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DELFTSE INGENIEURS TUSSEN 
WETENSCHAP EN INDUSTRIE (1875-1900) 

G.P.J. Verbong* 

Een recent boek over de industriële revolutie in verschillende landen draagt de titel De 
trage revolutie, over de wonlitig van industriële samenlevingen'. Nederland wordt in dit 
boek niet behandeld, maar de associaties die de titel oproept zijn misschien wel toepasse
lijker voor Nederland dan voor de andere, vroeger industrialiserende landen. Hoewel de 
gebeurtenissen elders, vooral in Engeland, al lang hun schaduwen vooruit wierpen en ook 
hier ten lande op bescheiden schaal de industrie zich begon te ontwikkelen, bleven toch 
lange tijd de handel en de landbouw de belangrijkste economische sectoren. Pas in de 
laatste decennia van de negentiende eeuw en vooral toen vanaf omstreeks 1890 een inter
nationale periode van hoogconjunctuur inzette, trad er een versnelling op in het indus
trialisatieproces. In de nieuwe en snel groeiende bedrijven en bedrijfstakken ontstond een 
grote behoefte aan technisch geschoold personeel. De vraag was waar deze vakmensen 
vandaan moesten komen, aan welke eisen ze moesten voldoen en waar ze moesten worden 
opgeleid. 

In de loop van de negentiende eeuw hadden Nederlandse ondernemers vaak een beroep 
moeten doen op buitenlandse vakkrachten. De enige instelling in Nederland die om
streeks 1875 in aanmerking kwam voor de opleiding van technici was cie Polytechnische 
School in Delft. Aan de voorloper van de Polytechnische School, de Koninklijke Akademie, 
waren vrijwel alleen civiele ingenieurs opgeleid, die voor het overgrote deel in de water
staat terecht kwamen, maar hij de nieuwe start van de school in 1864 trachtte men er een 
echte polytechnische school van te maken.- Behalve civiele ingenieurs begon men ook met 
de opleiding van werktuigkundige, scheepsbouwkundige, bouwkundige en mijnbouw-
kundige ingenieurs en technologen. Het leek dus voor de hand te liggen dat de Delftse 
ingenieursopleiding een belangrijke leverancier zou worden voor het hogere technische 
kader in de industrie. 

De Delftse ingenieurs vonden zelf ook dat zij door hun wetenschappelijke opleiding bij 
uitstek hiervoor geschikt waren. Er lag dus - zo dachten de ingenieurs en hun beroeps
verenigingen - een grote markt open. In de praktijk viel dit echter nogal tegen. Niet alleen 
verliep de opname van ingenieurs in de industrie veel langzamer en moeizamer dan men 
had verwacht, ook aan de kwalificatie van de ingenieurs voor het werk in de industrie 
werd getwijfeld. Deze opleiding had een academisch karakter en werd gekenmerkt door 

* Technische Universiteit Eincihoven, Faculteit Wiishegeerto en .Vlaatschappifwetenschappen, Postbus 513, 
5600 MB Eindhoven. 
i. H. Rigliart ed.. De tt'ii\;c Rcwlittit', over tic woiiiiii^ \'ii!i riitht:^tiiëlc sivtienlcviiigcn {Meppel, 1991). 
1. Aan de Koninl<lijl<e Akademie werd ool< een grote groep civiele ambtenaren voor de koloniale overheid In 
Nederlands-Indië opgeleid. Deze ambtenaren kwamen echter uitsluitend in niet-tcchnische funclies terecht en 
zijn daarom hier niet in de beschouwing meegenomen. 
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Adriaan Huet (1836-1899) was vanaf 1864 leraar 
werktuigkunde aan de Polytechnische School. 
Hij was ook zeer actief in verschillende commis
sies op het gebied van het technisch onderwijs. 
In tegenstelling tot vele anderen op de Poly
technische School pleitte hij voor een meer op 
de praktijk gerichte opleiding voor werktuig
kundigen. Zijn vaak controversiële standpunten 
waren er mede de oorzaak van dat hij pas in 
189(1 tot hoogleraar werd benoemd. 

een sterke nadruk op het onderwijs in de wiskunde en natuurwetenschappen. Het was 
daarom niet verwonderlijk dat men vaak tot frustratie van de ingenieurs de voorkeur gaf 
aan een meer praktisch ingestelde en opgeleide technici: 

maar al te dikwijls delft hij (de nelllsc ingenieur) het onderspit bij de mededinging naar ingenieursbetrek
kingen tegen andere praktische gevormde bouwkundigen, of ziet hij het grote publiek zich om raad wenden 
tot personen, die in wetenschappelijke ontwikkeling verre beneden hem staan.' 

