technicus.
Deze kreeg in vergelijking met de ambachtsscholen een veel grondiger theoretische
scholing, maar de scholen waar ze werden opgeleid, waren meer dan de opleidingen
aan de Polytechnische School beroepsopleidingen. De Amsterdamse Kweekschool
voor Machinisten was de voorloper van een nieuwe schooltype, de MTS.
Daarmee was op het einde van de negentiende eeuw een hiërarchisch systeem
van technische opleidingen ontstaan met onderaan de ambachtsscholen, waar
vooral timmerlieden en smeden werden
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Plan voor de belegering en het bombarderen van de citadel van Antwerpen in 1832. De
vestingbouw vormde de oorsprong van het ingenieursberoep. De eerste ingenieurs waren
allerlei ambachtslieden die speciaal voor de vestingbouw in leger werden opgenomen. Ook
de eerste ingenieursschool in Leiden was vooral gericht op de opleiding van vestingbouwers.
Het ingenieursberoep had echter sinds die tijd een grote ontwikkeling doorgemaakt en andere
domeinen hadden de plaats van de vestingbouw ingenomen, in Nederland vooral de
waterstaat en later de spoorwegen.
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opgeleid. Vervolgens kwamen middelbare technische scholen zoals de
Marinemachinistenschool, de Kweekschool voor Machinisten, de Suikerschool en
de Twentse School voor Nijverheid en Handel. Deze scholen leverden vooral
machinisten en technici voor de suikerindustrie en - in het geval van de Enschedese
school - voor de regionale textielindustrie. Aan de top van deze hiërarchie stond,
althans in principe, de Polytechnische School.
De hiërarchie in het onderwijssysteem had ook gevolgen voor het ontstaan - en
de onderlinge hiërarchie - van technische beroepen. De belangrijkste groep hogere
technici waren ongetwijfeld de civielingenieurs. Zij concurreerden nauwelijks met
de nijverheidstechnici. Het beroep van civiel-ingenieur, dat in het begin van de eeuw
was ontstaan, was rond 1850 tot volle wasdom gekomen. De oprichting van twee
ingenieursverenigingen, het KIVI en de VBI, de groeiende controle over het traditionele
domein van de waterstaat en over het nieuwe domein van spoorwegaanleg hadden
het beroep van civiel-ingenieur tot het dominante technische beroep gemaakt. De
eerste fase in de professionalisering van het civiele ingenieursberoep was daarmee
afgesloten. In de volgende fase kwam de verbetering van de maatschappelijke
positie en status centraal te staan. De belangrijkste grief van dit nieuwe beroep was
de achterstelling bij de universitaire studies, geïnstitutionaliseerd door de regeling
van de Polytechnische School in de Wet op het Middelbaar Onderwijs uit 1863.
De overige groepen hogere technici, die zich na 1860 vormden, spiegelden zich
op de eerste plaats aan de civiel-ingenieurs. Deze groepen slaagden er vooralsnog
niet in om de beheersing over een technisch domein te verwerven. Zij moesten
enerzijds met de dominante civiel-ingenieurs rekening houden, bijvoorbeeld bij de
spoorwegen, terwijl anderzijds in de industrie een veel grotere concurrentie bestond
met de praktisch opgeleide technici. Pas in de jaren tachtig en negentig begonnen
werktuigkundigen, scheepsbouwkundigen en technologen, een bedreiging te vormen
voor de leidende positie van de civiel-ingenieurs. Juist het punt van de achterstelling
van de ingenieursopleiding speelde toen een belangrijke rol bij het behouden van
de eenheid van de gemeenschap van ingenieurs. De prijs die de civiel-ingenieurs
hiervoor moesten betalen, was een reorganisatie van het KIVI, zodat recht kon worden
gedaan aan de veranderde verhoudingen in de ingenieurswereld. De opkomst van
de middelbare technici, voor wie de hogere technici spoedig het referentiekader
zouden gaan vormen, was een andere bindende factor voor de
ingenieursgemeenschap.
Vergelijken we de ontwikkeling van het Nederlandse onderwijssysteem met het
buitenland, dan zien we dat dit in grote lijnen in het patroon past, dat Lundgreen
4.
voor Frankrijk en Duitsland heeft gevonden. De buitenlandse invloed, vooral van
het Franse onderwijssysteem, was in de beginfase zeer sterk. De Franse
ingenieursscholen en -corpsen waren voor de Nederlandse ingenieurs het grote
voorbeeld. Desondanks werd het Franse systeem van één basisschool, waar door
de beste wetenschappers een grondige natuurwetenschappelijke scholing werd
gegeven, en een aantal applicatiescholen, waar de vakdisciplines werden
onderwezen, niet overgenomen. Tegenwerking van de universiteiten, de moeilijke
inpassing in het bestaande onderwijssysteem, de scheiding van theorie en praktijk
en de hoge kosten waren de belangrijkste argumenten die tegen het Franse model
werden aangevoerd. Hetzelfde gebeurde overigens in de meeste andere Europese
landen. De Ecole Polytechnique en de andere ingenieursscholen golden zeker in
de eerste helft van de negentiende eeuw als de toonaangevende technische scholen,
maar het Franse model werd nergens in zijn geheel nagevolgd.
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In elk land was de inrichting van het onderwijssysteem afhankelijk van de
sociaal-politieke verhoudingen, de economische ontwikkeling en de heersende
culturele tradities. Bepalende factoren in Nederland waren de internationale oriëntatie,
grote politieke gebeurtenissen en de maatschappelijke indeling in standen, die
ondanks de buitenlandse invloed in hoge mate intact bleef.
Gedurende de gehele negentiende eeuw en eigenlijk al ver daarvoor, werden de
ontwikkelingen in landen als Frankrijk, Duitsland, Engeland en later ook België,
nauwlettend gevolgd. Dit was op zichzelf niet bijzonder. In de meeste landen
speelden buitenlandse voorbeelden bij onderwijsvernieuwingen een rol. Ook in
Nederland werden bij alle belangrijke beslissingen studiereizen naar het buitenland
georganiseerd of op andere manieren systematisch informatie vergaard. Ook de
door de VBI ingestelde ‘Commissie Inzake het Technisch Onderwijs’ bezocht in het
begin van de jaren negentig talrijke buitenlandse technische scholen. Uit de
vergaarde informatie werd geprobeerd de voor de Nederlandse omstandigheden
meest geschikte oplossing te kiezen.
Bij de keuze van buitenlandse voorbeelden was men wel zeer selectief. Heel
opvallend was bijvoorbeeld dat de civiele ingenieurs rond 1840 zich voor hun
beroepsbeeld vooral op Engeland richtten, waar het beroep van civiel ingenieur een
vrij beroep was dat hoog in aanzien stond. Dat de opleiding van civiele ingenieurs
in Nederland op een geheel andere wijze plaatsvond, namelijk via een sterk
theoretisch gerichte opleiding aan een technische school, was in de visie van de
ingenieurs van ondergeschikt belang, omdat de studie slechts een beperkt deel van
de op-
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leiding uitmaakte. In andere gevallen zoals bij de opleiding van werktuigkundigen
en van suikertechnici later in de eeuw, diende vooral Duitsland als inspiratiebron.
Naast de internationale oriëntatie hadden ook politieke gebeurtenissen in
Nederland grote invloed. In de periode van het Koninkrijk Holland wilde Koning
Lodewijk Napoleon in navolging van Frankrijk een Nederlandse Ecole Polytechnique
oprichten. Door de inlijving van Nederland bij Frankrijk kwam aan deze plannen een
vroegtijdig einde. Mogelijk nog belangrijker was de afscheiding van België in 1830.
De tegenstellingen tussen noord en zuid, zowel politiek, religieus als economisch,
noodzaakten Willem I vele concessies te doen.
Hoewel de Koning grote plannen met zijn rijk had, ontbrak het hem aan een
duidelijke visie hoe hij deze het beste kon verwezenlijken. De beperkte resultaten
van de verschillende Koninklijke Besluiten in deze periode illustreren dit. Nieuwe
voornemens, zoals de oprichting van een Ecole des Arts et Métiers in Brussel werden
eveneens door de loop der gebeurtenissen gedwarsboomd. De uitzichtsloze pogingen
van de Koning om de afscheiding ongedaan te maken en de grote moeite om de
nieuwe status quo te accepteren, ruïneerden niet alleen de staatskas, maar
frustreerden ook een decennium lang alle pogingen om tot onderwijsvernieuwing
te komen. Als gevolg hiervan liep dit proces in Nederland een aanzienlijke vertraging
op.
Een derde factor die bij de ontwikkeling van het onderwijssysteem van belang
was, waren de stabiele maatschappelijke verhoudingen. Ondanks alle veranderingen
in de politieke verhoudingen bleef de standenmaatschappij uit de zeventiende en
achttiende eeuw in hoge mate gedurende de negentiende eeuw intact. Dit
weerspiegelde zich in de inrichting van het onderwijssysteem, dat een duidelijk
standskarakter had. De pogingen om het onderwijssyteem te veranderen,
concentreerden zich vooral op het onderwijs na de lagere school. Voor dat onderwijs
was er met uitzondering van de Latijnse School en later het gymnasium geen enkele
wettelijke en uniforme regeling. Dit onderwijs, waaronder ook het technisch onderwijs
viel, werd aan het particulier initiatief overgelaten. Het is de verdienste van Thorbecke
geweest om hier in 1863 een einde aan te maken. Tegelijkertijd bevestigde de Wet
op het Middelbaar Onderwijs de maatschappelijke verschillen: hoger onderwijs voor
de elite, middelbaar onderwijs, inclusief de Polytechnische School, was voor de
burgerij, en de burgerschool en ambachtsschool voor de werkende stand. Thorbecke,
zelf toch een exponent van de opkomende burgerij, werd in dit opzicht beïnvloed
door het neohumanisme, dat zich sterk tegen de ‘moderne’ vorming met een nadruk
op de natuurwetenschappen en moderne talen afzette en vooral de nadruk legde
op de vormende werking van een studie van de ‘klassieken’. Uit de discussies in
de Tweede Kamer bleek dat de tegenkrachten nog te zwak waren.

