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DE RELATIE TUSSEN WETENSCHAP EN 
TECHNIEK IN DE NEGENTIENDE EEUW^ 

B. THEUNISSEN 

Techniek in context 

Ik vond het een hele eer toen ik werd uitgenodigd vanuit wetenschapshistorische invals
hoek commentaar te leveren op de serie Geschiedenis van de techniek in Nederland. Maar 
ik moet bekennen dat ik aanvankelijk wat gemengde gevoelens had. Niet omdat ik die zes 
dikke delen helemaal moest gaan lezen - dat was een voordeel, want met een opdracht 
vind je nu eenmaal eerder tijd dan met goede voornemens. Het had meer te maken met 
mijn eerste indruk. Toen de boeken binnenkwamen was ik bezig met een onderzoek naar 
de bacterioloog Beijerinck, dus die zocht ik meteen even in de index op. Er stonden vijf 
verwijzingen. Ik trok ze na en wat bleek: één keer kwam er geen Beijerinck op de aange
geven pagina voor, één keer ging het om de verkeerde Beijerinck en één keer betrof het een 
plaatje van drie mannen die ik geen van allen herkende. Twee keer was het wel raak, maar 
de informatie die ik hoopte te vinden, trof ik niet aan.' Door het geblader was me inmid
dels duidelijk geworden dat de serie zonder meer een prijs verdient voor de uitvoering en 
de illustraties; voor het overige had ik na deze eerste kennismaking nog mijn twijfels. 
Maar inmiddels ben ik de Stichting Historie der Techniek alleen maar erkentelijk dat zij 
mij tot lezen heeft aangezet. Dat Beijerinck-akkefietje was kennelijk een ongelukkig toeval, 
want ik ben gaandeweg meer en meer onder de indruk geraakt van de deskundigheid van 
de auteurs, van de grote hoeveelheid vaak nieuw materiaal die bij elkaar is gebracht, en 
van de accurate en inzichtelijke manier waarop dat materiaal is gepresenteerd. Van een 
werk waaraan door zoveel auteurs is bijgedragen, mag je niet verwachten dat elk hoofd
stuk dezelfde parelglans heeft als dat van Martijn Bakker over Crystal Palace,' maar over 
het geheel genomen is een compliment op zijn plaats voor de leesbaarheid van de serie. Ik 
heb zitten lezen alsof het voor mijn plezier was en helemaal niet uit dure plicht. 
Die leesbaarheid heeft wat mij betreft ook alles te maken met de gekozen benadering, 
waarbij techniek niet wordt opgevat als een autonoom gegeven met een onafhankelijk 
momentum, maar als mensenwerk, gesitueerd in een specifieke historische context. De 
titel van de serie is enigszins misleidend. Wie een werk in de klassieke 'nuts and bolts' 
traditie verwacht, komt bedrogen uit. De serie behandelt meer de geschiedenis van tech
nische innovatie in maatschappelijk perspectief, dan de geschiedenis van de techniek in 
de engere, klassieke zin. Ik ben daar niet rouwig om; of de historisch geïnteresseerde 
ingenieur er ook zo over denkt, weet ik niet. 

1. Met dank voor advies en commentaar aan Floris Cohen, Lodewijk Palm. Wim van der Schoor, Geert Somsen, 
Rob Visser en in het bijzonder aan Frans van Lunteren. 
2. Geschiedenis van de techniek, dl. V, 107,147, 204, 254, 264. 
3. Geschiedenis van de techniek, dl. VI, hoofdstuk 1, 'De geest van Crystal Palace.' 
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Helaas bliift de ontwikkeling van de koloniale techniek in de serie buiten beschouwing. Ruwe rietsuiker kwam 
per schip in Rotterdam ons land binnen, zo lijkt de boodschap. In de Oost kwam in de negentiende eeuw even
wel een technisch geavanceerde rieksuikerindustrie van de grond, die niet los stond van de kennis en industrie in 
het moederland. Suikermolens, waarin de suikerrietslengels tussen rollen van 60 cm middellijn (zie foto) werden 
uitgeperst, werden bijvoorbeeld in Paul van Vlissingens Koninklijke Fabriek- van Stoom- en andere Werktuigen 
te Amsterdam gefabriceerd (Foto: Koninklijk Huisarchief, Den Haag). 

Overigens werd ik zelf tijdens het lezen af en toe razend nieuwsgierig naar hoe sommige 
dingen technisch precies in elkaar zitten, en dan kwam ook ik soms bedrogen uit. Dan 
realiseer je je dat in het Eindhovense redactielokaal een tegel aan de muur heeft gehangen 
met een tekst als 'Only nuts like nuts' of 'The bold need no bolts'. Technische aspecten 
zitten nogal eens in figuurtjes verstopt die maar moeilijk te begrijpen zijn. En toen ik las 
hoe de telegraaf en de oertelefoon werden geboren, was mijn eerste gedachte: als het zo 
gemakkelijk gaat, snap je niet waarom rond 1850 niet elke makelaar in koffie met een 
zaktelefoon en een telex op de beurs stond.-* Ander voorbeeldje. Hoe wordt rietsuiker 
gemaakt? Dat is een kwestie van zuiveren van ruwe rietsuiker. Maar hoe kom je dan aan 
ruwe rietsuiker? Wel, die komt gewoon per schip in Rotterdam ons land binnen.' 
Ik haast mij nu te zeggen dat er ook mooie voorbeelden te vinden zijn waarin het tech-
nisch-wetenschappelijke ontwikkelingstraject wel uitvoerig aandacht krijgt, zoals in het 
hoofdstuk over de conipoundmachine." Maar in zulke gevallen is het technische exposé 
geen doel op zichzelf Er wordt dan een ander agendapunt ter tafel gebracht, namelijk 