Vanat 1878 werden dergelijke technici bijvoorbeeld opgeleid aan de Kweekschool voor 
Machinisten in Amsterdam. 
Het verschil van mening tussen de Delftse ingenieurs enerzijds en de werkgevers ander
zijds had vooral betrekking op de betekenis van de wetenschap voor de techniek. Voor de 
ingenieurs stond de wetenschap aan de basis van alle technische ontwikkeling. In de 
industrie werd men daarentegen voortdurend met heel praktische problemen geconfron
teerd, die opgelost dienden te worden en de waarde van de wetenschap werd vooral afge
meten aan de bijdrage die de wetenschap aan de oplossing van deze problemen leverde. 
De centrale vraag in dit artikel is hoe dit verschil in inzicht te verklaren is. Ik zal eerst het 
aanbod van technici en de opname van technici in de industrie in kaart brengen. De 
gevraagde kwalificaties op de arbeidsmarkt leidden tot felle discussies over de aard van de 
ingenieursopleiding, academisch versus beroepsgericht. De strategie van de ingenieurs om 
vooral het academische karakter van de opleiding te benadrukken zal vervolgens worden 

3. H.W. I.jnlsen, Inj;cincurs iii Ncilciliiiul in de iiegciuieiiclc eeuw (l^en Haag, 1981) 292. Het voorbeeld heeft 
betrekking op civiele ingenieurs. 
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Ben groep leerlingen van de Kweekschool voor .Vlachinisten in Amsterdam omstreeks 1900. 

afgezet tegen de veranderingen die zich juist in de laatste decennia van de negentiende 
eeuw in de relatie tussen wetenschap en techniek voordeden. 

Opleiding en arbeidsmarkt 

Om een indruk te krijgen van de aantallen technici die in de tweede helft van de negen
tiende eeuw op de arbeidsmarkt kwamen, kijken we eerst naar de ontwikkeling van de 
Polytechnische School.-' In tabel 1 staat een globaal overzicht van de leerlingenaantallen 
van de Polytechnische School in de periode 1864 - 1904. We beperken ons tot de belang
rijkste studierichtingen, namelijk civiele techniek, werktuigbouwkunde (inclusief de 
scheepsbouwkunde) en de technologen. 

4. Aan de geschiedenis van de Koninklijke Akademie en de Polytechnische School zijn verschillende boeken 
gewijd. Een belangrijke bron voor de ontwikkeling van het onderwijs, studentenaantallen en de docenten blijft 
H.H.R. Roelofs Heyrmans, Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en van de Polytechnische School 1842-1905 
(Delft, 1906). Verder onder andere C. Disco, Made in Delft, Professional engineering in the Netherlands 1880-1940 
(Amsterdam, 1990) en H. Baudet, De lange weg naar de Technische Universiteit Delft (f^elft, 1992-1993) twee 
delen. 
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TABEL 1. AANTAL INGESCHREVEN STUDENTEN AAN DE POLYTECHNISCHE SCHOOL IN DELFT IN 

DE PERIODE 1864-1904.^ 

JAAR TOTAAL CIVIEL WERKTUIGBOUW TECHNOLOOG 

1864 

1870 

1875 

1880 

1885 

1889 

1895 

1900 

1904 

91 

171 

263 

362 

319 

251 

420 

784 

1104 

54 

96 

127 

174 

nj 

70 

C200 

C25O 

300 

8 

u 

27 

31 

57 

67 

94 

C235 

440 

7 

20 

37 

7 

23 

15 

46 

83 

139 

Uit tabel 1 worden de volgende ontwikkelingen duidelijk. Tot het begin van de jaren tachtig 
steeg het leerlingenaantal gestaag. In de jaren tachtig viel het aantal echter scherp terug. 
Deze terug\'al was nog sterker dan hij op het eerste gezicht lijkt. Van het aantal ingeschreven 
leerlingen volgde namelijk een deel slechts enkele lessen. luist in de jaren tachtig nam dit 
verschijnsel sterk toe. In 1885 behoorde maar liefst een derde van alle leerlingen tot deze 
groep. Na 1890 nam dit geleidelijk af tot ongeveer 10%. Van degenen die de volledige cursus 
volgden, slaagde ongeveer 60% voor het laatste ingenieursexamen. De theoretische vakken 
en dan vooral de wiskunde vormden in de meeste gevallen het belangrijkste struikelblok 
voor de studenten en ze werden ook bewust als selectiemiddel gebruikt: 

Een gunstige wiskundige aanleg is eene noodzakelijke voorwaarde, het beste - hoewel geenszins onfeilbare -

bewijs, eenmaal een bekwaam ingenieur te kunnen worden.'' 

Wat betreft de verdeling van de studenten over de verschillende studierichtingen blijkt 
duidelijk dat de civiele ingenieurs tot in de jaren negentig verreweg de grootste groep 
vormden. Alleen in 1889, waarin het aantal studenten tot een dieptepunt daalde, was het 
aantal studenten in de werktuigbouwkunde vrijwel even groot. Vooral de civiele richting 
had te lijden onder de teruggang. Dit hing samen met de voltooiing van de staatsaanleg 
van de spoorwegen, wat resulteerde in een onzeker toekomstperspectief voor zowel de 
oudere ingenieurs als aspirant-ingenieurs. Dit kan mede de verklaring zijn voor de 
omstandigheid dat juist in deze periode zoveel studenten wel de Polytechnische School 
bezochten, maar slechts een deel van het programma volgden. Een langdurige studie met 
zware examens leek op dat moment weinig voordelen te bieden. Het aantal werktuig-. 
bouwkundige studenten nam tot 1890 geleidelijk toe, waarna een explosieve groei optrad, 