Theorie en Praktijk
Het feit dat de Polytechnische School onder het middelbaar onderwijs viel, was voor
de ingenieurs een steen des aanstoots. De moderne techniek vereiste volgens hen
een degelijke wetenschappelijke vorming. Dit argument werd telkens door
onderwijshervormers aangevoerd naast de achterstand op het buitenland en de
onontbeerlijkheid van goede scholing ten dienste van de welvaart. De
natuurwetenschap was het belangrijkste fundament voor technische vooruitgang.
Een moderne technische opleiding diende daarom te beginnen met een uitgebreide
scholing in de natuurwetenschappen als voorbereiding op een verdere vakopleiding.
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Aangezien de wiskunde de taal van de moderne natuurwetenschappen was, kwam
de wiskunde een centrale plaats in het programma toe. In het tweede deel van dit
boek hebben we voor een aantal technische disciplines onderzocht welke technische
kennis werd toegepast en welke veranderingen zich hierin voordeden. Wat kunnen
we hieruit nu concluderen over de de rol van de wetenschap bij het oplossen van
technische problemen?
Door het werk van de Franse ingenieurs startte al in de achttiende eeuw het
systematische onderzoek naar grondmechanische problemen. De wetenschappelijke
aanpak leverde slechts beperkte resultaten op. De belangrijkste oorzaak hiervan
was dat de eenvoudige fysische modellen die de ingenieurs gebruikten, niet in staat
waren om het gedrag van grondmassa's op een adequate wijze te beschrijven.
Slechts in een bijzonder geval, dat van de gronddruk tegen een keermuur, had de
theorie van Coulomb enig praktisch nut. Typerend voor de situatie op het gebied
van de grondmechanica waren misschien wel de notoir onbetrouwbare heiformules.
Deze waren algemeen bekend en werden veel toegepast, maar bij twijfelgevallen
vertrouwden ingenieurs en architecten toch op hun eigen waarnemingen en ervaring.
In schril contrast met deze resultaten staat de grote aandacht die vooral in de tweede
helft van de negentiende eeuw aan de theoretische beschouwingen over dit
onderwerp werd besteed. De verklaring hiervoor moet deels gezocht worden in het
grote belang van dit onderwerp, met name voor Nederland, maar deels ook op het
conto van de docenten aan de technische scholen worden geschreven. In de
technische gemeenschap van civiel-ingenieurs werd aan een theoretische benadering
van deze vraagstukken steeds meer waarde gehecht, waarbij de docenten als de
belangrijkste
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advocaten optraden. Dit is een goed voorbeeld van een technische gemeenschap
5.
die zich steeds meer aan de wetenschappelijke gemeenschap begon te spiegelen.
Op het gebied van de bouw van spoorbruggen lag de situatie anders. De steeds
groter wordende constructies en het gebruik van nieuwe materialen stelden de
ingenieurs voor nieuwe problemen. Vóór de bouw van een spoorbrug moest
vaststaan dat deze bestand was tegen de belasting waaraan hij in het gebruik
onderworpen zou worden. In principe was het mogelijk om de sterkte van constructies
te berekenen met behulp van de statica en van de theorieën over de doorbuiging
van balken, zoals die onder andere door de Franse ingenieur Navier waren
ontwikkeld. In de praktijk leverde dit een dilemma op: zelfs voor relatief eenvoudige
problemen werden de vergelijkingen zo ingewikkeld, dat ze niet of nauwelijks meer
op te lossen waren, terwijl het vereenvoudigen van het probleem tot niet-realistische
resultaten leidde. De slechte ervaringen met de traliebruggen brachten de ingenieurs
ertoe tot een radicaal andere aanpak over te gaan. Het uitgangspunt van de
vakwerkbrug was dat de verdeling van krachten in dit brugtype relatief eenvoudig
te analyseren en te berekenen was. Voor het uitvoeren van deze berekeningen
werden bovendien al snel inzichtelijke en eenvoudig toe te passen grafische
methoden ontwikkeld. De grafostatica, in feite gebaseerd op elementaire principes
uit de mechanica, werd na 1870 op grote schaal toegepast in de constructieleer en
werd daarom ook in de curricula van alle ingenieursopleidingen opgenomen. De
wisselwerking tussen wetenschap en techniek, tussen ontwerp en theoretische
onderbouwing, bleek in dit geval zeer vruchtbaar te zijn.
Het voorbeeld van de spoorbruggen laat verder zien dat bij de totstandkoming
van een ontwerp ook sociale factoren een rol speelden. Onzekerheid over gedrag
en de sterkte van een brug en onnauwkeurigheden in de berekeningen werden
meestal verdisconteerd door een veiligheidsmarge te nemen. De grootte van deze
marge was afhankelijk van de inschatting van de verantwoordelijke ingenieurs. De
voorbeelden suggereren dat aan veiligheid en duurzaamheid door de Nederlandse
ingenieurs - waarschijnlijk door hun traditie in de waterstaat - meer belang werd
gehecht dan in de meeste andere landen.
Daarnaast betekende de succesvolle introductie van de vakwerkbrug tevens de
uitsluiting van buitenstaanders. Beslissingen over belangrijke projecten werden
voortaan binnen de gemeenschap van civiel-ingenieurs genomen. Als forum dienden
door het KIVI georganiseerde vergaderingen. De politici mochten wel beslissen óf
een project doorging, de wijze waarop het werd uitgevoerd, moest aan de ingenieurs
overgelaten worden.
Hoe dit in zijn werk ging, werd duidelijk bij de problemen bij de overkapping van
het Centraal Station in Amsterdam. De ‘nationaal-technische’ stroming overwon.
De minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, zelf een ingenieur, toonde zijn
verontwaardigdiging over zoveel gebrek aan vertrouwen in het technisch kunnen
van de Nederlandse ingenieurs en het Station werd gewoon volgens de
oorspronkelijke plannen gebouwd. Tot ver in de twintigste eeuw zouden de
civiel-ingenieurs geen inmenging van buiten meer dulden.
De waterstaat en spoorwegaanleg zijn twee voorbeelden van een succesvolle
monopolisering van een maatschappelijk domein door een technische elite. De
overeenkomst tussen beide gebieden was dat de overheid een centrale positie
innam. De civiel-ingenieurs maakten dankbaar gebruik van de mogelijkheden die
de overheid hen bood. De opleiding speelde in dubbel opzicht een rol. Op de eerste
plaats verschafte zij een succesvolle kennisbasis, maar daarnaast diende zij ook
om anderen uit te sluiten van de hoogste posities in deze organisaties. Op alle
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andere maatschappelijke gebieden was deze strijd om de hegemonie in de tweede
helft van de negentiende eeuw nog in volle gang.
Ook op het gebied van de stoomtechniek laat de relatie tussen wetenschap en
techniek zich niet in eenvoudige sjablonen vangen. Wetenschappelijke ideeën zoals
het vacuüm en de gaswetten die het gedrag van gassen beschrijven, speelden
zeker een rol bij de uitvinding en vervolmaking van de stoommachine. Het onderzoek
aan stoommachines droeg omgekeerd bij tot het ontstaan van een nieuwe tak van
wetenschap, de thermodynamica. In dit opzicht leverde de techniek dus een
belangrijke bijdrage aan de wetenschap door nieuwe problemen op te werpen. De
wetenschap volgde hier de technische ontwikkeling.
Maar ook daarna was er geen sprake van eenrichtingsverkeer. De ontwikkeling
van de thermodynamica, maar ook van ingenieurstheorieën als die van Pambour
leidden niet - zoals vaak wordt voorgesteld - tot een omwenteling in de
stoomtechniek. Deze theorieën vergrootten wel het inzicht in de werking van de
machine en in de mogelijkheden om de machine te verbeteren of te optimaliseren.
De wetenschap leverde dus, zoals we dat in hoofdstuk een hebben genoemd,
nieuwe, krachtiger heuristieken. De bijdrage aan de evolutie van de stoomtechniek
na 1850 was, hoewel niet verwaarloosbaar, echter nog beperkt.
Het voorbeeld van de compoundmachine maakt ook duidelijk waarom dit het
geval was. Bij het ontwerp van een compoundmachine speelde een groot aantal
parameters een rol. Slechts van een deel van deze parameters kon op grond van
theoretische
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overwegingen de optimale waarde worden bepaald. Optimaliseren van de machine
in één opzicht, bijvoorbeeld het minimaliseren van het stoomverbruik, kon andere
karakteristieken zoals het toerental of het vermogen nadelig beïnvloedden. De
uiteindelijke keuze bepaalde de ontwerper op grond van de beoogde toepassing,
datgene wat gebruikelijk was, en op grond van zijn ervaring.
Hoewel ook in dit geval er dus sprake was van een groeiende invloed van
wetenschappelijke kennis en inzichten, kon (en kan) een technisch ontwerp niet
worden herleid tot wetenschappelijke principes. Dit werd in de negentiende eeuw
verwoord door de docent werktuigkunde aan de Polytechnische School, Huët, die
de werktuigkunde deels als wetenschap en deels als kunde zag. Voor de
meerderheid van het docentencorps waren dergelijke opvattingen echter taboe,
zoals Huët tot zijn eigen schade ondervond. Huët was een van de weinigen die zich
openlijk verzette tegen de dominante stroming binnen de ingenieursgemeenschap,
die een sterke nadruk op het primaat van de wiskunde en natuurwetenschappen
legde.
Een verschil met de civiele techniek was dat in de werktuigbouw tot 1890 een
hechte technische gemeenschap ontbrak. De machinenijverheid was beperkt van
omvang en kende slechts enkele grote bedrijven en talloze kleine. Hoewel een
hechte gemeenschap van werktuigkundigen ontbrak, leverde de overdracht en
toepassing van buitenlandse kennis geen opvallende problemen op. Nederland was
en bleef wat de stoomtechniek betreft een volger in de technische ontwikkeling. Met
uitzondering van het werk van Roentgen en enkele andere kleinere verbeteringen
aan de stoommachine, ging het in Nederland vooral om een proces van verspreiding
van kennis.
De situatie in de chemische techniek week in een aantal opzichten af van de
civiele techniek en machinetechniek. Dit kwam vooral door het karakter van de
chemie. De zeventiende- en achttiendeeeuwse scheikunde was een praktische
wetenschap. De bereiding van chemische stoffen in het laboratorium vertoonde
grote overeenkomsten met de procédés die in de nijverheid werden gebruikt. Op
het einde van de achttiende eeuw zette met het werk van ondere andere Lavoisier
een verandering in, die de chemie in de negentiende eeuw tot een volwaardige
academische discipline zou maken. Tot die tijd had de scheikunde meer de status
van een hulpwetenschap bij de opleiding van artsen en apothekers. Er werd nu
meer dan voorheen aandacht gegeven aan de opheldering van de structuur van
chemische stoffen en aan de verklaring van chemische reacties. In tegenstelling tot
bij de werktuigkunde speelde wiskunde hierbij nauwelijks een rol. Chemische kennis
speelde op drie niveaus een rol voor de industrie, namelijk bij het ontwerpen van
complete fabrieken, bij de technische leiding over de produktie en bij het uitvoeren
van analyses. De toenemende complexiteit van produktieprocessen en de grote
schaal waarop eerst basischemicaliën en later ook andere stoffen, zoals de
synthetische kleurstoffen werden bereid, stelden hoge eisen aan de ontwerpers en
bouwers van nieuwe fabrieken. Behalve een grondige wetenschappelijke kennis
van de produktieprocessen, werd ook veel technische en bedrijfseconomische
kennis vereist. In feite was de belangrijkste taak van de fabrieksontwerper het op
een geschikte wijze integreren van al de verschillende elementen die de fabriek tot
een succes zouden maken. Op dit gebied bleef Nederland afhankelijk van
buitenlandse experts.
De chemische analyse kende twee tradities, een industriële en een
wetenschappelijke. Het doel van de industriële analyse was de controle van
grondstoffen en produkten en de procesbeheersing. Snelheid was daarbij een
belangrijk criterium. In de wetenschappelijke analyse stond daarentegen
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nauwkeurigheid en betrouwbaarheid voorop. Met name door de ontwikkeling van
volumetrische analysemethoden die zowel in de industrie als in het wetenschappelijk
laboratorium konden worden gebruikt, kwamen beide tradities rond 1850 bij elkaar.
Door het ontbreken van een zelfstandige traditie in Nederland op het gebied van
de industriële analyse, liep de toepassing van deze nieuwe technieken vooral via
de docenten aan de universiteiten en technische scholen. Door de institutionalisering
van het onderwijslaboratorium had inmiddels het beroep van chemicus een grondige
transformatie ondergaan. Werden ingenieurs in eerste instantie op hun wiskundige
aanleg beoordeeld, voor scheikundigen gold voortaan dat vaardigheid in de analyse
de doorslag gaf. Dit kon alleen worden verkregen door veel tijd in het laboratorium
door te brengen. In de industrie had men vooral behoefte aan routine-analyses.
Wetenschappelijke laboratoria ontstonden pas vooral na 1890.
Op het niveau van bedrijfsleiders gold dat al vroeg in de negentiende eeuw
chemische kennis nuttig of zelfs onontbeerlijk was. Al rond 1840 werden door Franse
chemici pogingen ondernomen om op een systematische wijze produktieprocessen
te verbeteren. De resultaten verschilden nogal per bedrijfstak en waren afhankelijk
van de complexiteit en de beschikbare analysetechniek. Bij relatief eenvoudige
processen, zoals de azijnzuurfabricage, konden na een wetenschappelijke analyse
en verklaring eenvoudig en snel verbeteringen worden ingevoerd. Dit betekende
overigens niet dat de nieuwe ‘wetenschappelijke’ produktieprocessen automatisch
de oude verdrongen, zoals de handhaving van het Hollandse loodwitprocédé laat
6.
zien. Bij zeer moeilijke
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chemische processen, zoals het turksroodverven, is te zien hoe het inzicht in de
vorming van de unieke kleurstofverbinding geleidelijk toenam. Maar een definitieve
wetenschappelijke opheldering van de structuur van de verfverbinding volgde pas
toen het turksroodverven al lang in de vergetelheid was geraakt.
Wat leren deze studies nu over de relatie tussen theorie en praktijk in de negentiende
eeuw? Duidelijk is dat in de eerste helft van de negentiende eeuw de invloed van
de wetenschap op de techniek gering was. In veel gevallen gaapte er een grote
kloof tussen wetenschappelijke modelvorming, waarin met idealisaties werd gewerkt,
en de technische problemen, waar men in reële situaties mee te maken had. Na
1850 werd de wisselwerking geleidelijk intensiever. Door een groeiend inzicht in de
technische praktijk, de ontwikkeling van toegepaste theorieën of hulpmiddelen als
de grafostatica en van nieuwe analysemethoden die bij het onderzoek konden
worden ingezet, werd de kloof geleidelijk overbrugd. In dit opzicht voltrok zich tijdens
de tweede helft van de negentiende eeuw een overgang naar de verstrengeling van
wetenschap en techniek, die tot op heden als ‘moderne techniek’ of technologie
7.
wordt aangemerkt.
Deze ontwikkeling was echter niet zo vanzelfsprekend en dwingend als de
professionaliserende technici het deden voorkomen. Op de Polytechnische School
in Delft werden in deze periode ook concessies gedaan door het programma een
meer praktische invulling te geven. De balans tussen theorie en praktijk sloeg in die
tijd (tijdelijk) weer door in de richting van de praktijk. Welke invulling aan de relatie
tussen theorie en praktijk werd gegeven, was eerder een uitkomst van
maatschappelijke verhoudingen dan een eis, voortkomend uit de aard van de
8.
techniek.
De belangrijkste conclusie is misschien wel dat over deze wisselwerking geen
algemene uitspraak kan worden gedaan. De wijze waarop wetenschap techniek
beïnvloedde - en omgekeerd, maar dat is hier niet het onderwerp - toonde per
discipline, of zelfs op deelgebieden hiervan, grote verschillen. Vrijwel altijd vereiste
de toepassing van wetenschap dat leemtes in wetenschappelijke kennis werden
aangevuld, dat wetenschappelijke concepten naar de concrete technische situatie
werden vertaald of dat rekening werd gehouden met de beperkingen die eigen zijn
aan de techniek. In hoeverre dit mogelijk was, werd mede bepaald door de
complexiteit van het probleem, de stand van de wetenschap en het belang of de
prioriteit die aan de oplossing van een probleem binnen een technische
gemeenschap werd gehecht. Bij het ontwerpen van concrete constructies, machines
of processen gold bovendien dat er nooit slechts één oplossing mogelijk was. De
ruimte voor keuzes kon door elke ontwerper of constructeur in principe zelf worden
ingevuld. Door de traditie waarin men opgeleid was, gedeelde voorkeuren en
interacties binnen een bepaalde gemeenschap kon zich toch een zeker patroon of
technische stijl ontwikkelen, zoals het voorbeeld van de manier waarop Nederlandse
civiel-ingenieurs de vakwerkbrug toepasten laat zien.