4. Geschiedenis van de techniek, dl. IV, hoofdstuk 14. "I'elegratle en telefonie'. 
5. Geschiedenis van de tediniek, dl. I, hoofdstuk 7, 'Suiker'. 
6. Geschiedenis van de techniek, dl. V, hoofdstuk 9, 'De conipoundmachine'. 
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dat de klassieke visie die techniek gelijkstelt aan toegepaste wetenschap niet opgaat. 
Hetzelfde geldt voor de verwante veronderstelling dat, wanneer de benodigde kennis 
beschikbaar is, de technische toepassing daar vanzelf uit voortvloeit. Als er iets is wat de 
zes delen Geschiedenis van de techniek overtuigend aantonen, dan is het dat deze opvatting 
veel te simplistisch is. 
Om te beginnen blijkt dit al uit de marginale rol die de wetenschap tot in de tweede helft 
van de negentiende eeuw in menige sector speelde. Technische innovatie bleek vaak heel 
goed mogelijk op basis van ervaring, praktisch inzicht en intuïtie, zonder dat er veel 
wetenschappelijk inzicht aan te pas kwam. Waar fundamentele kennis wél een rol speelde 
blijkt dit vooral een ondersteunende of richtinggevende te zijn geweest. Een voorbeeld is 
de chemicus die stoffen op zuiverheid onderzoekt of een proces analyseert, waarin dan 
aanknopingspunten voor verbeteringen kunnen worden gevonden. Wetenschappelijk 
inzicht alléén, zo luidt de conclusie, leidt nooit vanzelf tot een nieuw ontwerp of een 
nieuwe toepassing. Altijd is er een wisselwerking tussen kennis en ervaring, tussen theorie 
en praktijk. 

De kracht van de serie is verder dat ze laat zien dat deze thematiek maar één aspect van 
het innovatieproces raakt. Of er werkelijk iets verandert hangt ook af van het economisch, 
politiek en sociaal klimaat, van de bestaande lokale situatie, van culturele factoren, ver
wachtingen van ondernemers enzovoort. Zo wordt overtuigend aangetoond dat techniek 
geen geïsoleerd fenomeen is. Innovatie is een dynamisch proces waarvan de uitkomst niet 
bij voorbaat vaststaat. 

Hieruit valt ook af te leiden dat er geen strikte scheiding kan worden gemaakt tussen de 
technisch-wetenschappelijke ontwikkeling en de verspreiding of diffusie van een nieuwe 
techniek. Diffusie is een actief proces, er vindt een voortdurende bewerking en aanpassing 
in wisselwerking met de omgeving plaats. Ook dit aspect komt in de serie uitvoerig aan 
bod, al had ik met name hier soms behoefte aan een wat gedetailleerder uiteenzetting 
van de technisch-wetenschappelijke aspecten van de diffusie. In een aantal gevallen 
ontstaat - onbedoeld ongetwijfeld - toch nog de indruk dat de diffusie van een bepaalde 
vinding technisch gezien een fluitje van een cent was. Anderzijds kan ik de summiere 
behandeling ook wel weer begrijpen, omdat het technische ontwikkelingsproces zich in 
veel gevallen grotendeels in het buitenland afspeelde. 
Algemeen gesproken kan ik mij dus in de gevolgde aanpak helemaal vinden en beschouw 
ik die als de kracht van de serie. Natuurlijk houdt die aanpak keuzes in. Wat ik bij
voorbeeld jammer vind, is dat de rol van het Koninklijk Instituut en zijn opvolger, de 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, nergens wordt belicht. Een van de taken van 
zowel Instituut als Akademie was immers de regering te adviseren inzake allerlei, ook 
technische, kwesties die om een oplossing vroegen. Zo bracht de Utrechtse hoogleraar 
Pieter Harting onder meer adviezen uit over de bestrijding van de aardappelziekte en de 
paalworm, over de bodemdaling, de visserij, de drinkwatervoorziening en de Zuiderzee-
kwestie.' Graag had ik willen weten wat die adviesrol van Akaderniegeleerden voor de 
Nederlandse techniekontwikkeling nu eigenlijk heeft betekend. Maar ik begrijp ook wel 
dat dit onderwerp binnen de gekozen opzet minder voor de hand lag. 
Netto dus niets dan lof zover, en dit kan ook als mijn eindoordeel gelden. Maar ik wil dan 
wel nog een bezwaar naar voren brengen waaraan ik iets zwaarder til. Ook omdat het een 
attenderende waarde kan hebben voor de serie in voorbereiding, over de twintigste eeuw, 
zal ik er wat dieper op ingaan. 