5. De gegevens die in de tabel staan zijn afkomstig uit Roelofs Heyrmans (n. 4), Gedenkschrift. In een bijlage zijn 
preciese gegevens over het aantal technologen te vinden. De gegevens over de andere studierichtingen zijn uit de 
tekst gehaald. Verder l.C.F. Laurillard, 'De Koninklijke Akademie tot opleiding van Burgerlijke Ingenieurs, de 
Polytechnische School en de Instelling voor Onderwijs in de taal-, land- en volkenkunde van Ned.-Indië te 
Delft', De Ingenieur 4 (1889) 227-229. 
6. Verslag der Commissie in zake het Technisch Onderwijs benoemd ingevolge hel Besluit van de Algemene 
Vergadering der Vereeiiiging van Burgerlijke Ingenieurs, op 18 juli 1S91, te 's-Groi'eii/irt^t'Cs-Gravenhage, 1895) 18. 
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Plattegrond van de Polytechnische School in Delft in i888. 

zodat werktuigbouwkunde in 1904 de grootste opleiding was. Op het eerste gezicht lijkt 
het dat dit vooral verklaard moet worden door de aantrekkende industriële ontwikkeling 
na 1890. Daarnaast fungeerde de werktuigbouwkunde-studie als een soort basisstudie. 
Studenten in de scheepsbouwkunde volgden vaak eerst het programma voor werktuig
bouwkunde en specialiseerden zich vervolgens in een extra jaar in de scheepsbouwkunde. 
Ook het nieuw opkomende vakgebied van de elektrotechniek viel tot het in 1905 aan de 
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Technische Hogeschool een afzonderlijke studierichting werd, onder de werktuigbouw
kunde. 
De opleiding tot technoloog nam bij de start van de Polytechnische School een enigszins 
afwijkende plaats in. De opleiding duurde slechts 3 jaar in tegenstelling tot de overige vier
jarige opleidingen en was speciaal bedoeld voor 'aanstaande industriëlen of technologen 
die eene grootere mate van theoretische en technische kennis verlangen dan aan eene 
hoogere burgerschool met vijfjarige cursus kan worden verkregen'.^ Na een voorspoedige 
start viel het aantal studenten sterk terug, onder andere vanwege de problemen van de 
afgestudeerden om een baan te vinden, mede veroorzaakt door de vaagheid van het begrip 
'technoloog' en de onduidelijkheid over wat hij de industrie te bieden had. Een van de 
eerste Delftse technologen was overigens de bekende J.H. van 't Hoff, die erin slaagde om 
binnen twee jaar in 1871 af te studeren en vervolgens dispensatie kreeg van de eis de klas
sieke talen te beheersen en in staat werd gesteld om zijn studie aan de universiteit van 
Leiden voort te zetten. De studie voor technoloog ontwikkelde zich langzamerhand tot 
een studie voor scheikundig ingenieur en werd in 1891 omgezet in een vierjarige studie. 
Het aantal studenten nam in dezelfde periode sterk toe. 

Samengevat zien we dat vanaf 1890 het aantal studenten sterk groeit, met name ook in de 
industrieel relevante richtingen. In combinatie met de versnelling in de industriële ont
wikkeling zouden we kunnen vermoeden dat inderdaad een groot aantal Delftse ingenieurs 
in de industrie terecht kwam. Om de vraag te beantwoorden of dit ook werkelijk het geval 
was, moeten we kijken waar de afgestudeerde ingenieurs en technologen terecht kwamen. 
De resultaten hiervan staan in tabel 2. Om een indruk te krijgen van het succes van de 
Delftse ingenieurs zijn ook de technici afkomstig van de Kweekschool voor Machinisten 
in Amsterdam in de tabel opgenomen. 

TABEL 2. INGENIEURS EN TECHNOLOGEN UIT DELFT EN TECHNICI VAN DE KWEEKSCHOOL 

VOOR MACHINISTEN IN AMSTERDAM WERKZAAM IN DE INDUSTRIE." 

INGENIEURS 

Civiel 

Werktuigbouw 

- machine-industrie 

Totaal 

TECHNOLOGEN 

1866-18S0 

1880-190Ï 

Totaal afgestudeerde technologen 

- suikerindustrie 

TECHNICI KWEEKSCHOOL VOOR M.ACHINISTEN 

1878-1906 

- suikerindustrie 

- machine-industrie 

1879 

5(2%) 

4 ( 2 0 % ) 

C35 

27(7%) 

Totaal 

48 

lf.8 

216 

571 

1900 

C100(C40%) 

312(30%) 

Industrie' 

23(48%) 

108(71%) 

131(61%) 

23(11%) 

515(90%) 

182(32%) 

102(18%) 

* inclusief technologen, werkzaam bij technische bureaus. 