Techniek tussen wetenschap en industrie
In de inleiding hebben we twee theses gepostuleerd, namelijk dat techniek (en
wetenschap) de motor van de economische groei was en wetenschap op haar beurt
de motor achter de technische vooruitgang. We zullen nu in omgekeerde volgorde
op deze beide beweringen ingaan. Waar komt de opvatting vandaan dat wetenschap
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de belangrijkste kennisbron voor de techniek was geworden? Het onbegrensde
vertrouwen in de menselijke rede is typisch een produkt van de Verlichting. Hierbij
werd de empirisch-analytische wetenschap, zoals die zich sinds de
Wetenschappelijke Revolutie in de zestiende en zeventiende eeuw had ontwikkeld,
als de hoogste vorm van kennis gezien. De door de Verlichting beïnvloedde denkers
zagen ook voor de toepassing van de wetenschap in de techniek grote
9.
mogelijkheden. Voor hen waren echter Theorie en Praktijk gelijkwaardig. Zoals
Prony, docent aan de Ecole Polytechnique het formuleerde, zou een samenwerking
tussen practici en wetenschappers beiden tot voordeel strekken. Ook het werk van
de Nederlandse waterstaatsingenieur Christiaan Brunings ademde sterk deze geest.
Enkele decennia later was echter de visie op de relatie tussen techniek en
wetenschap volledig veranderd en werd de techniek hiërarchisch ondergeschikt
geacht aan de wetenschap. Techniek werd voortaan vooral gezien als een vorm
van toegepaste wetenschap. Deze verandering in denken is goed te zien in de
ontwikkelingen op de Ecole Polytechnique. Monge, die grote invloed had op de
invulling van het eerste curriculum van de school, koos voor een breed samengesteld
lesprogramma met de beschrijvende meetkunde - zijn eigen vak - en verder de
chemie als algemene basisvakken. Monge was een voorstander van een inzichtelijke
aanpak van technische problemen. De beschrijvende meetkunde was hiervoor bij
uitstek geschikt. Daarnaast werd veel aandacht aan het praktisch onderwijs besteed.
Binnen enkele jaren echter werd het programma aanzienlijk gewijzigd. Onder invloed
van de wiskundige P.S. Laplace werd het wiskunde- en mechanica-onderwijs aan
de Ecole Polytechnique drastisch gereorganiseerd en uitgebreid. Laplace, die zich
voorheen als docent op een militaire school
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vooral met ballistische problemen had beziggehouden, was een voorstander van
een abstracte, analytische aanpak van technische problemen, wat vooral een training
in formeel denken vereiste. Deze transformatie is door Homburg treffend omschreven
10.
als de overgang van een Ecole polytechnique naar een Ecole monotechnique.
De benadering van Laplace was vanaf omstreeks 1830 de dominante visie
geworden en is dat sinds die tijd gebleven, hoewel de strijd tussen de beide tradities
in de loop van de negentiende eeuw herhaaldelijk weer naar boven kwam. De
ontwikkeling, van grafische methoden en hulpmiddelen voor het oplossen van
technische problemen past bijvoorbeeld binnen de traditie van een inzichtelijke
benadering van de techniek. Deze veranderende visie op de relatie tussen
wetenschap en techniek wordt ook weerspiegeld in de veranderingen in het denken
over technisch onderwijs in diezelfde periode. Niet alleen voltrok zich in een aantal
landen een duidelijke scheiding in de doelgroepen van het technisch onderwijs,
maar ook kreeg het onderwijs voor fabrikanten en ingenieurs een veel theoretischer
invulling.
Ook in Nederland is deze strijd, zij het minder uitgesproken dan in Frankrijk, terug
te zien. Het conflict rond de hoogleraar wiskunde aan de Koninklijke Artillerie- en
Genieschool in Delft, De Gelder, is in dit opzicht exemplarisch. De Gelder was een
uitgesproken voorstander van de abstract-analytische benadering, niet alleen voor
officieren maar ook voor de nijverheid. Uit kringen van het leger kwam tegen deze
eenzijdige benadering echter veel oppositie, wat tot het vertrek van De Gelder leidde.
Toch bleek het een Pyrrus-overwinning. De directeur van de school, Voet, die
zelf verantwoordelijk was geweest voor de mathematisering van het militaire
onderwijs, gaf na zijn pensionering te kennen dat in het onderwijs waar hij leiding
aan had gegeven, de wiskunde de ‘hoofdwetenschap’ was geweest in plaats van
11.
een ‘hulpwetenschap’. Ondanks het feit dat meer aandacht aan militaire vorming
werd besteed, veranderde het programma niet fundamenteel. Bovendien werd het,
zoals we hebben laten zien, na 1840 definitief vastgelegd in de onderwijsprogramma's
van de scholen voor hogere technici.
Terwijl dus de visie van wetenschap als de voornaamste of zelfs enige kennisbasis
voor de techniek zijn weerslag kreeg in het hoger technisch onderwijs, beantwoordde
dit niet aan de situatie in de technische praktijk. De wetenschap leverde slechts een
beperkte bijdrage aan de oplossing van technische problemen. De claims over de
waarde van de formeel-analytische benadering konden absoluut (nog) niet worden
waargemaakt. Er bestond in het begin van de negentiende eeuw nog een grote
kloof tussen theorie en praktijk. Het formuleren van een dergelijk programma door
docenten en onderwijshervormers in die periode moet dan ook eerder worden gezien
als een toekomstvisie dan als realiteit. Dit programma begon geleidelijk in de tweede
helft van de negentiende eeuw op grotere schaal vruchten op te leveren, maar is
pas in de twintigste eeuw tot wasdom gekomen.
Een van de meest opvallende zaken in de discussies rond het technisch onderwijs
was het telkens terugkerende argument dat goed nijverheidsonderwijs een absolute
voorwaarde voor de vooruitgang van de nijverheid was. Dit argument werd al in de
Franse tijd gebruikt. Vooral eind jaren twintig en, na een onderbreking van enkele
jaren, eind jaren dertig werd het door velen verwoord. Hier kwam langzaam een
nieuw element bij, namelijk dat het voor Nederland van levensbelang was om de
achterstand op het buitenland weg te werken. De beste manier om dit te bereiken
was de bevordering van het nijverheidsonderwijs. Dit argument werd zo vaak
herhaald dat het de status van een geloofsbelijdenis kreeg. Zowel bij de start van
de Koninklijke Akademie als bij die van de Polytechnische School twintig jaar later,
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maar ook bij diverse jubilea rond 1890 werd door de directeur gewezen op het
belang van het hogere technische onderwijs voor de ontwikkeling van de nijverheid.
De resultaten van de Delftse ingenieursopleidingen maken echter duidelijk dat
de overgrote meerderheid van de Delftse ingenieurs in dienst van de overheid kwam.
Het telkens benadrukken van de waarde van de school voor de industrie en haar
achterstand op het buitenland was daarom vooral retorisch en kwam niet of
nauwelijks overeen met de realiteit. De argumenten gingen een eigen leven leiden,
mede omdat later hoogleraren, docenten en ingenieursverenigingen nauwelijks
weerwoord kregen. Geschoolde groepen die hun claims eventueel konden
controleren, ontbraken. Kennis van techniek en wetenschap was in vergelijking met
de tijd van de Verlichting in handen van kleine geprofessionaliseerde elites gekomen.
De toenemende macht van deze elites was weliswaar geen automatisme, maar hun
claims werden - nadat ze eenmaal een bepaalde machtsbasis hadden verworven
- nauwelijks meer ter discussie gesteld.
Als tegenargument zou aangevoerd kunnen worden dat in Nederland de
industrialisatie veel later dan in de omringende landen doorzette, waardoor de
behoefte aan hooggeschoolde technici aanvankelijk geringer was. Het ontbreken
van goede nijverheidsopleidingen zou misschien zelfs wel een van de verklaringen
voor de Nederlandse achterstand kunnen zijn. Vergelijkend historisch onderzoek
naar de relatie tussen technische opleiding en industriële ont-

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

302
wikkeling in Europa vanaf 1850 maakt duidelijk dat de roep om hoger technisch
onderwijs in geheel West-Europa weerklonk. Bovendien bleek deze onafhankelijk
te zijn van het industriële peil, dat wil zeggen, dergelijke geluiden waren zowel in
landen met een lange industriële traditie als in nog nauwelijks geïndustrialiseerde
gebieden te horen. Bovendien scoorde Frankrijk met zijn prestigieuze
ingenieursscholen lang niet altijd beter dan Engeland, waar deze scholen ontbraken.
Maar toen concurrenten als Duitsland en de Verenigde Staten Engeland
voorbijstreefden, werd in dat land beschuldigend naar het falend onderwijssysteem
gewezen. Een vergelijking tussen de verschillende Europese landen laat zien dat
er geen eenvoudig verband bestond (en bestaat) tussen de aanwezigheid van hoger
technische onderwijs en de industriële prestaties van een land. Het onderzoek laat
verder zien dat politieke en regionale tegenstellingen, bijvoorbeeld tussen de
verschillende Duitse staten vóór 1870 of, in een land als Spanje, tussen het politieke
centrum Madrid en industrialiserende regio's (Catalonië en Baskenland) grote invloed
12.
op de ontwikkeling van het onderwijssysteem hadden.
In Nederland kwam het hoger technisch onderwijs niet voort uit industriële
behoeften, maar was het een afgeleide van de opleidingen voor staatstechnici. De
steun vanuit de nijverheid was over het algemeen beperkt en nogal divergent, omdat
13.
een duidelijke visie op de gewenste scholing ontbrak. Wat betreft het hoger
technisch onderwijs is deze constatering volkomen terecht. De ontwikkelingen in
Nederland laten echter zien dat op het niveau van het lager en het middelbaar
technisch onderwijs (een deel van) de fabrikanten in staat waren hun behoeften
aan scholing te vertalen in onderwijsprogramma's die beter voorbereidden op het
werk in de industrie. Dit was ook in landen als Frankrijk en Duitsland het geval.
Bovendien haalden Nederlandse fabrikanten, indien de benodigde technici niet
voorhanden waren, de benodigde expertise tamelijk probleemloos uit het buitenland.
Hoewel dit vooral in de startfase heel gebruikelijk was, bleef deze vorm van
kennisimport in bepaalde takken bestaan. De chemische industrie en nog veel
sterker de textielververij zijn hiervan voorbeelden. Wordt het gehele onderwijssysteem
in beschouwing genomen dan komt het beeld er anders uit te zien. Het accent komt
dan te liggen op de vraag aan welk onderwijs de industrie behoefte had. Het antwoord
luidt dan: niet aan het sterk theoretische onderwijs dat de hogere technische scholen
voornamelijk boden.
Het hoger technisch onderwijs kreeg vanaf omstreeks 1830 een eigen dynamiek.
Vooral door onderwijshervormers en de docenten van de (hogere) technische
scholen kreeg in de tweede helft van de negentiende eeuw de competitie met de
universiteiten de prioriteit. Dat de industrie over het algemeen niet om academisch
gevormde technici zat te springen, was ook voor de meeste afgestudeerde ingenieurs
een onaangename verrassing. Zij merkten dat aan anders opgeleide technici de
voorkeur werd gegeven, zoals de concurrentie tussen de Delftse ingenieurs en de
technici van de Kweekschool voor Machinisten laat zien.
Binnen het referentiekader van de ingenieursgemeenschap in Nederland werd
de achterstelling van de Delftse Polytechnische School voorgesteld als een grove
onrechtvaardigheid. De verheffing tot universitair niveau was niet meer dan
vanzelfsprekend. De invloed van de ingenieur was in 1863 nog te zwak om dit te
bewerkstelligen. Een vergelijking met de andere Westeuropese landen laat echter
zien, dat een vergelijkbare strijd in de meeste landen uitgevochten is met vaak
uiteenlopende resultaten. Terwijl in België vooral ook uit financiële overwegingen
de hogere technische scholen al in de jaren dertig nauwe relaties met de
natuurwetenschappelijke faculteiten onderhielden en de polytechnische scholen in
Oostenrijk in de jaren zestig een universitaire status kregen, duurde het in Duitsland
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en Nederland tot rond de eeuwwisseling. In Engeland kwam hoger technisch
onderwijs slechts moeizaam van de grond. Hierbij moest niet alleen academische
tegenstand worden overwonnen, maar misschien nog meer de weerstand in de
kringen van de ingenieursprofessie. De grote meerderheid van de ingenieurs bleef
lange tijd de voorkeur aan on the job training geven. In Frankrijk daarentegen hebben
de universiteiten nooit de maatschappelijke status en het sociale prestige van de
Ecole Polytechnique en de andere ingenieursscholen weten te bereiken. De
verschillen in het onderwijssysteem waren in belangrijke mate de uitkomst van een
maatschappelijk proces, waarin een groot aantal factoren een rol speelde.
De paradox voor de nijverheidstechnici wordt vanuit deze gedachte ook begrijpelijk:
hoewel ingenieurs en hogere technici in naam werden opgeleid voor de nijverheid,
waren de banen en functies waar de academisch-technische opleiding feitelijk voor
opleidde (het technisch-wetenschappelijk onderzoek) in de negentiende eeuw nog
vrijwel afwezig. De introductie van grotere aantallen academisch opgeleide ingenieurs
in het bedrijfsleven vanaf het einde van de negentiende eeuw viel dan ook samen
met de opbouw van bedrijfs- en onderzoekslaboratoria waar de hogere technici
wetenschappelijk onderzoek verrichtten ten behoeve van de techniek. Hoewel mede
hierdoor de situatie in de twintigste eeuw drastisch veranderd is en het belang van
de technisch-wetenschappelijke kennisbasis is toegenomen, moet hierbij een
kanttekening worden geplaatst. Ondanks het sterk toegenomen belang van
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wetenschappelijk onderzoek is er nog steeds geen sprake van een eenvoudige
toepassing van wetenschappelijke kennis in de techniek. Dat dit een misvatting is,
wordt telkens weer, vaak tegen een hoge prijs, aangetoond. De vele, grote en
terugkerende problemen bij de overdracht van kennis en de ontwikkeling van nieuwe
produkten zijn hiervan het sprekendste bewijs.
G.P.J. VERBONG
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Bijlage
Bijlage bij hoofdstuk 5
Aantal inschrijvingen (A) en uitgereikte diploma's (D) aan de Polytechnische School
in Delft per studierichting in de periode 1864-1895. Aangezien veel studenten zich
voor meerdere inrichtingen inschreven, moeten deze dubbeltellingen (Dubbel) van
de som van het aantal inschrijvingen worden afgetrokken om tot het totale aantal
inschrijvingen (Totaal) te komen.

C.I.
Jaar A
D
1865 54 -

B.I.
A
D
2
-

W.I.
A
D
9
-

S.I.
A
D
2
-

M.I.
A D
2
-

T
A
7

D
-

DubbelTotaal
161

1866 64

5

2

1

9

-

1

-

6

1

6

-

-

147

1867 75

10

16

-

20

3

1

-

4

2

5

1

14

146

1868 81

8

52

1

20

2

2

1

5

-

6

1

55

151

1869 98

11

62

1

22

1

6

-

7

2

7

-

69

172

1870 96

12

60

1

18

-

7

-

3

1

20

2

69

166

1871 98

10

55

1

14

2

11

-

5

-

28

4

66

170

1872 102 14

52

1

16

-

13

2

4

3

29

8

60

194

1873 112 14

68

1

17

-

5

1

3

1

33

7

74

192

1874 123 12

71

1

24

1

6

1

8

-

42

8

82

238

1875 127 15

77

2

33

4

9

1

10 -

37

5

90

240

1876 182 19

126 2

28

3

13

-

8

-

23

4

143

281

1877 212 14

149 -

31

-

9

2

9

3

16

4

167

332

1878 225 17

159 1

40

4

14

3

7

1

10

3

181

351

1879 202 31

116 2

40

4

13

-

6

-

5

-

144

347

1880 174 28

95

2

45

4

15

4

7

2

7

1

124

332

1881 145 38

79

2

48

6

16

-

3

-

6

1

101

323

1882 149 28

77

2

56

2

18

1

8

-

7

2

107

319

1883 142 21

90

2

67

4

19

2

1

3

10

-

119

328

1884 129 31

87

4

78

8

19

3

5

-

17

1

123

333

1885 117 18

65

4

65

7

17

4

4

1

23

1

87

307

1886 95

19

58

-

76

12

21

2

3

-

32

3

93

291

1887 82

20

48

2

78

9

11

2

5

-

21

2

70

252

1888 72

17

37

4

76

12

16

4

8

-

14

6

59

247

1889 70

15

-

54* 8

13

2

1

48*

8

1890

7

4
2

25

251
1

255
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1895 200*

60

10

13

1

17 1

46

5

428

C.I. = civiel-ingenieur; B.I. =
bouwkundig ingenieur; W.I. =
werktuigkundig ingenieur; S.I. =
Scheepsbouwkundig ingenieur M.I. =
Mijn-ingenieur; T. = Technoloog.; * =
bij benadering
Bron: Laurillard, ‘Koninklijke
Akademie’ en Roelofs Heyrmans,
Gedenkschrift KA en PS.
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Lijst van afkortingen
AMS

Aken-Maastrichtse
Spoorwegmaatschappij

ARA

Algemeen Rijksarchief (Den Haag)

ASM

Amsterdamsche Stoomboot-Maatschapij

BASF

Badische Anilin und Soda Fabrik

BWN

Biographisch Woordenboek der
Nederlanden (Van der Aa)

DCG

Deutsche Chemische Gesellschaft

DSC

Delftsch Studenten Corps

HBS

Hogere Burgerschool

HIJSM

Hollandsche Ijzeren Spoorweg
Maatschappij

ICE

Institution of Civil Engineers

GA

Gemeente archief

JbGBT

Jaarboek voor de Geschiedenis van
Bedrijf en Techniek

KA

Koninklijke Akademie

KB

Koninklijk Besluit

KIM

Koninklijk Instituut voor de Marine

KIVI

Koninklijk Instituut van Ingenieurs

KMA

Koninklijke Militaire Akademie

KNAW

Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen

LKM

Leidsche Katoenmaatschappij

MSG

Mathesis Scientiarum Gentrix

MTS

Middelbare Technische School

MULO

Meer Uitgebreid Lager Onderwijs

NCS

Nederlandsche Centraal Spoorweg

NHM

Nederlandsche Handel-Maatschappij

NRS

Nederlandsche Rhijnspoorweg
Maatschappij

NNBW

Nieuw Nederlands Biografisch
Woordenboek

NSBM

Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij

NVWS

Nederlandse Vereeniging voor Werktuigen Scheepsbouwkundigen
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PS

Polytechnische School

RHLTB

Rijks Hogere Land- en Tuinbouwschool

SMN

Stoomvaart Maatschappij Nederland

TH

Technische Hogeschool (Delft)

VBI

Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs

VDI

Verein Deutscher Ingenieure

VFHN

Vereeniging tot Bevordering van
Fabrieks- en Handwerknijverheid

VDI

Vereniging van Delftsche Ingenieurs

VOC

Verenigde Oostindische Compagnie
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Verantwoording van de afbeeldingen
10

Gemeentearchief Dordrecht.