7. Pieter Harting, Mijne herinneringen. Autobiografie (Amsterdam 1961) passim. 
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Wetenschap-techniek modellen 

Zoals gezegd loopt als een rode draad door de serie heen dat de relatie tussen wetenschap 
en techniek niet simpelweg als een hiërarchische kan worden voorgesteld, waarbij de 
wetenschap het fundamentele inzicht levert en de techniek hier een praktische toepassing 
aan geeft. De auteurs van de Geschiedenis van de techniek laten overtuigend zien dat de 
relatie veel complexer is. Maar vervolgens, in deel vijf, lijkt dit inzicht in de verhouding 
tussen wetenschap en techniek ook het perspectief te leveren voor een analyse van hoe de 
wetenschap-techniek relatie in de negentiende eeuw werd gepercipieerd. Hier doemt de 
valkuil op dat een inzicht ontleend aan het recente techniekonderzoek wordt terug
geprojecteerd op discussies in de negentiende eeuw. De vraag of wetenschap en techniek 
in een hiërarchische dan wel een gelijkwaardige verhouding tot elkaar staan, werd naar 
mijn idee in de negentiende eeuw helemaal niet gesteld, zeker niet in deze vorm. Er waren 
wel discussies over de betekenis van wetenschappelijke kennis voor de samenleving en 
over de vraag welke rol de wiskunde en de natuurwetenschappen in de opleiding van 
technici en ingenieurs moesten spelen. Maar we kunnen zulke debatten niet zomaar 
vergelijken met die tussen hedendaagse techniekonderzoekers en ervan uitgaan dat het bij 
de negentiende-eeuwers in de kern over dezelfde problematiek ging. In wetenschapssocio
logisch jargon: het hiërarchische en het gelijkwaardige model zijn geen 'actor's categories'; 
het zijn moderne categorieën, met allerlei twintigste-eeuwse connotaties, waarvan het zeer 
de vraag is of ze bruikbaar zijn om de ideeën van negentiende-eeuwers weer te geven. In 
de serie leidt het gebruik van deze categorieën in elk geval tot een onbevredigende histo
rische analyse. 
Kort samengevat loopt het betoog in de Geschiedenis van de techniek als volgt.* Het idee 
dat wetenschap en techniek in een hiërarchische relatie tot elkaar staan, vatte post in de 
negentiende eeuw. We zien in de tweede helft van de negentiende eeuw een voortdurende 
tendens tot verwetenschappelijking van de hogere technische opleidingen. In de opleiding 
van Delftse ingenieurs kwam steeds meer nadruk te liggen op de wiskunde en de natuur
wetenschappen. Deze tendens stuitte wel op weerstanden, zowel in Delft als vanuit de 
praktijk, maar uiteindelijk kreeg ze toch de overhand. Tegen 1900 werd aan de Poly
technische School wetenschappelijke vorming belangrijker gevonden dan praktische vaar
digheden. De achterliggende gedachte - zo wordt althans in de serie geconcludeerd - was 
dat techniek als toegepaste wetenschap moest worden beschouwd. Wetenschappelijke ken
nis was basaal, de praktische toepassing was er slechts een afgeleide van, dus moest in de 
opleiding het accent op de wetenschap worden gelegd. In de serie wordt verder betoogd 
dat de situatie tot begin negentiende eeuw anders was. In de achttiende eeuw zou de 
relatie tussen theorie en praktijk een gelijkwaardige zijn geweest. Er moet dus in de 
negentiende eeuw een omslag hebben plaatsgevonden van een gelijkwaardig naar een 
hiërarchisch model.' 
Om te beginnen een paar bezwaren tegen deze weergave als zodanig. Eerst wat die meer 
gelijkwaardige relatie betreft. Hier wordt veel te kort door de bocht gegaan. De stelling 
wordt met een paar voorbeelden geïllustreerd die vervolgens zonder omhaal worden gege
neraliseerd. Een van die voorbeelden betreft de oprichting van de École Polytechnique, 

8. Geschiedenis van de techniek, dl. V, 'Opleiding en beroep' en 'Theorie en praktijk'; zie m.n. de conclusies in 
hoofdstuk 12, 'Techniek, beroep en praktijk in Nederland'. 
9. Geschiedenis van de techniek, dl. V., m.n. 300-303. 
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De verlichte Delftse industrieel Jacques van Marken (1845-1906) streefde niet alleen naar een wetenschappelijke 
bedrijfsvoering, maar ontwikkelde ook vergaande plannen ter beschaving van zijn arbeiders. De afbeelding toont 
het interieur van Van Markens Gist- en Spiritusfabriek ('l^e fabriek voor allen. Allen voor de fabriek'), omzoomd 
door scènes van het door hem gebouwde Agnetapark en van voorzieningen voor de arbeiders. 

eind achttiende eeuw in Frankrijk."' De wiskundige Monge wilde in de opleiding van 
'polytechniciens' het wetenschappelijke en het praktische element geïntegreerd aan bod 
laten komen. Maar zijn ideeën werden van tafel geveegd door de f)'sicus Laplace, die het 
wetenschappelijke element het primaat gaf Hier, zo wordt gesteld, zien we de omslag van 
een gelijkwaardig naar een hiërarchisch model zijn beslag krijgen. Maar zo eenvoudig is 
het niet. Om te beginnen weerspiegelen zich in Monges idee van gelijkwaardigheid 
Verlichtingspedagogische idealen over de opleiding van toekomstige beroepsbeoefenaren. 
Dit is iets anders dan dat het wetenschappelijke en het praktische als zodanig gelijkwaar
dig werden geacht. Maar vooral moet men zich bewust zijn van de lokale context van dit 
voorbeeld. Bij Monge speelde ongetwijfeld ook het Franse revolutionaire utilitarisme een 
rol, dat inderdaad aan abstracte theorievorming geen superieure status toekende en die 
zelfs wantrouwde. Maar juist door de aanwezigheid van dit specifieke element kan het 
voorbeeld niet zomaar worden gegeneraliseerd. De Franse hervormingsidealen waren zélf 
een reactie tegen de in de achttiende eeuw overheersende opvatting waarin de theorie 
voorop had gestaan. Heel duidelijk is dit bijvoorbeeld ook te zien in de Franse genees
kunde, waar het wantrouwen tegenover 'praktisch onnutte' fysiologische theorievorming 
tot ver in de negentiende eeuw zou voortduren." 