7. Roelofs Heyrmans (n. 4), Gedenkschrift, 258. 
8. Liiitsen (n. 3), Ingenieurs in de negeiiliende eeuw, 190-195; Roelofs Heyrmans (n. 4), Gedenkschrift, 67-27S en 
ARA Arch. BiZa.2a, .Afd. Nijverheidsonderwijs 1877-1918, No: 691, MTS 'Amsterdam', Betrekkingen waarin Oud-
leerlingen der Vereeniging 'Kweekschool voor .Machinisten' geplaatst zyn, voor zoover bekend is (in 1906). 
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In 1879 vond slechts een klein deel van de ingenieurs werk in de industrie. Het overgrote 
deel van de civiele ingenieurs kwam bij de waterstaat en bij de (aanleg van de) spoorwegen 
terecht. Onder de kleine groep ingenieurs die in dat jaar wel in de industrie werkte, 
bevonden zich verder nog een aantal technologen. In 1900 was het aantal ingenieurs in de 
industrie zowel absoluut als relatief sterk gestegen. Hierbij was het aantal civiele ingenieurs 
in de nijverheid relatief vrij klein gebleven, zo'n 10% met een concentratie in de bouw- en 
constructiebedrijven. De werktuigbouwkundigen waren vooral in de grotere machine
fabrieken en in mindere mate in de procesindustrie (de voedingsmiddelenindustrie en de 
chemie) en verder nog in de scheepsbouw te vinden. 

Voor de technologen ligt het beeld iets anders, wat niet verwonderlijk is aangezien de 
opleiding voor technoloog speciaal op de nijverheid gericht was. Van de technologen die 
tot 1880 afstudeerden vond ongeveer de helft een technische betrekking in de industrie of 
bij een technisch bureau. In de periode tot 1905 nam dit aandeel sterk toe. Meer dan 70% 
kwam in een technische functie terecht. Behalve de bureaus en proefstations betrof het 
een scala van zeer diverse bedrijven. De grootste groep kwam nog - meestal door familie
relaties - in de suikerindustrie terecht, waar overigens zowel de rietsuikerindustrie op Java 
als de bietsuikerindustrie in Nederland onder vallen. Er was nergens in de industrie een 
concentratie van technologen te vinden. 

Kijken we nu naar de resultaten van de Kweekschool voor Machinisten dan valt op dat deze 
vrijwel uitsluitend op de industrie gericht was. Negentig procent van alle afgestudeerden 
kwam in deze sector terecht, met zeer grote aantallen afgestudeerden in de suikerindustrie 
en de machine-industrie. De Kweekschool voor Machinisten was ontstaan uit een particulier 
hoofdstedelijk initiatief Men was in 1878 begonnen met twee afdelingen: een voor machi
nedrijver, die aansloot op de ambachtsschool maar al snel bij gebrek aan succes werd 
opgeheven en daarnaast een succesvolle driejarige opleiding voor machinisten voor de 
scheepvaart en nijverheid. Na twee jaar kon men het diploma opzichter of werkmeester 
verkrijgen. Om op de Kweekschool toegelaten te worden werd het kennisniveau van de 
driejarige HBS gevraagd. Ter vergelijking, voor de PS gold de vijfjarige HBS als de beste 
vooropleiding. In 1895 werd de opleiding gesplitst in een afdeling voor Scheepsmachinis-
ten en een afdeling Technici, vergelijkbaar met de Duitse opleidingen voor 'Techniker'. In 
het derde jaar van de laatste afdeling, het praktijkjaar, kon men kiezen tussen de speciali
saties suikertechnologie, elektrotechniek en werktuigkunde. De opleiding was duidelijk 
afgestemd op de behoeften van de industrie wat in elk geval de grote concentraties in de 
suiker- en machine-industrie verklaart.^ 

De Kweekschool voor Machinisten leverde dus het technisch kader voor de industrie. In 
Nederland werd de school en vergelijkbare opleidingen vooral door de ingenieurs aange
duid als een 'middelbare technische school', in tegenstelling tot de opleiding voor hogere 
technici in Delft. Ondanks deze poging tot afbakening moesten de Delftse ingenieurs vaak 
concurreren met de Amsterdamse technici. Na een start in een technische functie stroom
den de laatsten vaak door naar hogere functies. In 1906 was een 40-tal afgestudeerden van 
de Kweekschool voor Machinisten directeur of fabrikant en had een veel groter aantal een 
ingenieursbaan. 

9. H. Schippers, Van tusschenlieden tot ingenieurs. De geschiedenis van het Hoger Technisch Onderwijs in 
•\V(/i'W(i»J (Hilversum, 1989) 20-23. 
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I N L E I D I N G . 