12

Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage,
Album 677.

17

Nederlands Textielmuseum, Tilburg.

20

Maritiem Museum Prins Hendrik,
Rotterdam.

22

Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage,
‘Album Amicorum’ van Jan van Aemstel
van Mynden.

24

Collectie H.W. Lintsen, Eindhoven.

26

De versterckte vesting, (1654).

29

Leerboek van J.C. Barchusen omstreeks
1700.

31

Gemeentearchief Arnhem, verzameling
Verhuell inv.nr. 19.

32

Rijkswaterstaat, meetkundige dienst,
Delft.

35

Mauritshuis, 's-Gravenhage, cat. no.
1034.

38

Vereniging Nederlands Historisch
Scheepvaartmuseum, Amsterdam.

41

Zaal der Natuurkunde, 1801. Gravure
van R. Vinckeles naar een tekening van
P. Barburs, Documentatie Stichting
Lichteffecten in schilderkunst en
sculptuur, Eindhoven.

42

KMA,

44

Maritiem Museum Prins Hendrik,
Rotterdam, inv.nr. P2450.

46

Eigen Haard (1889), 120.

50

Particuliere collectie/reproductie:
Museum Kempenland, Eindhoven.

52

Fries Scheepvaart Museum, Sneek, nr.
634.

55

Rijksmuseum Stichting, Amsterdam, nr.
28916.

57

Gemeentearchief Delft.

58

Cadettenalmanak van 1830, KMA.

61

(n.v.t.).

Breda.
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62

KMA.

67

Rijksmuseum Stichting, Amsterdam, litho
A. Oltmans/FM 6529.

68

G. Kepper, De militaire Academie
(Amsterdam 1897).

71

Gemeentearchief Maastricht, KCO
2373-93.

72

Stichting Historie der Techniek,
Eindhoven.

74

Universiteitsmuseum Groningen.

77

Origineel in: Cruquius Museum,
Hoofddorp.

78

Gemeentearchief Leiden.

81

Technische Universiteit Delft.

84

Oudheidskamer Twente, Enschede.

86

Nederlands Legermuseum, Delft;
schilderij naar J. Hoynck van
Papendrecht.

91

Particuliere collectie, Groningen.

92-98

De Hollandsche Illustratie, 2 (1865/'66),
1 en 4/reproductie: Koninklijke
Bibliotheek, 's-Gravenhage.

100

Particuliere collectie/reproductie:
Vereniging Nederlands Historisch
Scheepvaartmuseum, Amsterdam.

103

Atlas van Stolk, Rotterdam, nr. 7564.

105

Gemeentearchief Delft.

110

Gemeentearchief Delft.

111

Rijksarchief in Overijssel, Zwolle; archief
Blijdenstein/Willink, inv.nr. 41.

114

Nederlandsche Spectator 1863, no. 11.

116

Gemeentearchief Groningen.

120

Atlas van Stolk, Rotterdam, nr. 7545.

121

Museum Jannink, Enschede, foto H.
Tibbe.

122

Bijlage bij de Notulen van het KIVI
1872-'73/reproductie: Stichting Historie
der Techniek, Eindhoven.

125

Particuliere collectie/reproductie:
Stichting Historie der Techniek,
Eindhoven.

126

Nationaal Schoolmuseum, Rotterdam.
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129

Landbouwuniversiteit, Wageningen.

133

Eigen Haard (1889), 155.

135

Gedenkschrift t.g.v. het 50-jarig bestaan
der MTS, (Amsterdam 1928), 90.

137

Gemeentearchief Rotterdam.

139

Rijksmuseum Stichting, Amsterdam, nr.
28916.

141

De Ingenieur 3 (1888).

142

Werkgroep Geschiedenis der
Elektrotechniek, p/a Technische
Universiteit Delft.

143-146

Technische Universiteit Delft.

149

Katholieke Illustratie 10 (1876/'77), 265.

151

Gemeentearchief 's-Gravenhage.

152

Reproductie: Stichting Historie der
Techniek, Eindhoven.

156

Gemeentearchief Dordrecht.

158

De Natuur 5 (1885), 41.

162

Gemeentearchief Amsterdam.

165

Zeeuws Documentatiecentrum,
Middelburg.

166

Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, afd. Natuurkunde, 7e
deel, jrg. 1858.

169

Nederlands Spoorwegmuseum, Utrecht.

172

Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage.

173

Technische Universiteit Delft.

174

Schilderij N. van der Waay, Centraal
Station te Amsterdam bij avond (1894);
Nederlands Spoorwegmuseum, Utrecht.

176

Geïllustreerd Politie Nieuws 14 (1887),
139.

178

Nederlands Spoorwegmuseum, Utrecht.

181

Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage,
Inspecteurs Waterstaat 1776-1850,
inv.nr. 392.

182

De Aardbol, De Nederlanden
(Amsterdam 1841), 89.

183

Nederlands Spoorwegmuseum, Utrecht.

183

Aquarel van H.W. Last, Nederlands
Spoorwegmuseum, Utrecht.
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190

G.L. Ludolph/A.P. Potma, Grafostatica
voor het Technisch
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onderwijs en voor de zelfstudie
(Groningen/Batavia, 1939), 214.
193

Nederlands Spoorwegmuseum, Utrecht.

195

Collectie A.J. Veenendaal jr.

196

Aquarel J.C. Greive jr. (c.
1869)/Nederlands Spoorwegmuseum,
Utrecht.

197

Museum Elisabeth Weeshuis,
Culemborg.

198

Katholieke Illustratie 5 (1871/'72), no. 25.

199

Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage,
W-IB-14-3.

200

Landbouwuniversiteit, Wageningen, Afd.
Speciale collecties, R 374 A4.

202

Gemeentarchief Amsterdam, nr. D
10067.

205

Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage,
int. archief B217

207

Nederlands Economisch Historisch
Archief, Amsterdam.

208

M.G. de Boer, Honderd jaar
machine-industrie op Oostenburg
Amsterdam, (Amsterdam 1927).

209

Katholieke Illustratie 3 (1869/'70), 8.

211

Gemeentearchief Rotterdam, inv. 286,
inv.nr. 22.

212

Rijksarchief in Groningen, Groningen.

215

Gemeentearchief Leiden,
prentverzameling nr. 30250-2d.

217

Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage,
afd. kaarten en tekeningen, KIVI, inv.no.
918.

218

De machinefabriek van de Gebr. Stork
& Co (Hengelo 1893).

222

The Engineer, vol. 70 (1890, tweede
halfjaar), 105.

225

Vereniging Nederlands Historisch
Scheepvaartmuseum, Amsterdam.

226

The Engineer, vol. 69 (1890, eerste
halfjaar), 233.
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229

The Engineer, vol. 69 (1890, eerste
halfjaar), 524.

232

Amsterdams Historisch
Museum/schilderij van C.Ch.
Dommerhuizen.

233

Eigen Haard (1889), 205.

234

Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage,
FA/0098.

236

Vereniging Nederlands Historisch
Scheepvaartmuseum, Amsterdam.

237

Notulen van het KIVI 1881/'82, plaat X.

238

The Engineer, vol. 81 (1896 eerste
halfjaar), 238.

240

Vereniging Nederlands Historisch
Scheepvaartmuseum, Amsterdam.

242

Landbouw-courant 7 (1853), 5 mei.

244

Zeeuws Museum, Middelburg.

246

H. Linse, De azijnbereiding, beschouwd
op haar tegenwoordigen trap van
ontwikkeling, vooral in verband tot de
nieuwe bereidingwijze van den
rozijn-azijn en het daarop toe te passen
belastingstelsel, met opgave der
scheikundige wijzen van onderzoek, en
voorzien van eenige opmerkingen
omtrent de keuze, voorgeschreven bij
het leveren van den azijn ten behoeve
der departementen van koloniën en
marine in Nederland ('s-Gravenhage,
aanwezig Universiteitsbibliotheek
Amsterdam, 1855).

247

M.G. Emeis, Zuur verdiend (Amsterdam
1963).

251

Gemeentearchief Rotterdam, bibliotheek,
XI F 94.

252

Universiteitsmuseum Groningen.

255

Nederlands Economisch Historisch
Archief, Amsterdam.

256

T. Bergman, Opuscula physica et
chemica (1779), deel 2/reproductie:
Technische Universiteit Delft.

257

Collectie W.J. Hornix,
Ubbergen/reproductie: Stichting Historie
der Techniek, Eindhoven.

258

Gemeentearchief Zaanstad.
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259

Stichting Historie der Techniek.

260

W.P. Jorissen, Het chemisch
(anorganisch-chemisch) laboratorium
(1909), 62.

260

D. de Loos, Atlas voor de scheikundige
technologie, plaat 1.

263

Gist Brocades NV, Delft.

264

Gist Brocades NV, Delft.

265

Museum de Dubbelde Palmboom,
Rotterdam.

266

Gist Brocades NV, Delft.

268

Int. Handels/scheepsvaartfeest
Rotterdam 1908.

270

Vlisco B.V. Helmond/reproductie:
Stichting Historie der Techniek,
Eindhoven.

273

Nederlands Economisch Historisch
Archief, Amsterdam.

275

Gemeentearchief Leiden, no. 30762.

276

Gemeentearchief Leiden, no. 49740 .

277

Nederlands Textiel Museum, Tilburg, MT
5-4.34.

279

Gemeentearchief Helmond.

280

Gemeentearchief Helmond.

283

Collectie G. van Hooff, Helmond.

285

Gemeentearchief Helmond.

288

Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst,
Delft

290

Gemeentearchief Amsterdam, Coll. Olie.

293

TU Delft, geschiedenis der
Elektrotechniek.