10. Geschiedenis van de tecluüek, dl. V, 300-301. Zie hierover ook E. Homburg, Van beroep 'Chemiker'. De opkomst 
van de industriële clienücns en het polytechniscli onderwijs in Duitsland (jygo-iSw) (Delft 1993) 133-144. 
11. Zie bijvoorbeeld )ohn E. Lesch, Science and medicine in France: tite emergence o)\'.Kperimental pliysiology, 1790-
1S55 (Cambridge Mass. 1984). 
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Dat die door de Franse hervormers afgewezen opvatting sedert de Wetenschappelijke 
Revolutie door de bank genomen steeds de overhand heeft gehad, en dat wetenschappelijk 
inzicht en praktische kunde grosso modo steeds in een hiërarchische relatie hebben 
gestaan, valt niet zomaar te ontkennen. Die visie lag al besloten in Francis Bacons ada
gium 'knowledge is power' en werd ook door de achttiende-eeuwse Verlichtingsfilosofen 
en utilitaristen van diverse snit uitgedragen. De begrippen wetenschap en techniek hebben 
natuurlijk niet steeds precies dezelfde betekenis gehad en er zijn veranderingen opge
treden in de waardering van de techniek en de praktijk als kennisbron. Ook zijn academici 
in wisselende mate bereid geweest zich met technische onderwerpen in te laten.'- En 
tenslotte bestonden er verschillende opvattingen over hoe technici het best konden wor
den opgeleid - sterk praktijkgericht en met de nadruk op 'leren met de handen' dan wel 
meer theoretisch, met bijvoorbeeld ruime aandacht voor abstracte wiskunde. Maar dit 
laat naar mijn idee allemaal onverlet dat ook vóór de negentiende eeuw kennen over het 
algemeen werd geacht tot kunnen te leiden en dat de wetenschap-techniek relatie in dit 
opzicht altijd een hiërarchische is geweest. De stelling dat de relatie gelijkwaardig zou zijn 
geweest (en wat hiermee precies wordt bedoeld), vraagt in ieder geval om een gedegen 
argumentatie en die ontbreekt. 

Evenredige aandacht voor theorie en praktijk in de opleiding van technici impliceert dus 
niet dat wetenschap en techniek als zodanig gelijkwaardig werden geacht. Ket zo min kan 
uit de verwetenschappelijking van de opleiding die later in de negentiende eeuw optrad, 
worden afgeleid dat het hiërarchische model toen kennelijk zijn intrede had gedaan. Mijn 
indruk is dat de beschrijving in termen van deze modellen teveel hinkt op hedendaagse 
inzichten. De analyses van innovatieprocessen die in de serie worden gepresenteerd, 
maken volkomen terecht gebruik van het inzicht dat kennen en kunnen op de keper 
beschouwd een veel gelijkwaardiger bijdrage leveren aan technische vernieuwing dan het 
hiërarchische model suggereert. Maar dit inzicht zegt niets over hoe de wetenschap-tech
niek relatie in het verleden werd gepercipieerd. Hoe actoren volgens de moderne techi-iiek-
onderzoeker handelen en hoe die actoren er zelf over dachten zijn verschillende dingen. 
Tussen haakjes: hierbij is natuurlijk ook belangrijk dat in het oog wordt gehouden over 
wie we praten als we het over de wetenschap-techniek relatie hebben. Academici en hogere 
technici mag die relatie belang hebben ingeboezemd, maar voor bijvoorbeeld fabrikanten 
zal het onderwerp lang een non-item zijn geweest; wetenschappelijke kennis kreeg in 
menige sector pas laat in de negentiende eeuw een wezenlijke inbreng. 
De vraag blijft ondertussen wat er dan wél veranderde in de negentiende eeuw. Het is 
evident dat er tegen het eind van de eeuw andere technici werden opgeleid dan in het 
begin. Er veranderde naar mijn indruk ook wel degelijk iets in de verhouding tussen 
kennen en kunnen. Op deze verandering krijgen we geen vat door een omslag naar een 
hiërarchisch model te veronderstellen. Dit lukt alleen door het stellen van historische 
vragen, zoals: waarom moest de opleiding verwetenschappelijkt worden; wat hield 'weten
schappelijk' eigenlijk in; en wat voor soort ingenieur had men voor ogen? Dat dit geen 
triviale vragen zijn laat de serie duidelijk zien. Neem de academisering van de ingenieurs
opleiding. Dit was bepaald niet iets vanzelfsprekends. Ii-nmers, een van de dingen die de 
Geschiedenis van de techniek zo fraai demonstreert, is dat er van een wetenschapsgeleide 
techniek in de negentiende eeuw geen sprake was. Sterker nog, de auteurs constateren 