,'\anhef van de inleiding 
De Koninklijke Akademie van Burgerlijke Inge- ,..^„ ^el boek van A. Huet, 

uieiirs te Delft, is ongetwijfeld onder de instel- p^, ;),.;;ys,-;i(. Akademie en 
liiigen van Hooger Onderwijs te raiigscliikken.') ,;.> Polytechnische School 

(Purmerend, 1880). 
In de Vereeniging van Burgerl^kc Ingenieurs, word op do Hoewel Huet op veel ge-

jaarlijksche Yergadciing van den Uden Junij 1862, door schrij- '̂'̂ '̂-'n « " ^"^^'^^ dan de 

ver dezer bladlijden, de wensoholijklieid ter sprake gebragt, do ^"'"^ '^^^ mening ver o -
. . . . - . , , , . , . . , , , te bestond er over de aard 

opleiding van Ingenieurs gerepfeld te zien bn de wet op hot , . , . 
' " " " ° " >• en het niveau van het on-

Hoogcr Onderwijs in de volgende woorden. j^r^j j , ;„ „^1^ g,,̂ ,, ^^^^^^ 
verschil van mening. 

Academische studie versus beroepsopleiding 

Tegen deze achtergrond valt te begrijpen dat juist in de jaren negentig de ingenieursver
enigingen, de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs (VBI), het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs (KIvI) en de jonge Nederlandsche Vereniging van Werktuigkundigen en 
Scheepsbouwkundigen (N\'\VS) zich met het technisch onderwijs begonnen te bemoeien. 
De NVVVS, die in 1889 was opgericht uit onvrede met de gang van zaken binnen het door 
civiele ingenieurs gedomineerde KIvI, richtte zich vooral op het middelbaar technisch 
onderwijs. Dit was niet zo vreemd aangezien de vereniging ondanks de aanwezigheid van 
een grote minderheid van Delftse ingenieurs gedomineerd werd door industriëlen, met 
name uit de machinenijverheid. De NVVVS stelde een commissie in met als opdracht te 
onderzoeken aan welk ty'pe technici in de industrie behoefte was en tevens om met uitge
werkte voorstellen voor een lesprogramma te komen. In essentie leek de gepresenteerde 
blauwdruk veel op het programma van de Kweekschool voor Machinisten.'" Na de fusie 
met het KIvI, dat tot dan vooral een technisch-vvetenschappelijke studievereniging was 
geweest, maar door het weglopen van een aantal groepen ingenieurs en technici gedwon
gen werd om de bakens te verzetten, werd de discussie daar voortgezet. Het Klvl zag liever 
een opleiding die aansloot bij de ambachtsscholen, in plaats van een HBS-vooropleiding 
te vereisen." Concurrentie-overwegingen zullen hier niet vreemd aan zijn geweest. 
Ondanks pogingen om de eigen positie te verbeteren door een bescherming voor de inge
nieurstitel te eisen, lag de prioriteit van de Delftse ingenieurs niet bij de concurrentie met 
andere technici, integendeel. Bij de onderwijshervorming in 1863 door Thorbecke was de 
PoKtechnische School ingedeeld bij het middelbaar onderwijs. Het idee hierachter was 
dat er twee verschillende stromen waren in het voortgezet onderwijs. De ene stroom leidde 
via het gymnasium naar de universiteiten, waar de studenten een algemeen vormende 
opleiding kregen. De andere leidde via de HBS naar de PoKtechnische School of andere 

10. Rapport in zake technisch ondenvijs Uitgebracht door de Commissie benoemd door de 'Nederlandsche Veree
niging van Werktuig- en Scheepsbouwkundigen' in hare verga<lering van J september IH96 (.Amsterdam, 1900). 
11. 'Bespreking naar aanleiding van het Rapport der commissie in zake technisch onderwijs in Nederland" in: 
laarverslag 1901-1902 Vakafdccling voor Werktuig- en Scheepsbouw van hel KIvI, 14-26. 
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vervolgscholen en was er vooral op gericht om de studenten voor te bereiden op hun late
re maatschappelijke carrière. Thorbecke wilde hiermee vooral uitdrukken dat de Poly
technische School een anclere, zeker niet minder belangrijke functie vervulde, maar door 
de ingenieurs werd dit geïnterpreteerd als een achterstelling bij de universiteiten. Het uit 
de weg ruimen van deze ongewenste en onterechte situatie vormde het belangrijkste aktie-
punt van de Delftse ingenieurs in de tweede helft van de negentiende eeuw. 
De VBI speelde hierin een belangrijke rol. Ze was begonnen als een soort schoolvereniging 
van Delftse afgestudeerden, maar ontwikkelde zich geleidelijk tot een echte belangen
vereniging. Al omstreeks 1875 werd er over de toekomst van het hoger technisch onderwijs 
gediscussieerd. In 1891 werden er nieuwe stappen ondernomen. Naar goed Nederlands 
gebruik werd er een commissie geïnstalleerd onder voorzitterschap van ir. R.A.I. Sneth-
lage, die een uitgebreid onderzoek instelde en onder andere vele buitenlandse scholen 
bezocht. In het uitvoerige verslag werd - niet verrassend - een nieuwe regeling voor het 
hoger technisch onderwijs voorgesteld, waarbij de Delftse school een universitaire status 
zou krijgen.'- Het duurde nog tot 1905, voordat deze wens in vervulling ging met de ver
heffing van de PoKtechnische School tot Technische Hogeschool. 