295

Nederlands legermuseum, Delft.
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Register
Register van personen, firma's, periodieken, scholen en genootschappen
Academie Minerva (Groningen) 28, 65, 91, 96, 121
Academie Royale des Sciences (Frankrijk) 31, 48
Academie voor beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen (Rotterdam)
103
Ael, P.J.F. van (bedrijfsleider) 274, 275, 278
Agrippina (schip) 224, 228
Aken-Maastrichtse Spoorwegmaatschappij (AMS) 187, 188
Algemeene Theoretische en Praktische School voor Genie, Artillerie en
Waterstaat (Amersfoort) 47
Algemeen Handelsblad 79
Algemeen Zeevaartcollege (Amsterdam) 30
Amstel, P. van (koopman) 37
Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij (ASM) 216
Andel, H.M. van (scheepsbouwkundig ingenieur) 240
Ankersmit (katoendrukkerij) 286
Archimedes (Amsterdamsche vereniging van werktuigbouwkundigen) 140,
142, 220, 236
Artillerie- en Genie School (Delft) 53-60, 62, 65, 79, 101, 172, 187, 217, 249
Atheneum (Deventer) 252, 262
Atheneum (Luxemburg) 70, 91
Atheneum (Maastricht) 90, 91, 262
Atheneum Illustre (Amsterdam) 27, 28, 48, 90, 93, 249-252, 262
De Atlas (machinefabriek) 140, 202, 211, 219, 220
De Atlas (stoomschip) 229
Baart de la Faille, J. (hoogleraar) 34, 35, 43, 44
Baart de la Faille jr., J. (hoogleraar) 35, 43, 44
Badische Anilin und Sodafabrik (BASF) 286
Baer, van (verver) 273
Bake, W.A. (directeur machinefabriek) 180
Bakema, F.W. 266
Barchusen, J.C. (hoogleraar chemie) 29
Barneveld, W. van (apotheker) 39
Bataafsch Genootschap der Proefondervinderlijke Wijsbegeerte (Rotterdam)
32, 33, 37, 162, 163, 209, 247
Batavia (stoomraderboot) 94
Bauakademie (Berlijn) 13
Baud, F. (ingenieur) 54, 55, 58
Baumhauer, E.H. von (hoogleraar chemie) 90, 91, 95, 250-253, 259, 262, 265
Bauschinger (ingenieur) 196
Bayer (kleurstoffabriek) 284
Becker, C. (machinefabrikant) 216
Becker, M. (Duits hoogleraar) 188, 192
Beckmann, J. (Duits hoogleraar) 39, 79, 245
Beelo, A.J.H. (ingenieur) 146
Begemann, E.H. (machinefabrikant) 221
Begram, W.C.M. (voorzitter landbouwmaatschappij) 127-128
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Beijerinck, M.W. (technoloog/microbioloog) 107, 147, 204, 254, 264
Bélidor, B.F. de (Frans ingenieur) 160-164, 171, 209
Bemmelen, A. van (wiskundige) 35, 47
Bennet, S. (Engels ingenieur) 230
Berg, J.G. van (minister) 176, 177, 198, 201
Berghe, baron van den (eigenaar katoendrukkerij) 274
Bergsma, C.A. (hoogleraar) 66
Bemouilli, C. (ingenieur) 212-214
Berzelius, J.J. (chemicus) 259
Besteedt den tyd met Konst en Vlyt (Utrecht) 37
Bicker, L. (arts) 209
Blanc, A. le (zwavelzuurfabrikant) 266
Blanken, A.T. (landmeter) 45
Blanken Jzn., J. (inspecteur-generaal waterstaat) 45, 46, 51, 54, 60
Bleekrode, S. (hoogleraar) 78, 79, 107, 214, 242, 245, 266
Boer, de 224
Boezeman, Gebr. (machinefabrikant) 212
Bohlen (ingenieur) 171
Bolstra, M. (landmeter) 33
Boon Mesch, A.H. van der (hoogleraar chemie) 64, 65, 74, 248-253, 259-262,
267, 271
Bordes, C. de (medicus) 259
Bordes, J.Ph. de (officier) 189, 192, 200
Bordus, W. la (lector) 35
Bosch, D. van den (ingenieur-machinist) 108, 210, 211
Bosch, I.J.G. van den (landbouwkundige) 97
Bosscha jr.J. (hoogleraar natuurkunde) 120, 142, 213
Bosscha, H.C. (ingenieur) 236
Boulton en Watt (machinefabriek) 204, 206, 228
Bour, M.E. (garancinefabrikant) 252
Bourne, J. (werktuigkundige) 211
Boyd (chemicus) 281
Boyle (hoogleraar) 206, 238
Brade, W.A. (ingenieur) 54, 55, 59, 180
Braun, J. (colorist) 278
Bresse (hoogleraar) 188
Briegleb, G. (lakvervenfabrikant) 259
Brittaniabrug 185, 186, 189
Brückenhaus (machinefabrikant) 221
Brunel, I.K. (ingenieur) 231
Brunings, Chr. (ingenieur) 33, 34, 45, 162
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Brunings, Chr.jr. (ingenieur) 46
Brunings, C.L. (ingenieur) 162,163
Bruyn, de (bietsuikerfabrikant) 243
Buddingh, D. (leraar) 76, 80, 102, 130
Buff, H.L. (chemicus) 243, 271
Bulletin de la Société Industrielle 280, 281
Bunsen (hoogleraar chemie) 266
Burger, C.P. (hoogleraar wiskunde) 130
Burgerweeshuis (Den Haag) 34
Butti (werkman) 261
Caland, P. (ingenieur) 136
Calten, J.W. (ingenieur) 146
Camp, H.F.G.N. (ingenieur) 112
Campen, P. van (landmeter) 40, 79
Cardinaal (hoogleraar wiskunde) 138
Carp, J.A. (fabrikant) 277, 280, 283-285
Casanovas, Ch. (colorist) 286
Catz Smallenburg, F. van (apotheker) 75
Centraal Station (Amsterdam) 159, 174-176, 291, 298
Chaptal, J.A. (hoogleraar) 246, 248
Chastillon, G. de (machinefabrikant) 40-41
Christie, D. (machinefabrikant) 203, 220
Clapeyron (ingenieur) 199
Clark, E. (ingenieur) 187
Clausius (natuurkundige) 206, 213
Cleef, J.van (hoogleraar) 65
Cockerill, J. (fabrikant) 55, 65, 188, 210, 215-216, 228
Cohen, J. (chemicus) 254
Cohen Stuart, L. (hoogleraar wiskunde) 107, 128-130, 142-143, 147, 214
Collin, A. (ingenieur) 166, 168
Commissie van Landbouw (Zeeland) 97
Commissie voor de Staatsspoorwegen 189, 192-194, 196
Comte, A. (socioloog) 73
Concordia et Libertate (Amsterdam) 31
Conrad, F.W. (ingenieur) 36, 45
Conrad, F.W. (jr.) (ingenieur) 56, 113, 114, 122, 136, 166-167, 172, 180-186
Conservatoire des Arts et Métiers (Frankrijk) 72
Considère (ingenieur) 168, 169
Conwaybrug 185, 186, 189
Cop, H. (hoogleraar scheepsbouwkunde) 146
Cop, M.J. (hoogleraar chemie) 261, 262
Corps Bruggen en Wegen 173
Corps des Ponts et Chaussées 12, 13, 34, 48, 49, 54
Corps Ingenieurs der Marine voor de Scheepsbouw 111, 145, 146, 240
Corps Ingenieurs, mineurs en sappeurs van het wapen der genie 111
Corps Ingenieurs van de Waterstaat 54, 60, 109-111, 136, 137, 152, 160, 187,
189
Corps Ingenieurs voor de Mijnen 111
Coulomb, C.A. (ingenieur) 160-166, 168-171, 177, 297
Cox, Chr. (ingenieur) 55
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Craanen, D. (apotheker) 45
Croll, D. (ingenieur) 223, 240
Cruquius (stoomgemaal) 203
Cullman, K. (hoogleraar) 168, 186, 188, 190, 191, 199
Cuypers, P.J.H. (architect) 175
Dam, A.W.van (architect) 87
Delfland (hoogheemraadschap) 33
Delftsch Studenten Corps (DSC) 105
Delprat, I.P. (officier/docent) 54-59, 62, 106, 114, 164-173, 186, 188, 192-196,
201, 212-214, 259
Derosne, Cail & Co. (machinefabriek) 189
Desaguliers, J.Th. (natuurkundige) 30, 209
Deussen (verver) 277
Deutsch, C.H. (colorist) 280, 281
Deutscher Färber Verein 287
Diderot & d'Alembert (encyclopedie) 39
Diesel, R. (hoogleraar) 15
Diessen, G.van (ingenieur) 175, 189, 190-192, 194, 197, 201
Disch, J. (colorist) 286
Dissel, van (ingenieur) 172, 173
Dixon, J. (machinefabrikant) 219
Donnadieu, C.F. (hoogleraar chemie) 107, 250, 259, 262
Donker Curtius- de Kempenaer (kabinet) 104
Dorp, W.A. van (chemicus) 254
Dou P.zn., J. (landmeter) 27
Douwes, C. (zeevaartkundige) 30
Driessen, A. (chemicus) 286
Driessen, F. (textielfabrikant/colorist) 276, 277, 281-286
Driessen, H. (textielfabrikant) 278, 282
Driessen, L. (textielfabrikant) 278, 281
Driessen, P. (hoogleraar) 43, 44, 64, 65, 245-247, 267
Driessen, W.A. (directeur handelsfirma) 278
Dupin, Ch. (docent) 62, 69
Duyn van Maasdam, van der (politicus) 52
Duytsche Mathematicque (Leiden) 22, 25, 27, 35
Ecole D'Artillerie 48
Ecole Centrale (Maastricht) 42, 43, 70, 90
Ecole Centrale des Arts et Manufactures (Parijs) 73
Ecole Centrale des Travaux Publics (Parijs) 48, 85, 146, 150, 243
Ecole de Chimie (Mulhouse) 279, 281, 286
Ecole des Arts et Métiers (Brussel) 297
Ecole des Arts et Métiers (Leuven) 66
Ecole des Mines (Parijs) 13, 48
Ecole des Ponts et Chaussées (Parijs) 12, 13, 30, 34, 48, 49, 55, 62, 162, 164
Ecole du Génie Militaire 48
Ecole Polytechnique (Parijs) 48, 49, 55, 56, 69, 70, 73, 80, 81, 150, 162, 188,
206, 296, 300-302
Ecole Royale du Génie (Mezières) 12, 30
Ecole Speciale des Arts et Manufactures (Gent,Luik) 73
Ecole Speciale du Génie Civil (Gent) 73
Elder, J. (directeur scheepswerf) 234-236
Elias, J. (directeur opleidingsinstituut) 202
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Engelman, J. (medicus) 32
Engineering 214, 240
The Engineer 214, 223, 226
Enklaar, E.C. (directeur landbouwschool) 97
Enthoven & Co. J.L. (metaalwarenfabriek) 253
Entrup Bavink, Th. (textielchemicus) 276
Erdman, O.L. (hoogleraar chemie) 249,
Ericsson (uitvinder) 213, 214
Euclides (wiskundige) 27, 61
Euler (wiskundige) 196
Evrard, Van Duyl & de Kruyff (machinefabriek) 205
Ewijck, D.J.van (Administrateur Binnenlandse Zaken) 63-66, 69, 70, 225
Eytelwein (waterbouwkundige) 171-173
Faes, J.B. (meesterknecht) 274, 278
Färberei- und Appreturschule (Krefeld) 286
Fijenoord (machinefabriek) 82
Fijnje, J.G.W. (ingenieur) 189, 191-194, 200, 201
Flamant, M. (ingenieur) 168
Fock, C. (minister) 128, 140
Fonds voor de Nationale Nijverheid 96, 247, 248
Franchimont, A.P.N. (hoogleraar chemie) 267
Fremery, N.C. de (medicus/hoogleraar chemie) 246, 247
Fremery, P.J.I.de (medicus/hoogleraar chemie) 66, 247, 249
Fresenius, C.R.(chemicus) 252, 259
Froger, W.A. (genie-officier) 59
Fromberg, P.F.H. (chemicus) 250
Frühling & Schultz (suikerschool Braunschweig) 262
Fundaties van Renswoude 29, 163
Gay-Lussac, J.L. (natuurkundige) 257
Geigers, Ph.L. (chemicus) 259
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Gelder, E.H. van (machinefabrikant) 153
Gelder, J. de (hoogleraar wiskunde) 55-57, 64, 65, 68, 69, 72, 75, 301
Gelderman & Zonen, H.P. (spinnerij) 145
Genicot, L.J. (meesterknecht) 274
Genootschap der Beschouwende en Werkdadige Wiskunde (Leiden) 40
Gerber (ingenieur) 192, 195
Gerritsma, W.,(apotheker) 246
Gewerbe-Institut (Berlijn) 73
Giffard (ingenieur) 220
Gildemeister (ingenieur) 112
Girardin, J. (hoogleraar) 250, 251
Gleim, C.O. (ingenieur) 168
Goens, R.W. van (hoogleraar) 130, 142
Gogel, I.J.A. (minister) 43
Goldberg, J. (econoom/minister) 43, 44
Goudriaan, A.F. (inspecteur-generaal waterstaat) 45, 46, 60, 163
Goudriaan, B.H. (ingenieur) 187
Goudse Stearine-Kaarsenfabriek 265
Graebe, C. (chemicus) 280
Grashof, F. (hoogleraar werktuigkunde) 118
Great Eastern Railway 234
Grinwis, C.H.C. (hoogleraar natuurkunde) 130
Groot, de (hoogleraar volkenrecht) 61
Grothe, C. (directeur koolteerfabriek) 254
Grothe, D. (directeur Technische school/hoogleraar) 94, 130, 147, 254
Grothe & van Maanen (koolteerfabriek) 254
Gugel, E. (architect/hoogleraar) 140
Gunning, J.W. (hoogleraar chemie) 94, 250, 252, 259, 262, 264, 265
Gute Hoffnungshütte (scheepswerf) 229, 230
Haeften, J. van 37
Hall, S. (werktuigkundige) 231
Hayle Foundry (machinefabriek Cornwall) 228
Hall, H.C. van (hoogleraar/directeur landbouwschool) 64, 75, 79, 96, 97, 128
Ham, J. (werktuigkundige) 232
Hana, H. (architect) 87-89
Hanckar, I.P.H. (lakenfabrikant) 71
Handelsblad 219
Haniel (scheepsbouwer) 229, 230
Harkort, J.H. (machinefabrikant) 192-196
Hartogh, L.A.H. (stearinefabrikant) 253
Hartogh, M.H. (ingenieur) 253
Harvey, H. (machinefabrikant) 228
Harvey, N.O. (ingenieur) 223, 230-232
Hayder, F. (colorist) 280
Heemskerk (minister) 136
Heide, J.K. van der (chemicus) 264
Heijnsbergen, Chr. van (hoogleraar) 108
Hendrik (prins) 235
Henket, N.H. (hoogleraar waterbouwkunde) 137, 138, 159, 160, 168, 170, 173,
182, 197
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Hercules (sleepboot) 226, 228, 229, 231
Hermbstädt, S.F. (hoogleraar chemie) 64, 65, 245, 276, 277
Heubner, O. (colorist) 278
Heus, W.H. de (fabrikant) 94
Heuvel, H.H. van der (griffier) 37
Heyder & Co., de (katoendrukkerij) 270, 271, 274-276, 278-282, 284, 285
Hilliard, F. (ingenieur) 254
Hiseley (directeur middelbare school) 65, 76
Höchst (kleurstoffenfabriek) 280
Hoeven, G.G.van der (genie-officier,docent) 59, 186, 188
Hoff, J.H. van 't, (hoogleraar) 264
Hogendorp, G.K.van (staatsman) 246
Hogere Burger School (HBS) 117, 119-121, 124-130, 134, 137, 144, 147, 154,
243, 253, 254, 276, 281, 286, 293
Hogeschool (Franeker) 27, 28
Holland (stoomschip) 236
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) 169, 175, 180, 181, 188,
201, 219
De Hollandsche Illustratie 98
Hollandsche Maatschappij van Landbouw 127
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen (Haarlem) 31-33, 37, 163
Holleman, F.A. (chemicus/garancinefabrikant) 252
Holleman, W. (chemicus) 252
Honig, M.K. (stijfselfabrikant) 258
Hondius Boldingh, G. (chemicus) 264
Hoogerwerff, S. (hoogleraar chemie) 148, 254, 261, 262, 264
Hoogeveen, C. (loodwitfabrikant) 249
Hornblower, J. (ingenieur) 226
Hösterij, Th. (verfmeester) 277
Houck, A.J. (advokaat) 76, 77, 83
Houten, W. van (fabrikant) 210
Howebrug 182, 186, 188, 198
Huët, A. (leraar werktuigbouw) 142-144, 146, 149, 150, 152, 153, 214, 220,
236-240
Huguenin, U. (generaal) 40, 41
Humboldt, W. von (neohumanist) 118
Hutchinson & Company, J. (zwavelzuurfabriek) 266
IJsselbrug 192
Illustre School (Breda en Deventer) 27
Industrieschool (Maastricht) 90, 194, 250
De Ingenieur 11,12,150,153,154
Institution of Civil Engineers (ICE) 102, 113, 181
Institut für die Zuckerindustrie (Berlijn) 262, 263
Instituut voor de Landbouw (Wateren) 96
Iterson, A.A.G. van (apotheker/stearinefabrikant) 247
Jacobson A.Bz., G.J. (chemicus/fabrikant) 251, 252, 262
Jackson, W. (ingenieur) 216
Jacques, J.J. (verver) 274
James Watt (later Stad Keulen),(stoomschip) 229, 231
Janssens, Gebrs. (turksroodververij) 277, 278, 284
Janssens, F.P.H. (apotheker) 277, 284
Jarman, J. (zwavelzuurfabrikant) 249
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Jeekel, Mijnssen & Co. (glasfabriek) 149
Jongkees, A. (docent) 211
Jonker, W. (machinefabrikant) 220
Justi, J.H.G. von (hoogleraar) 39
Kalff, J. (ingenieur) 193, 194, 200, 201
Kanter, J. de (directeur waterbouwkundige school) 46
Karmarsch, K. (hoogleraar) 118
Kasteleyn, P.J. (apotheker) 39, 245
Kaulen & Co., G.W. (turksroodververij) 277, 283, 284
Kaven, von (ingenieur) 188
Keizerlijke Militaire School (Fontainebleau) 47
Kekulé (hoogleraar chemie) 267
Kerckhof, P.J.van (hoogleraar chemie) 90, 91, 259, 262, 271
Ketjen, Jarman & Co. (zwavelzuurfabriek) 249, 252, 266
Ketjen, L. (zwavelzuurfabrikant) 249, 252
Keurenaer, J.A. (directeur Koninklijke Akademie) 105, 106, 108, 147
Kiel, E.G. (technoloog) 285
Kipp, P.J. (apotheker) 259
Kleman (instrumentmaker) 261
Klerck, jhr. G.J.G. (minister) 136, 200, 201
Klinische School 249, 258, 262, 271
Klinkhamer, J.F. (hoogleraar bouwkunde) 140
Knoop, W.J. (leraar) 109
Koch, R. (micro-bioloog) 254
Koehler, Fr. (hoogleraar chemie) 250, 259
Koenen, H.J. (curator) 93
Kölnische Maschinenbau A.G. 193
Koninklijke Akademie (Delft) 18, 51, 53, 60, 64, 76, 79-83, 85, 87, 93, 94,
100-115, 119, 128, 130-132, 135, 138, 140,
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142, 144-147, 170, 172, 182, 188, 194, 201, 220, 221, 242, 246, 249, 250, 253,
259, 261, 262, 293, 294, 301
Koninklijke Akademie (Hohenheim) 96, 97
Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten (Amsterdam) 61-63, 138, 140
Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten (Antwerpen) 61-63, 138, 140
Koninklijke Artillerie- en Genieschool (Amersfoort) 47, 54, 104, 105, 108, 301
Koninklijke Artillerie- en Genieschool (Delft) 42, 164, 180
Koninklijke Fabriek van Stoom en andere Werktuigen 153, 220, 236, 237
Koninklijke Fabriek van Waskaarsen 253, 265, 266
Koninklijke Militaire Akademie (KMA Breda) 42, 56-60, 62, 63, 68, 70, 76, 80,
85, 100-112, 120, 124, 137, 138, 145, 164, 172, 182, 186-189, 201, 210, 212,
213, 259, 293, 294
Koninklijke Militaire School (Den Haag) 48
Koninklijke Militaire School (Honselersdijk) 47, 48
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 166, 167, 194,
201
Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) 103, 113-115, 122, 149, 152-155,
164-168, 170, 172, 175-177, 179-181, 186-188, 191, 192, 194-196, 201, 208,
211, 214, 238, 296, 298
Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schone Kunsten 48,
61
Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM Medemblik) 56, 57, 80, 85, 100, 108,
124, 217
Koninklijk Museum voor Kunsten, Ambachten en Nijverheid (Brussel) 72
Kool, J.A. (ingenieur) 187-189, 194, 200
Kops, J. (hoogleraar mechanische technologie) 66, 96, 97
Kortenaer (wachtschip) 108
Kraus, J. (hoogleraar) 11