12. Davids signaleert bijvoorbeeld in de zeventiende en achttiende eeuw een goltlieweging in de belangstelling 
van Nederlandse academici voor technische vakken: CA. Davids 'Universiteiten, illustere scholen en de versprei
ding van technische kennis in Nederland, eind 16e - begin 19e eeuw', Batavia Academica 8 (1990) 3-34. 
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een grote weerstand tegen wetenschappelijke inmenging bij industriëlen en praktische 
beroepsbeoefenaren. Incidenteel, bij een concreet kennisprobleem, kon wetenschappelijk 
inzicht nuttig zijn en daar huurde men dan een deskundige voor in, maar over het 
algemeen werden vakmanschap en ervaring op de werkvloer veel belangrijker gevonden. 
De Delftse technologiedocenten ondervonden deze weerstand aan den lijve.'-' De eerste 
generaties technologen die zij afleverden kwamen nauwelijks aan de slag. In de industrie 
had men aan deze technici eenvoudig geen behoefte. Desalniettemin werd de opleiding 
steeds wetenschappelijker. In de werktuigkunde gebeurde hetzelfde, ondanks protesten 
vanuit de praktijk.''' Terecht wordt dan ook geconcludeerd dat de academisering niet als 
een reactie op een vraag vanuit de maatschappij kan worden gezien." 
Ŵ at was dan, in de ogen van de Delftse docenten, de meerwaarde van een wetenschappe
lijke opleiding? Natuurlijk speelde hierbij het geloof in de toepassingsmogelijkheden van 
wetenschappelijke kennis een rol. Maar dit was niets nieuws, en waarom zou men hiervan 
nu ineens gouden bergen zijn gaan verwachten? In de serie wordt opgemerkt dat de 
Delftse docenten een toekomstideaal voor ogen hadden dat nog niet realiseerbaar was."" 
Maar deze suggestie komt neer op 'begging the question': waar was dat toekomstideaal 
dan op gebaseerd? De in de serie aangevoerde sociologische verklaring dat de docenten op 
academisering uit waren om hun maatschappelijke positie en status te verhogen snijdt 
zeker hout.'" Maar hiermee is de zaak niet opgelost. Zeker waar men op dat inoment 
zo duidelijk op het verkeerde paard lijkt te wedden, is ook aandacht nodig voor het 
kennisideaal dat werd nagestreefd. Waarom die grote nadruk op de wiskunde en de 
natuurwetenschappen, en vanwaar dat idee dat de Delftse ingenieur het meest gebaat was 
bij wetenschappelijke kennis? En wat hield wetenschappelijk op dat moment in, en hoe 
verhielden wetenschap en techniek zich in deze visie? In de serie wordt zoals we zagen 
geconcludeerd dat techniek toegepaste wetenschap was geworden en dat zich hier dus het 
hiërarchische model manifesteerde, maar de vragen naar de historische achtergrond zijn 
dan nog niet beantwoord. Er is één hoofdstuk in de serie waarin zulke vragen wel expliciet 
aan de orde komen, namelijk dat over de medisch-hygiënisten. Hun kennisideaal komt 
uitstekend uit de verf''' Dat van technici en ingenieurs daarentegen khnkt alleen in ver
spreide opmerkingen door; het thema krijgt nergens de expliciete aandacht die het mijns 
inziens verdient. 

Wetenschaps- en kennisidealen 

Ter adstructie van mijn betoog zal ik proberen iets over het kennisideaal van ingenieurs te 
zeggen, zonder de pretentie te hebben meer dan een aanzet tot de gewenste historisering te 
geven. De problematiek is in Nederland nog nauwelijks in kaart gebracht en vergt nog veel 