Een van de belangrijkste argumenten van de commissie-Snethlage en van de ingenieurs
wereld in het algemeen was dat de opleiding in Delft van begin af aan een academische 
opleiding was geweest. Het zwaartepunt van de opleiding lag zeker in de eerste twee jaar 
bij het onderwijs in de wiskunde, theoretische en toegepaste mechanica, de natuurkunde 
en voor de technologen de scheikunde. Dit onderwijs werd voor een groot gedeelte ver
zorgd door afgestudeerden en vaak gepromoveerden van de universiteiten. Een academische 
oriëntatie van de opleiding lag dan ook voor de hand. Ondanks discussies hierover ook 
binnen de Polytechnische School en ondanks de regelmatig geventileerde kritiek uit de 
praktijk dat 'de abstracte wetenschappen, die aan de Polytechni.sche School onderwezen 
worden, grotendeels nutteloze ballast zijn, welke in de praktijk des levens wordt wegge
worpen', bleef de opzet van de studie in wezen hetzelfde.'-' 

De Pol>technische School was dan ook geen beroepsopleiding, integendeel, een academi
sche studie van de techniek had een algemeen vormende waarde. De commissie-Snethlage 
formuleerde dit als volgt: 

Alle leden waren het er over eens, dat eene grondige studie der wis- en natuurkundige wetenschappen 
onmisbaar moet worden geacht voor den ingenieur. 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 bezoe
ken: het aangewezen middel om logisch te leeren denken; zij moge ons al niet, zooals de laatstgenoemde, 
tevens den schoonen vorm leeren waarderen, als middel tot zelfstandig leeren denken, tot scherping van den 
geest, staat zij niet minder hoog.'-» 

In de commissie was vooral discussie ontstaan over de vraag of de scholing in de wis- en 
natuurwetenschappen te ver, dan wel niet ver genoeg ging. Volgens sommigen ontwikkel
den de natuur- en scheikunde zich in een richting die steeds hogere eisen aan de wiskunde 
stelde. Met name voor de elektrotechniek was een grondige kennis van de elektrostatica 

12. Verslag der Coniniissie in zake het Technisch Onderwijs (n. 6), 3. Het allereerste punt in het eindverslag van de 
commissie betreft de status van de PoKtechnische School, die in een afzonderlijke wet bij het hoger onderwijs 
ondergebracht dient te worden. 
13. Lintsen (n. 3), Ingenieurs in de negentiende eeuw, 291. 
14. Verslag Commissie Technisch Onderwijs (n. 6) 18. 
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en elektrodynamica een vereiste. Men erkende wel dat in de praktijk de meeste ingenieurs 
geen hogere wiskunde zouden toepassen, maar er waren uitzonderingen en - los van de 
vormende werking - diende de ingenieur in staat te zijn over de meest ingewikkelde 
vraagstukken in de techniek te kunnen oordelen en adviseren. Door de beheersing van de 
theorie onderscheidde de ingenieur zich ook van de andere technici. 

Techniek en Wetenschap 

Naast de algemeen vormende werking diende de theoretische opleiding echter ook een 
heel concreet doel, namelijk de ontwikkeling van nieuwe technische kennis en methoden, 
die - zo was tenminste de claim - superieur waren aan de empirische op en'aringskennis 
gebaseerde methoden om technische problemen op te lossen. Dit idee, namelijk dat de 
vooruitgang van de techniek het beste gewaarborgd werd door het toepassen van natuur
wetenschappelijke kennis en methoden, was in de loop van de negentiende eeuw steeds 
sterker geworden en groeide uit tot de dominante visie op de relatie tussen wetenschap en 
techniek. In deze visie werd techniek een vorm van toegepaste wetenschap en daardoor 
vanzelf hiërarchisch ondergeschikt aan de enige ware bron van kennis, de wetenschap. 
Waar kwam deze opvatting nu vandaan? Ten tijde van de Verlichting stonden theorie en 
praktijk nog op gelijke voet. Het ideaal was om theorie en praktijk tot wederzijds voordeel 
met elkaar in contact te brengen, maar geleidelijk werd de praktijk ondergeschikt aan de 
theorie. De nieuwe opvatting werd vooral gepropageerd door de afgestudeerden van de 
technische scholen die in de loop van de negentiende eeuw overal in Europa waren opge
richt, en hun mentoren, de onderwijzende staf op die scholen.'^ 

Ook in Nederland deed zich dit verschijnsel voor. De eerste technische opleidingen, in het 
begin nog onderdeel van de militaire scholen en later in Delft, leidden vooral ingenieurs 
op voor de Rijkswaterstaat. Een voltooide studie aan een dergelijke school werd al vroeg 
in de negentiende eeuw een eis om tot het Corps Ingenieurs van de Waterstaat te worden 
toegelaten. In de praktijk bleef er een grote kloof bestaan tussen datgene wat men op 
school had geleerd, vooral wiskunde, en de problemen waar men mee werd geconfron
teerd in de beroepspraktijk en waarbij die wiskunde slechts een beperkt nut had. Deze 
kloof was ook in de opleiding zelf terug te vinden, omdat naast de theoretische vakken een 
aanzienlijk deel van de studie op de ingenieurspraktijk was gericht. Tussen de beide delen 
bestond echter weinig samenhang en de verhoudingen worden duidelijk, als men ziet dat 
er verschillende hoogleraren samen met een aantal assistenten bela,st waren met het 
onderwijs in de wiskunde, terwijl het gehele onderwijs in de weg- en waterbouwkunde op 
de Koninklijke Akademie in Delft lange tijd toevertrouwd was aan één docent. 
De claim dat de moderne, op wetenschap gebaseerde techniek superieur was aan de oude, 
had daarom een sterk ideologisch karakter en diende vooral de belangen van professiona
liserende groepen, zoals de ingenieurs. Dit betekent niet dat de wetenschap geen enkele 
bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de techniek, maar dergelijke claims konden 
gedurende een groot deel van de negentiende eeuw niet of slechts gedeeltelijk worden 