Kortman, J.J. (handelaar in landbouwartikelen) 251
Krayenhoff, C.R.Th. (generaal) 46, 53, 55
Kruiff, E. de (ingenieur/docent) 55
Kun, L.J.A. van der (ingenieur) 56, 109, 110, 113, 122, 136, 172, 187, 189
Kuyper H.Zn., G. (ingenieur) 212-214
Kweekschool voor Machinisten (Amsterdam) 133-135, 139, 149, 153-155, 211,
221, 264, 296
Kweekschool voor de Zeevaart (Amsterdam) 39, 40, 56, 97, 99, 100, 132, 135,
144
Lamé (ingenieur) 199
Landhuishoudkundige School (Groningen) 79, 96, 97, 116, 127, 128
Lantinga, H. (machinefabrikant) 220
Laplace, P.S. (wiskundige) 162, 300, 301
Lastman J.Zn., C. (examinator) 28
Laugier (verver) 275-277
Lavoisier (ingenieur) 299
Lebret, J. (ingenieur) 112
Ledeboer, J. (machinefabrikant) 220
Lee, N.J. van der (ingenieur) 187
Leidsche Katoenmaatschappij (LKM) 276, 285, 286
Leijds, J. (ingenieur) 175
Lejeune, A.A. (colorist) 278
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Levoir, L.C. (leraar chemische technologie) 147, 253, 259, 261
Levy (ingenieur) 168, 169
Liebermann, C. (chemicus) 280
Liebig, J. (hoogleraar chemie) 97, 250, 257
Linse, H. (ingenieur) 112, 246
Lipkens, A. (directeur Koninklijke Akademie) 69, 70-73, 79-81, 100-104, 110,
152
Lobatto, R. (hoogleraar wiskunde) 101, 107, 130
Locke, J. (ingenieur) 30
Lodewijk Napoleon (koning) 42, 45, 47, 48, 55, 61, 72, 166, 246, 297
Löhnis, Th. (ingenieur) 236, 239
Lotman, G. (chemicus) 262
Lulofs, J. (hoogleraar) 32-34
Lundgreen, P. (historicus) 11-13, 296
Maatschappij Diligentia (Den Haag) 57
Maatschappij ter Bevordering van de Bouwkunst 88, 138, 140
Maatschappij tot Bevordering van de Landbouw 38
Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid 69, 75, 77-79, 82, 88, 89, 93, 96,
125, 249, 275, 276
Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid en Handel 124
N.V. Maatschappij tot Bewaring van hout tegen bederf 254
Maatschappij tot Exploitatie van de Staats Spoorwegen 137, 144, 201
Maatschappij tot Nut van het Algemeen ('t Nut) 38, 42, 44, 51, 62, 75, 77, 82,
83, 88, 125, 249
Maatschappij van Konsten en Wetenschappen (Vlissingen) 32
Maatschappij voor den Werkenden Stand 88, 121, 123
Made, J.D. van der (machinefabrikant) 153, 220
Magazin für Ingenieur und Artilleristen 163
Mallet, A. (ingenieur) 223
Maria Theresia (keizerin) 30
Marine- Machinistenschool 132, 134, 211, 221, 296
Marken, J.C.van (gist- en spiritusfabrikant) 148, 155, 254, 263, 264
Martin, W.H. (ingenieur) 220
Mathesis Scientiarum Genitrix (MSG Leiden) 40, 64, 75, 77, 79, 123, 154
Mathijsen, J.H. (colorist) 278, 280
Maurits (prins) 22, 23, 25, 292
Maurik, van (architect) 88, 89
Maxwell, J.C. (natuurkundige) 199
Mayer, A. (directeur proefstation) 128
Mechanics Magazine 252
Meister, Lucius & Brüning (chemische fabriek) 280
Mendel, Bour & Co. (garancinefabriek) 252
Mendes de Léon, I. (chemicus) 252
Mentz, D. (ingenieur) 163, 170, 171
Mercx, J.A. (machinefabrikant) 217
Merkes van Gendt, Jhr. (genie-officier) 164, 165
Metzelaar, J.F. (architect) 88
Meulen, P.H. van der (officier/docent) 259
Meurs, van (officier) 189
Meyer, M. (hoogleraar chemie) 259
Michaëlis, N.Th. (ingenieur) 112, 189, 192, 193, 197, 201
Middelbare Technische School (MTS) 153, 155, 294
Middelberg, G.A.A. (ingenieur) 153, 220
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Militair Collège (Den Bosch) 40
Millard, N.B. (chemicus) 249, 250
Minckelers, J.P. (hoogleraar) 90
Moerdijkbrug 197
Mohr, O. (hoogleraar werktuigbouwkunde) 199
Mol, G. (hoogleraar natuurkunde) 65
Molyn & Co. (vernisstokerij) 265
Mönch, E. (werktuigkundige) 239
Mond, L. (chemicus) 243, 265, 266
Monge, G. (wiskundige) 162, 300
Moreau (ingenieur) 189
Morgenster, J. (landmeter) 27
Moulin, C.D. du (generaal) 41
Mouthaan, N. (chemicus/zwavelzuurfabrikant) 262, 265
Mulder, E. (hoogleraar chemie) 107, 259
Mulder, G.J. (hoogleraar chemie) 60, 90, 91, 94, 97, 107, 108, 249-253, 258,
259, 262, 265, 267, 271
Müller, O.H. (hoogleraar) 239
Musschenbroek, P. van (natuurkundige) 32, 35
Muster Zeitung 280
Napoleon (keizer) 47-49, 54, 81, 118, 273
Nasmyth, J. (ingenieur) 172, 173
Naval Academie (Portsmouth) 29
Navier, C. (ingenieur) 160, 164, 185, 186, 298
Nebenius, K.F. (staatsman) 79, 80, 93
Nederlandsch- Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij 240
Nederlandsche Centraal Spoorweg (NCS) 180
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N.V. Nederlandsche Gist- en Spiritus Fabriek 148, 155, 254, 263, 264, 267
Nederlandsche Grofsmederij 144
Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) 99, 273, 274, 277, 282
Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij 75
N.V. Nederlandsche Koolteerstokerij 254
Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij (NRS) 187-189
Nederlandsche school voor Nijverheid en Handel (Enschede) 153, 154, 286
Nederlandsche Stoombootmaatschappij (NSBM) 19, 175, 203, 216220, 223,
224, 226, 228-233, 236-240
Nederlandsche Vereeniging voor Elektrotechniek 154
Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres 250
Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij 153
Nederlandse Chemische Vereniging 155, 268
Nederlandse Vereeniging voor Werktuig- en Scheepsbouwkundigen (NVWS)
153, 154, 220
Nering Bögel (machinefabriek) 219
Newton, I. (natuurkundige) 206
Nicholson (ingenieur) 234
Nierstrasz, J.L. (officier) 212-214, 220
Nierstrasz, N.H. (ingenieur) 175, 176, 193, 194, 197, 200, 201
Nispen, M. van (landmeter) 27
Noppen, J. (opzichter) 32, 33
Ochsner, G. (rijstpeller) 216
Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen
37-40, 75, 273
Oordt, J.W.L. van (ingenieur) 231
Ort van Schrauwen, Jhr. (ingenieur) 166, 167
Oudemans Jr., A.C. (hoogleraar chemie) 131, 147, 148, 259, 261
Overduyn, W.L. (hoogleraar wis- en natuurkunde) 101, 130
Pagani, G.H. (hoogleraar mechanische technologie) 66
Pambour, F.M.G. de (werktuigkundige) 206-209, 213-214, 221
Pasteur, L. (micro-bioloog) 254
Pauli (ingenieur) 191, 192, 195
Payen, A. (chemicus) 252
Penn, J.J. (architect) 87
Penny (Penning), C. (reder) 230
Pesier (chemicus) 261
Persoz, J. (chemicus) 278, 279
Pilaar, J.C. (leraar) 108
Pitsch, O. (landbouwkundige) 128
Plasschaert, B.F. (leraar) 170, 172
Plattner, C.F. (chemicus) 259, 261
Polytechnische School (Kassel) 266
Polytechnische School (Delft) 11, 12, 18, 103-111, 117-120, 122, 124, 126-132,
136-138, 140-148, 150, 154, 159, 170, 179, 186, 200, 213, 214, 220, 236, 237,
239, 240, 243, 249, 253, 254, 259, 263-268, 293-297, 299-302
Polytechnicum (Zürich) 199, 239, 270, 280
Poncelet, J.V.(ingenieur) 162, 168, 199
Ponton (ingenieur) 216
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Praalder, L. (Fundatieleraar/wiskundige) 35, 37, 38
Prechtl, J.J. (directeur Polytechnische School Wenen) 65
Prévinaire, J.B.T. (textielfabrikant) 80, 273-278, 280-283, 286
Prévinaire, M.P.T. (textielfabrikant) 273
Prince & Co.,(textielfabriek) 274, 276
De Prins van Oranje (machinefabriek) 216
Prony, G. (ingenieur) 162, 163, 300
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Weetenschappen 37, 39,
228
Provinzial-Gewerbeschule (Hagen) 94
Radier, H. (meubelmaker) 216
Randolph, Elliot & Co. (machinefabriek) 234
Rankine, W.J.M. (hoogleraar) 168, 169, 206, 234, 235, 238-240
Ravenek, H.A. (hoogleraar werktuigkunde) 143, 144, 147, 214
Redtenbacher, F. (hoogleraar werktuigkunde) 118, 142
Reede van Oudtshoorn, Baron W.C.P. (ingenieur) 187
Rees, R. van (hoogleraar natuurkunde) 94
Reigers, K. (werktuigkundige) 209
Repelaer van Driel, O. (directeur-generaal onderwijs) 61
Rijn- en IJssel-Stoombootmaatschappij 230, 231
Rijke, P.L. (hoogleraar chemie) 90
Rijks Hoogere Land-Tuin- en Boschbouwschool(Wageningen) 128, 129, 147,
264
Rijksveeartsenijschool (Utrecht) 66, 96, 127
Rijkswaterstaat 49, 59, 109, 112-114, 136-138, 163, 164, 167, 201
Ritter, A. (ingenieur) 195
Röder (verver) 277
Roëll, Baron W.F. (voorzitter Eerste Kamer) 69-72
Roentgen, G.M. (marine-officier/machinefabrikant) 19, 113, 210, 216, 219,
222-236, 299
Rondelet, A. (ingenieur) 171
Rose, H. (chemicus) 258, 259
Rose, W.N. (architect) 59, 88, 167
Rotterdam (stoomraderboot) 231
N.V. Rotterdamsche Garancinefabriek 252
Rotterdamsche Katoendrukkerij 278
Rouppe, H.W. (medicus/chemicus) 43, 45
Roux, C. le (meesterknecht) 274
Royal Navy 29
Royal Society 31
Runge, F.F. (chemicus) 277, 282
Ryneveld, J.C. van (artillerie-officier/docent) 210
Salm, A. (schilder) 139
Salomonson (weverij) 207
Sannié, P. (chirgurgijn) 32
Sarphati, S. (medicus) 93, 94, 124, 250
Savornin, Lohmann, E.J. de (ingenieur) 194
Scheffler (ingenieur) 169
Scheibler, C. (chemicus) 262
De Schelde (scheepswerf) 220, 237, 238, 240
Scheltema, C.A. van (hoogleraar mechanica) 170
Schieland (hoogheemraadschap) 33
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Schimmelpenninck van der Oye van de Poll (minister) 69
Schneitter, J.L. (ingenieur) 112, 189-192, 194, 195
Scholl, E.F. (machinist) 211
Schols, Ch.M. (hoogleraar geodesie) 159, 168-170, 173, 182
Scholten, P. (ingenieur) 172
Scholten & Zn., J.F. (katoenweverij) 111
Schonck, Th.P. (apotheker) 39
School voor de Suikerindustrie (Amsterdam) 149, 264
School voor Kunsten en Ambachten (Gent) 66, 113
School voor Waterbouwkundigen (Middelburg) 46
Schooten, F. van (hoogleraar) 25
Schrader, H. (verver) 276, 277
Schretlen & Co., D.A. (machinefabriek) 215, 219
Schroeder van der Kolk, H.W. (ingenieur) 213
Schröter (hoogleraar werktuigkunde) 239
Schule für die Zuckerindustrie (Braunschweig) 262, 263
Schutte Gebr. (machinefabriek) 207
Schwedler, J.G. (ingenieur) 188, 190, 191, 195, 199
Seelig (gouverneur KMA) 57, 108
Sells, Ch. (ingenieur) 237
Sems, J. (landmeter) 27
Serrrurier, L. (zwavelzuurfabrikant) 252
Simons, G. (directeur Koninklijke Akademie) 94, 97, 101, 104-107, 110, 113,
114, 122, 172
Simon Thomas, J. (zwavelzuurfabrikant) 252
Sloet, Baron L.A.J.W. (econoom) 189
Slotemaker, H. (machinefabrikant) 220
Smit & Zn., L. (scheepswerf) 238
Smits, G.W. (zwavelfabrikant) 252, 266
Snethlage, R.A.I. (ingenieur) 150, 154
Snijders, J.A. (hoogleraar elektrotechniek) 293
Société Industrielle de Mulhouse 281, 284
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Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce 37
Spek Obreen, H.A.van der (marine-officier/docent) 108
Spindel, W. (zwavelzuurfabrikant) 249
Stads Ambachtkinderhuis (Utrecht) 34
Staring, W.C.H. (geoloog/inspecteur) 97, 116, 120
Staudemaier, J. (techniekhistoricus) 14, 15
Steenkiste, J. van (colorist) 286
Steenstra, P. (wiskundige) 34
Steiner, E. (colorist) 278
Stella (zeeschip) 236, 237
Stephenson, R. (ingenieur) 182, 185, 187, 218
Steuerwald, E. (hoogleraar waterbouwkunde) 159, 168
Stevin, S. (ingenieur) 25
Steyn, P. (raadspensionaris) 33
Steyn Parvé, D.J. (directeur Industrieschool/inspecteur) 91, 120
Stieltjes, E.H. (ingenieur) 150
Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) 235
Stork (machinefabriek) 12, 144, 218, 220
Stork, C.C. (ingenieur) 220
Storm Buysing, D. (hoogleraar waterbouwkunde) 56, 59, 107, 159, 164, 170,
181, 182, 185, 186, 192, 193, 201
Storm van 's-Gravensande, Jhr.C.M. (genie-officier/docent) 59, 119
Stracke, C. (verver) 284
Stratingh, S. (hoogleraar chemie) 64, 65, 78, 79, 91, 216, 217, 247, 249, 252,
259, 261, 276
Stromeyer, F. (hoogleraar chemie) 257
Suikerschool 296
Swart, W.S. (hoogleraar chemie) 249, 251, 259
Swinden, J.H. van (hoogleraar natuurkunde) 163
Swinderen, Th. van (hoogleraar) 77, 78
Swinkels, W. (turksroodververij) 280, 283, 284
Suyver, H. (machinefabrikant) 220
Suyver, J.J. (machinefabrikant) 220
Technische Hogeschool (Delft) 10-12, 154, 293
Technology and Culture 14
Telders, J.M. (hoogleraar bruggen en wegen) 131, 132, 138, 150, 159, 168,
175, 182, 197
Telford, Th. (ingenieur) 113
Terzaghi, K. (ingenieur) 170, 177
Thaer, A. (medicus) 96
Theresianische Militärakademie (Wenen) 30
Thiersch, F. (neohumanist) 76
Thorbecke, J.R. (minister) 18, 52, 87, 105, 110, 115, 117-119, 121, 124, 127,
128, 132, 136, 147, 194, 294, 297
Tideman, B.J. (ingenieur/hoogleraar scheepsbouw) 145, 146, 213, 220, 223,
235, 237
Tijdschrift ter Bevordering van de Nijverheid 58, 75, 128, 248, 259, 261, 271,
275
Titsingh, G. (boekhouder) 40
Toenges, E. (verver) 284
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Toorn, A. van der (ijkmeester) 261
Toorn, J. van (ingenieur) 166, 167
Toussaint Vlink (hoedenmakerij) 52
Town-brug 182
Tresfon, A. (chemicus garancinefabriek) 252
Tresfon, J. (ingenieur) 252
Trevithick, R. (ingenieur) 226, 228
Twentsche Industrie- en Handelsschool 124, 296
Uilkens, J.A. (hoogleraar landhuishoudkunde) 44, 64, 74, 79, 245, 247
Utrechtsche IJzergieterij 94, 203
Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst 40
Vauban, S. (ingenieur) 160, 162, 163, 165
Veen, J.S. van (ingenieur) 240
Verdam, G.J. (hoogleraar/inspecteur) 58, 65, 75, 76, 96, 210, 216-219
Vereeniging tot Bevordering van Fabrieks- en handwerk-nijverheid (VFHN) 123,
125, 135
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 85, 118
Verein zur Beforderung des Gewerbefleisses in Preussen 75
Vereinigte Artillerie- und Ingenieurschule 51
Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) 21, 28-30, 35, 40, 97
Vereniging van Burgelijke Ingenieurs (VBI) 113, 118, 149, 150, 152-154, 296
Vereniging van Delftsche Ingenieurs (VDI) 154
Verhagen, O. (meekrapfabriek) 242
Verhuell, M.A. (ingenieur) 31
Verkerk, J.A. (smeersmelter) 247
Verloop, C. (machinefabrikant) 217
Verveer, C. (machinefabrikant) 216-218
Verver, B. (medicus) 91
Veth (architect) 88
Victoriabrug 191
Vifquain, J.B. (ingenieur) 181, 191
Vincenti, W. (ingenieur) 16
Visser, J.W. (directeur Kweekschool voor Machinisten) 211
Visser, A.W.de (zwavelzuurfabrikant) 249, 252
Vitalis, J.B. (chemicus) 275
Vlissingen & Dudok van Heel, van (machinefabriek) 81, 82, 91, 140, 142, 202,
203, 207, 208, 216-220, 225, 236, 237, 240, 243
Vlissingen & Co., P.F. van (katoendrukkerij) 270, 278, 280-283, 285-287
Vlissingen, P.van (machinefabrikant) 216
Vlissingen, P.F.van (colorist/fabrikant) 278, 280-283, 285, 287
Voet, J.H. (directeur Militaire scholen) 40, 42, 47, 53-57, 301
Vollenhoven, Dutilh & Co., van (rederij) 224
De Volksvlijt 236
Voorhout, M.D. van (vrijvrouwe van Renswoude) 34
Vormer (architect) 88
Vorsselman de Heer, P.O.C. (hoogleraar) 77
Vries Robbé, A.A.C. de (inspecteur) 218, 219
Vreedenberg, A.C.J. (ingenieur) 236, 237
Vrij, J.E. de (apotheker) 258
Wagner, J.R. (chemicus) 251
Waldorp, J.A.A. (ingenieur) 189, 192, 193, 200
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Wall, J.van der (wiskundige) 35
Wall Bake, H.A. van den (muntmeester/machinefabrikant) 94, 203
Waller, F.G. (technoloog) 254, 266
Warnsinck, J. (architect) 87, 88
Watt, J. (technicus) 15, 77, 204, 205, 207, 210, 213, 216, 226, 229, 231, 235
Weeshuis der Gereformeerden (Delft) 34
Weisbach, J. (hoogleraar) 214
Wensen, I.J. van (zoutzieder) 278
Wensen, K. van (garenververij) 282, 283
Westerouen van Meeteren, F.W. (technoloog/inspecteur) 254, 263
West-Indische Compagnie 28
Whipple, S. (ingenieur) 199
Willem I (koning) 18, 23, 51, 52, 54, 55, 61-63, 68-70, 72, 73, 79, 82, 87, 96,
113, 117, 215, 217, 224, 246, 271, 297
Willem II (koning) 79, 87, 126
Willem III (koning) 192, 250
Willem IV (stadhouder) 29
Willem V (stadhouder) 36, 39-41
Willem Frederik (zie Willem I)
Wilson, Th. (katoenfabrikant) 227, 274
Winkel, J.E. ter (hoogleraar) 107
Winkler, E. (hoogleraar) 168, 169
Wiskundig en Militair Queekschool (Den Haag) 30
Wit, A.E. de (inspecteur) 210
Wöhler, A. (hoogleraar) 195, 196
Woltman, R. (ingenieur) 163
Woolf, A. (uitvinder) 223, 224, 226-228, 230-232, 234
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Wright, R. (uitvinder) 227, 232
Wttwaal, G. (hoogleraar landhuishoudkunde) 75, 96, 97
Wurtz, A. (chemicus) 267
Ypey, A. (medicus/chemicus) 34, 43
Ypey, N. (hoogleraar wiskunde en vestingbouw) 34, 43, 163, 164
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Vlissingen) 32
Zeitschrift des Architecten- und Ingenieurs Vereins für das Königreich Hannover
94
Zeuner, G.A. (hoogleraar werktuigkunde) 239