13. Geschiedenis van de techniek, dl. V, hoofdstuk 5, 'Ingenieurs en het technisch onderwijs, 1863-1890', m.n. 146-
149; zie ook G.P.). Verbong, 'Delftse ingenieurs tussen wetenschap en industrie (1875-1900)', in L.C. Palm, G. 
Vanpaeniel en F.H. van Lunteren ed., De toga om de wetenschap. Ontwikkelingen in het hoger onderwijs in de 
geneeskunde, natinirwetenschappen en techniek in Belgii: en Nederland (1830-1940) (Rotterdam 1993) 134-146. 
(Themanummer van Gfivimi 16 (1993) nr. 3). 
14. Geschiedenis van de techniek, dl. V., m.n. 140-144; zie ook Nil Disco, 'De toga om de Delftse wetenschap. Een 
verhaal van benoemingen om herbenoemingen', in Palm e.a. (n. 13), De toga om de wetenschap, 147-157. 
15. Geschiedenis van de techniek, dl. V., 301-302. 
16. Geschiedenis van de techniek, dl. V., 301. 
17. Geschiedenis van de techniek, dl. V., 296-297. 
18. Geschiedenis van de techniek, dl. II, hoofdstuk 2, 'Medische statistiek', m.n. 27-30. 
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bronnenonderzoek. Bovendien is wat ik te berde zal brengen gebaseerd op onderzoek naar 
universitaire hoogleraren en niet naar ingenieurs. Maar omdat de voorstanders van acade
misering van de techniek hun blik op de universitaire wereld richtten, en omdat menigeen 
onder hen zelf een academische achtergrond had, hebben dergelijke gegCA'ens toch wel een 
zekere relevantie. 
In de vooruitgangs- en moderniseringsretoriek van de negentiende eeuw speelden de 
wiskunde en de natuurwetenschappen een centrale rol. De ontwikkeling van deze discipli
nes in Nederland is vooral beschreven vanuit het perspectief van het opkomende onder-
zoeksethos en het streven naar een autonome professionele status. Dit is ongetwijfeld een 
belangrijk aspect, maar het gevaar dreigt dat we uitlatingen over de plaats en betekenis 
van de wetenschap in de samenleving te eenzijdig als de retoriek van een zich professiona
liserende beroepsgroep interpreteren. In de kring rond Gerrit Jan Mulder in Utrecht, waar 
de opmars van de natuurwetenschappen in Nederland in de jaren 1840 begon, was wel 
degelijk sprake van sterke maatschappelijke betrokkenheid. Voor de chemicus Mulder,'^ de 
bioloog Pieter Harting'" en de filosoof Cornells Willem Opzoomer^' ging het er zeker niet 
in de eerste plaats om dat studenten werden opgeleid tot onderzoekers of gespecialiseerde 
beroepsbeoefenaren. Ze moesten vooral tot natuurwetenschappelijk gevormde intellec
tuelen worden gekneed, mensen die later als opinieleiders en hoeders van de beschaving 
konden fungeren en die op grond van hun vermogen tot wetenschappelijk redeneren 
konden aangeven welke kant het met de maatschappij op moest. De Utrechters stond een 
natuurwetenschappelijk gevormde Bildungselite voor ogen; de natuurwetenschappen kre
gen bij hen de rol die traditioneel aan de klassieken was toebedeeld. In overeenstemming 
met hun positivistische wetenschapsideaal meenden zij dat de beginselen van het natuur
wetenschappelijk denken en redeneren eigenlijk in alle faculteiten onderwezen moesten 
worden. Het verwerven van concrete wetenschappelijke kennis kwam in de opleiding pas 
op de tweede plaats. Die kennis moest dan vooral maatschappelijk nuttige kennis zijn. 
Wat voor de Utrechters centraal stond was de emancipatie van de natuurwetenschappen. 
De heersende vrees dat de natuurwetenschappen tot atheïsme en materialisme zouden 
leiden was ongegrond, benadrukten ze steeds. Het natuurwetenschappelijk denken leverde 
juist de grondslag voor de geestelijke vooruitgang van de mensheid. Dat natuurweten
schappelijke kennis ook in praktisch opzicht nuttig was voor de samenleving, was voor de 
Utrechters geen punt dat speciale toelichting vereiste. Dit was een geloofsartikel dat wel 
voortdurend onder de aandacht werd gebracht, maar dat met de conventionele utilitaris
tische argumenten werd verdedigd. In het wetenschappelijk onderzoek ging het in de 
eerste plaats om het vinden van waarheid, vond Harting, maar de geschiedenis toonde 
ondubbelzinnig aan dat de resultaten vroeger of later, vaak op een totaal onverwachte 
manier, nuttig konden blijken voor de maatschappij. Mulder en Opzoomer beriepen zich 
in deze graag op Bacon en op het Engelse idee van 'useful knowledge'. 

19. Ik baseer me in het navolgende mede op nog ongepubliceerd eigen onderzoek. Zie voor de opvattingen van 
Mulder ten aanzien van de besproken onderwerpen onder meer: Redevoering over de stoffelijke wereld. Een middel 
tot hoogere ontwikkeling (Rotterdam 1845); De weg der wetenschap, zijnen leerUngen opnieuw aanbevolen (Utrecht 
1849); Wetenschap en volksgeluk. Een woord voor Nederland geschreven (Utrecht 1849). 

20. Zie bijvoorbeeld Pieter Harting, Bedenkingen tegen eenige punten van het rapport der commissie belast met 
herziening der geneeskundige staatsregeling hier te lande (Utrecht 1842); Gedachten over het hooger onderwijs in ons 
vaderland (Tiel 1858); Voorheeti en thans 182S-1S/8. Herinneringen, opmerkingen en wenken door een oud-student 
(Utrecht 1878); Mijne herinneringen. Autobiografie (Amsterdam 1961). 
21. Zie bijvoorbeeld C.W .̂ Opzoomer, Het wezen der kennis; uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien 
door Wim van Dooren (Baarn 1990). 
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Wat de relatie tussen wetenschap en techniek betreft zouden we hier nu van een hiër
archisch inodel kunnen spreken. Maar ten eerste was er dan niets nieuws onder de zon. En 
ten tweede is het veel pertinenter te constateren dat de Utrechters net zo min als hun 
utilitaristische voorgangers over het mechanisme van de interactie tussen wetenschap en 
techniek nadachten. Er was geen sprake van een bewust aangehangen model, meer van 
een gemeenplaats die geen toelichting behoefde. 

Later in de eeuw won het onderzoeksethos aan de universiteiten terrein en concentreerden 
hoogleraren zich meer en meer op hun wetenschappelijk onderzoek. Maar dit betekende 
niet automatisch dat men zich van de maatschappij afzonderde. In het laatste kwart van 
de eeuw manifesteerde zich ook onder wetenschappers een sterk cultureel nationalisme, 
waarbij de wetenschap werd voorgesteld als fundament en graadmeter van de nationale 
beschaving.-- Concludeerden sommigen hieruit dat wetenschap vooral om haarzelfs wil 
bedreven moest worden, een invloedrijke stroming rond de Amsterdamse botanicus Hugo 
de Vries wilde het wetenschappelijk onderzoek juist dienstbaar maken aan de vooruitgang 
en propageerde een sterk maatschappijgericht wetenschapsideaal.-' In deze visie werd 
wetenschap niet meer alleen opgevat als potentiële bron van nuttige toepassingen, maar als 
de bron zonder meer, als de aanjager, de motor van de vooruitgang. Wetenschap kwam 
direct aan de basis van maatschappelijke vernieuwing te staan, niet alleen in de techniek 
overigens, maar ook bijvoorbeeld op economisch en sociaal terrein. De wetenschapper 
werd nu eerst en vooral onderzoeker. Hij moest de fundamentele kennis aanleveren die 
vervolgens in de maatschappij nuttig kon worden geinaakt. De wetenschappelijke oplei
ding werd, conform deze opvatting, een onderzoekersopleiding. 