15. De ontwikkeling van het technisch onderwijs in Nederland komt uitvoerig aan de orde in deel V van H. 
Lintsen e.a. red.. Geschiedenis van de Techniek. De wording \an een moderne stinienleving 1800-1890, Techniek, 
Beroep en Praktijk (verschijnt voorjaar 1994). Hierin wordt ook aandacht besteed aan de veranderende relatie 
tussen techniek en wetenschap in de loop van de negentiende eeuw. 
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SCHEEPS-STOOMWERÏTUIÖ 

TECEXffOOMIGEK T!JP. 

BBSCHOVWEND aEDEK!.TE. 

PIAtTISCHt TOIPASSIIIC 

WBTTEN BBK TKEDMUUÏ.^AaiOA; 

B. J. r I D E K A » , 

Een voorbeeld van de titelpagina van een boek van de 
marine-ingenieur B.I. Tideman over de toepassing van 
recente wetenschappelijke inzichten. 

waargemaakt. Ze dienen dan ook eerder opgevat te worden als een agenda voor onder
zoek of een onderzoekprogramma dan als iets wat in de werkelijkheid al was gerealiseerd. 
Dit wordt zeer fraai geïllustreerd door het werk van de marine-officier B.j. Tideman. 
Tideman publiceerde in 1859 een Verhandeling over de scheepsbouwkunde als wetenschap, 
zamengesteld vooral met het oog op het geheel stelselmatig ontwerpen van stoomschepen, voor 
oorlogs-marine en koopvaardij.^^ Tideman constateerde in de inleiding dat er nog geen 
enkel boek bestond dat de lezer in staat stelde om 'een schip te ontwerpen, waar\'an ik a 
priori de eigenschappen en snelheid met wiskundige zekerheid kan regelen'. Dat doel was 
ook voor Tideman nog onbereikbaar: 'Tot dien trap heeft de scheepsbouwkunde het nog 
niet gebragt' en auteurs die beweerden dat de scheepsbouwkunde geen wetenschap was, 
hadden 'bijna' gelijk. Dat was geen schande, omdat ook andere 'wetenschappen' in een 
vergelijkbare positie verkeerden, maar Tideman formuleerde vervolgens wel de eisen 
waaraan een wetenschappelijke aanpak van de scheepsbouw zou moeten voldoen.'^ Hij 
zelf zou in de jaren zestig en zeventig trachten dit programma in de praktijk te brengen. 
Door de stoomaandrijving en door het gebruik van ijzer hadden schepen geheel nieuwe 
eigenschappen gekregen. Bij de bepaling van de beste vorm van de romp kon men daarom 
niet meer uitgaan van scheepsvormen die tot dan toe gangbaar waren geweest. Door middel 
van proeven met modellen probeerde men nieuwe kennis op dit terrein te verwerven. Het 
probleem was echter om de resultaten van modelproeven naar de werkelijke afmetingen 
te vertalen. Dit was al een oud probleem - Galilei had zich er al mee beziggehouden - maar 
de Engelsman William Froude en in diens voetspoor Tideman, slaagden er rond 1870 in om 

16. B.J. Tideman, Verhandeling over de scheepsbouwkunde als wetenschap {Amsterdam, 1859). 
17. tbid., 1-7. 
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regels te vinden voor het vertalen van de testresultaten naar schepen op ware schaal. De 
resultaten van het systematisch experimenteren met verschillende scheepsrompen werden 
een belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen van schepen. De dimensie-analyse zou in de 
twintigste eeuw uitgroeien tot een belangrijk instrument voor het technisch onderzoek 
aan voorwerpen, die niet op ware schaal konden worden getest.'" Tideman leverde op 
deze wijze een belangrijke bijdrage tot de verwetenschappelijking van de scheepsbouw
kunde. In de periode dat hij aan de Polytechnische School werkzaam was, zorgde hij 
bovendien voor een verspreiding van zijn ideeën onder de toekomstige generaties 
scheepsbouwkundig ingenieurs."^ Hoewel het tot in deze eeuw zou duren voordat hier in 
het 'Waterloopkundig Laboratorium een vervolg aan Tidemans werk zou worden gegeven, 
is het illustratief voor de ontwikkeling van allerlei ingenieursmethoden om problemen op 
te lossen en de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. 