Register van geografische namen
Aalst 68
Aarle-Rixtel 277
Adrianopel 272, 282, 284
Aken 29, 187, 217
Alexandrië 208
Amerika 12-14, 16, 181, 182, 185, 186, 189, 191, 197-199, 228, 233, 279, 302
Amersfoort 47, 53, 54, 189
Amsterdam 27, 28, 30-34, 37, 39-41, 43, 48, 53, 56, 59-63, 76, 85, 87-89, 91,
93-95, 97-99, 108, 117, 119, 121-124, 132, 134, 138-140, 149, 153-155, 159,
162, 163, 175, 176, 179-183, 187, 194, 207, 208, 210, 211, 216-220, 225, 235,
236, 243, 246, 249, 250, 252-254, 259, 261, 262, 264-266, 277, 290, 291, 294,
298
Amsterdam-Rijnkanaal 200
Antwerpen 60-62, 188, 229, 295
Appingedam 212
Arabië 273
Arnhem 134, 187, 198
Assen 75
Azië 272
Batavia 222
Baden 79, 192
Barmen-Elberfeld 284
Baskenland 302
Beieren 76, 186, 191
België 18, 51, 53, 55, 57, 60, 72, 73, 82, 113, 117, 130, 180, 214, 216, 219,
227, 229, 261, 273, 294, 296, 297, 302
Beneden Merwede 10
Berlijn 13, 64, 65, 73, 96, 150, 228, 259, 262, 263
Beverwijk 274
Bingen 221
Birmingham 165
Bochold 278, 282
Bonn 147
Borne 220
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Den Bosch 40, 61, 62, 89-91, 175, 194, 197
Boyne 190
Brabant 277
Braunschweig 262, 263
Breda 27, 30, 41, 42, 56, 57, 62, 71, 80, 101, 102, 104, 108, 112, 137, 142,
181, 188, 197, 213, 214
Den Briel 45
Brugge 266
Brussel 68, 72, 73, 147, 265, 277, 297
Canal de Bourgogne 164
Catalonië 302
Clyde 223
Conway 185, 186
Cornwall 228
Culemborg 179, 180, 194-198, 200
Delfshaven 181, 183, 203, 205
Delft 10, 11, 18, 34, 35, 42, 47, 53-59, 62, 64, 65, 76, 79, 86, 93, 94, 100, 102,
104-113, 15, 119, 127, 128, 130, 131, 136-144, 146-150, 152-155, 164, 168,
172, 175, 180, 187, 200, 201, 214, 219, 220, 227, 242, 243, 249-251, 253, 254,
259, 261-269, 285, 287, 293, 294, 300-302
Denemarken 29
Deventer 27, 61, 77, 88, 91, 219, 252, 262, 286
Dirschau 188
Dommel 50
Dordrecht 88, 99, 112, 153, 197
Drente 96
Dresden 239
Drogheda 189
Duisburg 40
Duitsland 12, 13, 23, 29, 36, 39, 42, 55, 69, 73, 75-77, 79, 80, 83, 85, 90, 94,
96, 97, 102, 103, 113, 116-118, 125, 128, 137, 139, 140, 142, 148, 149, 153,
162, 163, 168, 179, 181, 182, 186, 188, 189, 191, 193-195, 197, 198, 200,
210-212, 214, 220, 221, 229, 230, 243, 245, 251-254, 257-259, 262, 263, 266,
268, 276, 277, 280, 282, 284-287, 296, 297, 302
Egypte 172
Eindhoven 50, 273
Elbe 250
Elberfeld 273, 276, 277, 284
Elzas 273, 274, 278, 286
Emmerich 193
Engeland 12, 13, 29-31, 36, 37, 40, 69, 77, 82, 94, 99, 102, 103, 113, 114,
140, 155, 165, 168, 172, 180-182, 185-187, 189, 192, 195, 197-199, 203, 205,
211, 213, 215-220, 223, 224, 226-230, 232-235, 237, 240, 243, 254, 258, 265,
266, 268, 270, 271, 277, 281, 283, 296, 302
Enkhuizen 224
Enschede 84, 124, 153, 286, 296
Erdine 272
Europa 73, 83, 85, 186, 197-199, 258, 271-274, 277, 278, 294, 301, 302
Franeker 27, 34, 43, 52, 163
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Frankrijk 12, 13, 16, 23-25, 28-31, 34, 36, 39, 41-45, 47-49, 53-57, 61, 62, 69,
70, 72, 73, 75-77, 79, 82, 83, 85, 90, 94, 102, 103, 119, 124, 131, 149, 159-161,
164, 166, 168, 171, 181, 182, 185, 186, 189, 192, 197, 199, 205, 215, 219,
220, 223, 224, 227, 230, 243, 246, 252, 257, 268, 272-278, 284, 292, 294,
296-299, 301, 302
Fontainebleau 47
Friesland 27, 28, 136, 246
Gelderland 32, 33, 136, 166, 255
Gent 52, 66, 68, 73, 75, 113, 117
Giessen 254
Gladbach 277
Glarus 273
Glasgow 235
Goes 97, 242
Göttingen 252
Gouda 45, 247, 265
Griethausen 193
Groningen 28, 43, 44, 52, 61, 62, 64, 65, 74-76, 78, 79, 85, 91, 95, 96, 116,
119, 121, 123, 124, 127, 128, 136, 210, 212, 216, 220, 245, 247, 252, 259,
262, 267, 276
Groszhesselohe 191
Den Haag 30, 35, 41, 47-49, 55, 65, 76, 89, 91, 120, 121, 123, 134, 151, 163,
210, 217, 219, 253, 254
Haarlem 31, 32, 75, 76, 80, 179-183, 219, 220, 227, 273, 274, 282
Haarlemmermeer 60, 122, 203
Hagen 94, 192, 193
Halfweg 170, 175
Hannover 252
Harderwijk 52, 76
Haren 96, 116, 128
Haspe 192, 193
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Hasselt 187
Hayle 228
Hedel 197
Heerenveen 212
Heidelberg 33, 252, 254, 266
Hellevoetsluis 44, 53, 108, 180, 211
Helmond 221, 277, 278, 280, 281, 283, 285
Hengelo 12, 144
Herten 277, 284
Hilversum 259
Hohenheim 97
Hollands Diep 122, 197
Honselersdijk 47
Hoorn 246
Ierland 187, 189
IJssel 178, 186, 187, 189, 193, 197
IJmuiden 232, 236
Japan 236
Java 102, 130, 139, 148, 263
Jeker 71
Kampen 230
Karlsruhe 79, 142, 150, 186, 192
Kassel 266
Katwijk 113
Kehl 189
Keppel 72
Kerkrade 11
Keulen 187, 189, 194, 262
Kinderdijk 238
Kleef 33
Koblenz 189
Kralingen 91, 271, 278
Krefeld 286
Leerdam 149
Leeuwarden 75, 76, 121, 123
Leiden 22, 23, 25, 27, 32, 33, 35, 40, 52, 55-57, 63-65, 69, 75-77, 90, 95, 96,
117, 123, 130, 147, 154, 182, 183, 213, 215, 219, 248, 261, 262, 264, 267,
270, 271, 274, 275, 278, 281, 285, 286, 292, 295
Leipzig 249
Lek 180, 185, 191, 194
Leuven 52, 66, 210
Lier 274
Limburg 277
Linge 149, 181, 197
Londen 225
Lonneker 84
Luik 52, 56, 63, 66, 68-70, 73, 188, 215, 220