Was techniek nu dan eindelijk toegepaste wetenschap geworden? Ja en nee. Nog steeds 
werd het 'hoe' van de kennisoverdracht naar de praktijk niet als een onderwerp gezien dat 
speciale aandacht vroeg. Maar techniek móest nu wel toegepaste wetenschap zijn, wilde de 
idee van wetenschap als motor van de vooruitgang werken. Wat altijd als een grillig en 
onvoorspelbaar proces was gezien, werd nu als een automatisrne voorgesteld. Het hiër
archisch model lag met andere woorden wel impliciet aan de hele gedachtengang ten 
grondslag, maar nog steeds niet als het produkt van een expliciete, doordachte redenering. 
Dat de kennisoverdracht naar de praktijk rninder vanzelf verliep dan men had gedacht, 
bleek al snel toen n-ien zijn ideeën ten uitvoer probeerde te brengen.-'' Academici die hun 
studenten in de industrie probeerden af te zetten vingen bot. Voor 'theoretici' had men in 
de industrie geen emplooi; industriëlen wilden praktisch inzetbare vakmensen. Anderzijds 
ontstond er binnen de industrie liegin twintigste eeuw wel een vraag naar wetenschappe
lijke ondersteuriing. Maar die had voornamelijk een praktische, probleei-i-igerichte strek
king; om de fundamentele onderzoeksprogramma's die wetenschappers in de aanbieding 
hadden, zat men niet verlegen. Vraag en aanbod sloten dus niet op elkaar aan. Dit gaf in 

22. Zie R.P.W. Visser, 'Het "Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres" over de relatie natuurwetenschap 
en samenleving, 1887-1900', in: I.|. Kloek en W.\V. Mijnhardt ed., Balans en perspectief van de Nederlandse cul
tuurgeschiedenis. De produktie, distributie en consumptie van cultuur (Amsterdam 1990) 37-48; K. van Berkel, 
'Natuurwetenschap en cultureel nationalisme in negentiende-eeuws Nederland', Tijdschrift voor Geschiedenis 104 
(1991) 574-589. 
23. Zie B. Theunissen, 'Knowledge is power: Hugo de Vries on science, heredity and social progress', British 
journal for the History of Science 27 (1994) 291-311; B. Theunissen en F. van Lunteren ed., Zuivere wetenschap en 
praktisch nut. Visies op de maatschappelijke betekenis van wetenschappelijk onderzoek rond 1^00 (Rotterdam 1994). 
(Thenianummer van Gewina 17 (1994) n r 3). 
24. Zie Theunis.sen en Van Lunteren (n. 23), Zuivere wetenschap en praktisch nut, m.n. de bijdragen van Wim van 
der Schoor, 'Biologie en landbouw. F..\.F.C. Went en de Indische proefstations', 9-25, en van Geert Somsen, 
'Hoogeschool en maatschappij. H.R. Kruyt en het ideaal van wetenschap voor de samenleving', 26-40. 
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de eerste decennia van de twintigste eeuw aanleiding tot een interessante discussie tussen 
academici, industriëlen en ingenieurs, met als resultaat dat het inzicht groeide dat weten
schap en praktijk bepaald niet 'vanzelf' op elkaar aansloten. Er waren tussenschakels 
nodig. Eigenlijk werd nu pas het begrip toegepaste wetenschap echt actueel, want met 
dergelijke termen {'toegepaste wetenschap' en 'wetenschapstoepassing') werden die scha
kels tussen wetenschap en techniek aangeduid.-' Het debat resulteerde onder meer in de 
oprichting van TNO, de Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. 
Het probleem hoe wetenschap en techniek op elkaar aansluiten was hiermee natuurlijk 
niet in één keer opgelost. Maar het voorbeeld van TNO geeft wel aan dat er in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw voor het eerst systematische aandacht aan het onderwerp 
werd gegeven. 

De maatschappelijke rol van de ingenieur 

Over alles wat ik tot nu toe over wetenschaps- en kennisidealen en de theorie-praktijk 
relatie heb gezegd, valt natuurlijk veel meer te zeggen. Waar het mij nu alleen om gaat, is 
dat de verwetenschappelijking van de technische opleidingen en de negentiende-eeuwse 
opvattingen over wetenschap en techniek in de bredere context van het voorafgaande 
beter kunnen worden begrepen. Want dat er allerlei punten van overeenkomst zijn tussen 
wat er aan de universiteiten en aan de technische opleidingen speelde, komt uit de serie 
duidelijk naar voren. Allereerst klinkt het vormingsaspect dat door de Utrechtse acade
mici werd benadrukt, ook door in de wens tot academisering van de ingenieursopleiding. 
Ingenieurs moesten niet alleen maar probleemoplossers zijn, maar mensen met een breder 
blikveld en met een wetenschappelijke benaderingswijze; de manier waaróp zij problemen 
oplosten was minstens zo belangrijk. De nadruk op het belang van logisch redeneren, de 
voorkeur voor theoretische oplossingen en ook bijvoorbeeld de wens om de geschiedenis 
van de techniek in de opleiding op te nemen wijzen allemaal in dezelfde richting.-*' De 
industrieel Jacques van Marken van de Delftse Gist- en Spiritusfabriek volgde zijn lijf-
filosoof Opzoomer niet alleen in diens utilitarisme, maar ook op het vlak van de maat
schappelijke verantwoordelijkheid van de hoger opgeleide burger.'' Van Marken streefde 
niet slechts naar een wetenschappelijke bedrijfsvoering, maar ontwikkelde ook vergaande 
plannen ter verlichting en beschaving van zijn arbeiders. Het is ook niet toevallig dat Van 
Marken zitting nam in het comité ter bestudering van de 'sociale quaestie'. 
Cultureel nationalisme lag ongetwijfeld ten grondslag aan de 'nationaal-technische' in
genieursstijl die een groep Nederlandse ingenieurs volgens een criticus nastreefde.^" Die 
stijl was een theoretisch-wetenschappelijke, en hieraan werd kennelijk meer waarde 
gehecht dan aan snelheid en kostenbesparing. Het lijkt me aannemelijk dat de idee dat 
de wetenschap de basis leverde voor maatschappelijke vooruitgang op elk denkbaar vlak 
ook in ingenieurskringen weerklank vond. De suggestie dat de maatschappij behoefte zou 
hebben aan 'sociale ingenieurs' wijst duidelijk in deze richting.^^ De voortgaande ver
wetenschappelijking van de technische opleidingen later in de eeuw vond naar mijn idee 