Ook op andere gebieden deden zich omstreeks 1870 vergelijkbare ontwikkelingen voor, 
die resulteerden in een grotere invloed van de wetenschap op de techniek. Een voorbeeld 
is de ontwikkeling van de constructietheorie, en met name van de 'graphische Statik', 
door Cullman als hulpmiddel voor het analyseren en ontwerpen van vakwerken. De grote 
stoot tot de ontwikkeling hiervan was gegeven door de bouwvan vakwerkbruggen voor de 
spoorwegen. Met behulp van grafische middelen in de vorm van krachtendiagrammen 
kon men problemen oplossen die analytisch - dat wil zeggen door het oplossen van verge
lijkingen - niet of slechts bij benadering te berekenen waren. 
Grafische methoden werden in Delft al in de jaren zeventig onderwezen, maar in de jaren 
tachtig werd de grafostatica, de Nederlandse benaming, snel belangrijker. Typerend voor 
de houding in Delft was dat in les- en handboeken de analytische benadering altijd naast 
de grafische werd gepresenteerd. In de praktijk verdrong de grafostatica snel de lange en 
desondanks weinig nauwkeurige berekeningen.'" 

Op deze wijze werden er in de laatste decennia van de negentiende eeuw verschillende 
nieuwe methoden ontwikkeld die natuurwetenschappelijke kennis op een zodanige wijze 
vertaalden en transformeerden dat zij voor de techniek bruikbaar werden. De ideeën over 
een 'wetenschappelijke' techniek die aan het einde van de achttiende eeuw voor het eerst 
werden geformuleerd, werden tegen het eind van de negentiende eeuw eindelijk verwe
zenlijkt. Dit proces van verwetenschappelijking was echter omstreeks 1900 nog lang niet 
voltooid; integendeel het was pas juist begonnen en vele - maar lang niet alle - gedane 
beloftes konden pas in de loop van deze eeuw worden ingelost. Dit neemt niet weg dat de 
laatste decennia van de negentiende eeuw een belangrijke overgangsfase vormden. 

Co/it/i(5/t' 

Niet alleen wat betreft de industrialisatie was er sprake van een trage revolutie, ook de 
pogingen om de techniek wetenschappelijk te onderbouwen en een bijdrage te leveren aan 

18. B.j. Tideman, 'Het gebruik van modellen voor de berekening van het stoomvermogen \an te bouwen sche
pen', De Natuur (iliHi) i^ mei. Zie voor een uitgebreid overzicht van het werk en de betekenis van 'l'ideman l.M. 
Dirkzwager, R.j. Tideman 1834-188}, grondlegger van de moderne scheepsbouwkunde in Nederland {\.ck\cn. 1970). 
19. Tideman was van 1868 tot 1873 als docent aan de Polytechnische School werkzaam. 
20. De veranderingen in het ontwerpen en berekenen van bruggen wordt beschreven in Linlsen (ii. 15) 
Geschiedenis van de Techniek in Nctlerhmd, deel V. hoofdstuk 7. 
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de technische vooruitgang kan omschreven worden als een uitgestelde revolutie, waarbij 
de ingenieurs in Delft - ook in hun eigen belang - als profeten golden voor een revolutie 
die nog komen moest en die pas in de twintigste eeuw volledig tot ontwikkeling zou 
komen. Dat neemt niet weg dat het laatste kwart van de negentiende eeuw een periode 
was, waarin belangrijke veranderingen zich aandienden voor de ingenieurs. Niet alleen 
werd de oriëntatie op de industrie belangrijker, vooral als werkgever, maar de ingenieurs 
kregen ook de beschikking over nieuwe hulpmiddelen, die in de praktijk hun bruikbaar
heid zouden bewijzen. 

SUMMARY 

Engineers from Delft between science and industry (1S75-1900) 

The acceleration of the process of industrialisation in the Netherlands in the last decade of 
the nineteenth century created a growing demand for trained technicians and engineers. 
The most likely institution to provide these engineers was the Polytechnical School at 
Delft, the first engineering school in the Netherlands. This seemed to be the case, as a gro
wing number of mechanical engineers and technologists found a job in industry, although 
not without difficulties. The main criticism from the entrepreneurs leveled at the very 
theoretical character of the curriculum at Delft; in their eyes more practically oriented 
engineers would be much more useful. Around 1880 the first school for the education of 
this type of technicians was founded. The emergence of this new group caused a competi
tion on the labour market. To a certain degree, the struggle for jobs in industry conflicted 
with the ambition of the engineers from Delft to obtain recognition in Dutch society for 
the academic status of their institution and put to an end the gross injustice of the inferior 
position of the Polytechnical School compared to the universities. Stressing the instruc
tions in mathematics and natural sciences was seen as the best way to realise this goal. 
This was done mainly in the first two years, in the other two years the students specialised 
in one of the technical disciplines. The problem was that the instructions in the first two 
years were not well connected with the problems the future engineers would encounter in 
practice. The tension between societal status and job t]ualifications was thus reflected in 
the ambiguous character of the education program. However, in the same period new 
methods for solving engineering problems were developed. These methods proved to be 
the first step in bridging the gap between theory and practice. 

260 