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

Luxemburg 51, 70, 91
Maas 179, 185-187, 192, 194, 197
Maastricht 42, 43, 70, 71, 89-91, 95, 124, 179, 187, 188, 218, 250, 262
Mainz 191
Makkum 246
Maleisië 130
Manchester 278
Mannheim-Neckerau 33
Mariëenburg 188
Martinique 161
Medemblik 56, 57, 71, 80, 108, 212
Menai Straits 185
Merwedekanaal 169, 198
Mezières 12, 30
Middelburg 40, 46, 47, 172
Mittweida 221
Moezel 189
Molenbeek 274
Montbrison 70
Mulhouse 273, 277, 278, 280-282, 286
München 239, 286
Namen 63
Nederlands-Indië 36, 101, 102, 104, 105, 107-111, 130-132, 134, 137, 138,
144, 148, 167, 208, 224, 231, 235-237, 261, 264, 273, 277
Nijmegen 159, 166, 167, 175
Nogat 188, 189
Noord-Brabant 136, 180
Noord-Hollandskanaal 162, 171
Noorwegen 266
Noordzeekanaal 122
Oisterwijk 252
Oostende 60
Oostenrijk 29, 30, 77, 85, 118
Oost-Friesland 224
Oude Maas 197
Parijs 30, 48, 62, 70, 146, 150, 163, 189, 209
Pernis 266
Petten 33
Peru 251
Polen 278
Portsmouth 29
Praag 43
Pruissen 31, 32, 37, 40, 73, 77, 94, 118, 171, 186, 192, 230
Renswoude 30, 34
Rijn 33, 189, 191, 193, 194, 198, 230
Rijnsburg 75
Roergebied 91
Roermond 124, 277
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Rotterdam 19, 21, 31, 32, 35, 43, 55, 57, 59, 60, 75, 88, 91, 99, 103, 108, 123,
134, 137, 167, 172, 175, 177, 180, 181, 183, 185, 187, 197, 203, 210, 211,
220, 224, 230, 249-252, 258, 262, 264, 271, 278
Rotterdamse Waterweg 136
Rouen 272, 274-276, 278
Ruhrort 230
Rusland 29, 31
Schie 180
Schiedam 88, 181
Schotland 226, 234, 240, 273, 282
Séraing 210, 215, 228
Shannon 187
Sneek 52
Spaarne 180
Spaarndam 33
Spanje 25, 302
Steenbergen 252
Suez-kanaal 172, 208
Suriname 216
Tegal 139
Tiel 255
Tilburg 126, 217, 287
Turkije 272
Twente 81, 124
Uithoorn 252, 266
Ulft 209
Utrecht 27, 29, 34, 35, 37-39, 52, 65, 66, 87, 90, 91, 94, 96, 97, 108, 119-121,
123, 127, 130, 147, 154, 163, 189, 194, 197, 210, 213, 217, 246, 247, 249,
250, 252, 254, 259, 262, 266
Vecht 181
Veendam 212
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Venlo 192-194
Vianen 185, 191
Vlaardingen 266
Vlissingen 63, 65, 66, 165, 237, 238
Vogelenzang 180-183, 186
Waal 194, 197
Waalkade 159, 166, 167
Wageningen 128, 129, 148
Warffum 128
Wateren 96
Weichsel 188-190
Wenen 30, 43, 65, 79, 81, 197, 253, 263
West- Indië 28
Westervoort 186, 187, 189
Westfalen 278
Wiesbaden 252
Wilhelminapolder 97
Willemsoord 108
Wuppertal 273
Zaandam 258
Zalk 97
Zaltbommel 197
Zeeland 46, 97, 136, 244, 255, 277
Zevenbergen 243
Zoeterwoude 282
Zuid-Holland 136, 180, 258
Zürich 150, 199, 217, 270, 280
Zutphen 41, 47, 76, 88, 178, 192-195, 197, 200
Zwijndrecht 266
Zwitserland 65, 76, 188, 189, 273, 280, 285,
Zwolle 88, 97, 117, 189
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Over de auteurs
N.J. Cuperus (1923) is in 1951 afgestudeerd in de civiele techniek aan de TH te
Delft. Na enige jaren te hebben gewerkt op het Waterloopkundig Laboratorium trad
hij in 1953 in dienst bij Dorr-Oliver en in 1956 bij de Koninklijke Shell. De eerste tien
jaar werkte hij aan off-shore activiteiten, zowel bij ontwerp en uitvoering als bij de
operationele taken, daarna werkte hij in de algemene civiele techniek. Bij zijn
pensionering in 1982 was hij hoofd van de civiele afdeling. Daarna heeft hij in het
kader van het project ‘Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de negentiende
eeuw’ historisch onderzoek verricht naar de ontwikkeling van de civiele techniek in
Nederland.
E. Homburg (1952) studeerde scheikunde te Amsterdam. Vanaf 1979 was hij
verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, sinds 1984 als universitair
docent Chemie en Samenleving. Daarnaast was hij vanaf 1991 werkzaam bij de
sectie Geschiedenis van de Techniek van de Technische Universiteit Eindhoven.
Hij promoveerde in 1993 op het proefschrift Van beroep ‘Chemiker’. De opkomst
van de industriële chemicus en het polytechnisch onderwijs in Duitsland (1790-1850).
Momenteel is hij werkzaam aan de Rijksuniversiteit Limburg.
H.W. Lintsen (1949) promoveerde, na een studie technische natuurkunde, aan de
Technische Universiteit Eindhoven op een proefschrift over het ingenieursberoep
in Nederland in de negentiende eeuw. In 1990 werd hij benoemd tot hoogleraar
Geschiedenis van de Techniek aan zowel de Technische Universiteit Delft als de
Technische Universiteit Eindhoven.
P. van Overbeeke (1967) studeerde Techniek en Maatschappij aan de TUE. Hij
rondde in 1992 de studie af met een techniek-historisch onderzoek. Werkt sinds
november 1992 voor de vredesbeweging Pax Christi in Utrecht.
G.P.J. Verbong (1955) studeerde technische natuurkunde aan de Technische
Universiteit Eindhoven met als specialisatie geschiedenis van de techniek. Na zijn
promotie in 1988 op Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in
Nederland, 1835-1920 deed hij, met steun van NWO, onderzoek naar de relatie
tussen wetenschap en techniek in Nederland in de negentiende eeuw. Momenteel
is hij als universitair docent werkzaam bij de sectie Geschiedenis van de Techniek
van de Technische Universiteit Eindhoven.
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Summary
Chapter 1 Introduction. This book is divided into two parts. In Part I Education and
Profession we deal with the professionalisation of mechanics and engineers. We
analyse changes in technical education and professional training. We focus on
institutional changes in education, and particularly on the rise of technical schools.
In the Netherlands, there was a major difference between engineers trained for
public service and those educated for service in industry or trade. The first part
provides the background for the case studies, which appear in part II Theory and
Practice. The main theme is the recasting of technological work as scientific work.
This is to ask how did engineers solve problems they were confronted with and what
knowledge did they use? We then describe the changes, which occurred during the
nineteenth century in civil, mechanical and chemical engineering to consider specific
changes in the practice of technology and the influence of science.

Education and profession
Chapter 2 The starting situation. In this chapter the history of education and
professional institutions up to 1813 is described. The beginning of the education of
military engineers and surveyors at the university of Leiden in 1600 is the starting
point. The first period ends in 1748 when a number of changes took place at the
same time. The next period finishes around 1768, when the economic situation
deteriorated further and became a topic of general discussion. This resulted, among
other things, in several educational initiatives. The formation of the ‘Batavian
Republic’ in 1795 was an important step towards the formation of a national unitary
state. The period between 1795 and 1813 was marked by political instability and a
large number of plans for the reformation of education that were not executed (yet).
Chapter 3 Separated paths 1813-1842. The main lines of this period coincide with
the rule of King William I. The education of ‘state engineers’ and industrial engineers
developed mainly independently from each other, hence the title of this chapter.
The separation of Belgium in 1830 caused another rupture, that temporarily put
technical education in the background. It was not until after the resignation of William
I that space for new ideas arose. The heart of the matter was the separation between
the education of ‘higher’ and ‘lower’ engineers. This separation was reflected in the
announcement in 1842 of the founding in Delft of the Royal Academy for the
education of civil engineers for the state as well as for industry. Meanwhile, lower
engineers continued to receive their traditional training.
Chapter 4 The tension between supply and demand: engineers and industrial
technicians 1842-1863. Although in theory the separation between state and industrial
engineers with advanced training had ended, the meaning of the ‘Delft’ school for
industry did not meet the expectations. The period between 1840 and 1860 formed
a transition period, also in politics and economics. One of the main bottle-necks in
education, the lack of standardization of secondary education, was ended by
Thorbecke in 1863. His ‘Law for secondary education’ had large effects on technical
education.
Chapter 5 Engineers and technical education 1863-1890. The enactment and
influence of Thorbecke's law is the first subject of chapter five. After that we will
mainly concentrate on the education of engineers at the Polytechnical School, the

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V

successor of the Royal Academy. The number of fields of study had extended
considerably in 1863; this expansion led, though gradually, to the rise of new types
of engineers, and different relations within the community of engineers.
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The position of the engineers in society reached a new phase in 1890.

Theory and practice
Chapter 6 Soil-mechanics. The poor condition of the soil, especially in the west of
the Netherlands, was an ever-recurring problem in construction. Attempts to solve
this problem scientifically dated from the eighteenth century. Determining the
horizontal soil pressure and defining the carrying-capacity of piles were significant
difficulties; this chapter describes the engineers' responses. Pile formulas were
generally known, but were also known to be unreliable. Engineers applied them
regularly, but, in case of doubt, followed their own judgements. Despite the limited
success of field applications of formulas technical school teachers continued to
emphasize theory. This was especially notable in the second part of the nineteenth
century.
Chapter 7 The rail-bridges. The bridges over the large rivers were considered to be
one of the technical highlights of the nineteenth century by engineers and many
others. Although the first railway had already been opened in 1839, it was not until
1860 that the construction of a network of railways was started. Construction of the
railways by the state in the Netherlands coincided with the introduction of the
truss-bridge. Previous bad experiences with latticebridges forced the engineers to
take a radically different approach. The starting point of the truss-bridge was that
the division of forces was relatively easy to analyse and to calculate. Soon simple
and clear graphical methods were developed for these calculations.
Chapter 8 Steam technology. The main problem for companies was to obtain the
required technological knowledge. In this chapter we will first show which knowledge
is meant and afterwards we will focus on its diffusion. Finally we will try to reconstruct
how companies acquired and applied this know-how. Neither thermodynamics nor
engineering theories such as those of Pambour led to a revolution in steam
technology. Rather, these theories enlarged engineers' insight into the working of
the engine and into the possibilities to improve it. Science delivered powerful new
heuristics, but its contribution to the evolution of steam technology after 1850 was
limited.
Chapter 9 The compound engine. An interesting development occurred during the
application of steam technology in ships. At the Nederlandse Stoomboot Maatschappij
in Rotterdam the Dutch marine-officer Roentgen built a steam engine with several
cylinders into a ship approximately in 1830. This compound engine would become
the dominant type of ship engine in the last quarter of the nineteenth century.
Opinions differ about what was the merit of Roentgen's engine exactly. It is a fact
that Roentgen's engine reached its final shape after years of experimenting and that
he received a lot of support from his English engineers. It is remarkable that, through
the purchase of English engine the compound engines was reintroduced in Holland.
Chapter 10 Chemical knowledge and the chemical industry. In this chapter we deal
with the meaning of chemical knowledge for industry, distinguishing between general
knowledge of chemistry, chemical analysis, and the designing of chemical factories.
Already early in the nineteenth century at the level of industrial managers it was
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common knowledge that chemistry was useful, even indispensable. Because of the
lack of an independent tradition in the field of industrial analysis the application of
these new technologies mainly took place through the influence of the teachers at
the universities and technical schools. Through the institutionalisation of the
educational laboratory from 1840 onwards the profession of chemist had experienced
a profound transformation. Where the designing of complete factories is concerned
the Netherlands remained dependent on foreign ‘consulting chemists’.

Chapter 11 Adrianople Red. A branch in which chemical processes played a
significant role was the cotton printing-shop and dye-works. On the basis of
Adrianople Red dying we will show which changes took place in this field. Adrianople
Red dying was a very specific long-lasting process which went through many
revisions. Because of its complexity, little was known about the progress of the
process or the chemical or physical reactions that took place.
Chapter 12 Technology, profession and practice. The process of forming a national
government was the main aspect in the process of professionalisation. The increasing
role that the national state had in society created the need for suitably educated civil
servants. Other aspects of the professionalisation story were the international
orientation, the influence of political events and the relatively stable class-society.
The way in which science influenced technology showed many differences between
disciplines and even between fields. Almost always the application of science
demanded that gaps in scientific knowledge be filled, that scientific concepts be
adapted to the concrete technical situation or that the limitations inherent in
technology be taken into account. The current idea that science had become the
main source of knowledge for technology dates from the early nineteenth century
and was materialized in the curricula of schools for higher educated technicians.
The fulfilment of the promises, though, would still take a long time.
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