25. Somsen (n. 24), 'Hoogeschool en maatschappij', 33-36. 
26. Geschiedenis van de techniek, dl. V, hoofdstuk 5, 'Ingenieurs en het technisch onderwijs 1863-1890', m.n. 149-
155-
27. Zie Wim Wennekes, De aartsvaders: grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven (Amsterdam 1993). 
28. Geschiedenis van de techniek, dl. V, hoofdstuk 6, 'De grondmechanica', 175. 
29. Geschiedenis van de techniek, dl. V, hoofdstuk 5, 'Ingenieurs en het technisch onderwijs 1863-1890', 155. 
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een voedingsbodem in het innovatiedenken waarin wetenschap de aanjager was van de 
technische vooruitgang."' Waar wetenschap werd gezien als de motor van de technische 
vernieuwing moesten ingenieurs de machinisten van de innovatietrein worden. En dus 
was het niet meer voldoende wanneer technici met een standaardpakket aan technische 
vaardigheden werden uitgerust. De ingenieur, die vernieuwing en vooruitgang van de 
techniek moest bewerkstelligen, was meer gebaat bij een brede wetenschappelijke basis. 
Ook hier zien we dat de wetenschap-techniek relatie als het ware op scherp kwam te staan. 
Als innovatie uit wetenschappelijke kennis voortkwam, moest techniek wel toegepaste 
wetenschap zijn. Maar dat de redenering ook hier niet werkte, wordt treffend geïllustreerd 
door het voorbeeld van de bacterioloog Beijerinck, die in Van Markens Gist- en Spiritus
fabriek aan het hoofd stond van het eerste industriële onderzoekslaboratorium in 
Nederland. Tot zijn niet geringe frustratie ondervond Beijerinck dat het rendement van 
zijn wetenschappelijke onderzoek ten behoeve van de produktie bedroevend was." 
Zoals gezegd leidde deze kloof tussen theorie en praktijk in de eerste decennia van onze 
eeuw tot een langjarig debat waarvan de oprichting van TNO een van de resultaten was. 
Een analyse van dit debat mag dunkt mij niet ontbreken in de serie over de geschiedenis 
van de techniek in de twintigste eeuw, die momenteel wordt voorbereid. Hoe dan ook, 
ik hoop hier duidelijk te hebben gemaakt dat er voor een goed begrip van hoe de opvat
tingen over de wetenschap-techniek relatie zich ontwikkelden, aandacht moet worden 
gegeven aan de kennisidealen van ingenieurs. 

SUMMARY 

The relation between science and technology in the nineteenth century 

The series Geschiedenis van de techniek in Nederland succeeds admirably in contextualizing 
the history of technological innovation in the Netherlands. The emphasis on contextual 
issues has its costs, for the rendering of technical aspects of innovation processes is in 
several instances too brief to be informative. Yet on the whole the advantages of the series' 
approach far outweigh the disadvantages. My main point of criticism concerns the authors' 
analysis of the relation between science and technology in the nineteenth century. Until 
the early nineteenth century, according to the authors, scientific knowledge and practical 
skills were perceived as of equal standing and importance. Later in the century a hier
archical view of the science-technology relation is said to have come to prevail. I argue 
that this analysis is too sketchy to explain how nineteenth-century actors perceived the 
relationship and how this perception changed over time. In order to obtain a better 
insight into the changing relationship between science and technology in the nineteenth 
century, closer attention should be paid to the different meanings that scientists and 
engineers attached to the terms 'pure' and (later on) 'applied' science, in relation to the 
role that they intended science and technology to play in innovation processes and in 
society at large. 

30. Geert Verbong (n. 13) suggereert iets dergelijks in zijn 'Delftse ingenieurs", 143, maar werkt dit in de serie jammer 
genoeg niet verder uit, 
31. Zie hierover Martinus Willem Beijerinck, Verzamelde Geschriften van M. W. Beijerinck: ter gelegenheid van zijn 
josten verjaardag met medewerking der Nederlandsche regeering uitgegeven door zijne vrienden en vereerders, edited by 
G. van Iterson )r., L.E. den Dooren de long and A.J. Kluyver ('s-Gravenhage 1921-1940), 6 dln. (1940) dl. 2, 19-22. Zie 
ook B. Elema, Opkomst, evolutie en betekenis van research gedurende honderd jaren gistfabriek (De\ft 1970) 7-17. 
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