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TECHNICI ALS AANGEVERS. 
KANTTEKENINGEN BIJ DE BESCHRIJVING 
VAN HET AANDEEL VAN TECHNICI EN 
INGENIEURS^ 

A.P. OELE 

Een omvangrijk werk 

Zes delen negentiende eeuwse techniekgeschiedenis; elk met acht tot tien verhandelingen: 
het is niet niks. Samen 2042 bladzijden voor de lieve prijs van 423 gulden met een totaal 
gewicht van acht kilo. Alleen dat reeds doet vermoeden dat er met onze techniek in de 
vorige eeuw heel wat meer aan de hand was dan op grond van het conventionele histo
risch benul mocht worden verwacht. Het clichématige beeld van laat en hap-snap 
geïmporteerde techniek in een behoudend koopmansland wordt sterk genuanceerd. Er 
blijkt in ons negentiende eeuwse vaderland actiever en alerter te zijn ingespeeld op de 
nieuwe technische mogelijkheden dan men zou verwachten. Zelfs vóór 1850 heeft men op 
beperkte schaal nieuwe technieken overgenomen en in een enkel geval ook verder ont
wikkeld. Ik denk daarbij aan de compoundstoommachine, waar Roentgen aan werkte en 
waarmee hij zijn tijd (helaas te ver) vooruit was. 
Ik roep in herinnering wat Heine na zijn verblijf in Leiden over de Hollanders wist te 
melden. Hier kon men zich veilig voorbereiden op allerlei omwentelingen. Die zouden 
ons volk niet rauw op het lijf vallen. In Nederland gebeurde toch alles vijftig jaar later. 
Misschien had Heine dat goed gezien op het vlak van de cultuur en het toen heersende 
denken over staat en samenleving. Beets was daar meer de spreekbuis van dan Douwes 
Dekker. Maar zelfs de brave dichter-dominee zag aanleiding voor een lofdichtje op een 
stoomtrein.^ Maar ook buiten het gebied van de spoorwegen waren er teveel uitzonde
ringen op de regel van de liberale Rijnlandse dichter om vast te houden aan de idee van 
een conservatief landje waar men de kat uit de boom keek. De reeks studies noemt zoveel 
voorbeelden van pionierend gebruik of snelle adaptatie van nieuwe technieken, dat we 
het beeld van een in dit opzicht achterop hinkende Nederlandse samenleving moeten 
bijstellen. We kunnen nu lezen over hier te lande geleverde prestaties op het gebied van 
onder meer de scheepsbouw, de riolering, de gasvoorziening, de bruggenbouw, en de 
chemische techniek, die getuigen van een meer systematische en door technologen en 
ingenieurs gestuurde inschakeling van nieuwe techniek. Tegen het eind van de eeuw waren 

1 Bij het maken van deze kanttekeningen heb ik dankbaar gebruik mogen maken van commentaren van zeer 
terzake kundige lezers die ten dele ook direct betrokken waren bij het werk aan de serie. Ik noem hier ir J. 
Dirkzwager, ir H.I. Makkink, en ir J. Oosterhoft en ben hen erkentelijk voor de geleverde kritiek. Ook de 
kritische opmerkingen van de publicist en cultuurfilosoof H.K. Makkink zijn hier verwerkt. Voorts lien ik zeer 
erkentelijk voor de kritische opmerkingen van dr E. Homburg bij de totstandkoming van dit artikel. 
2 Nicolaas Beets, 'Stomen', in: G. Komrij ed.. De Nederlandse poëzie van de negentiende en de twintigste eeuw in 
duizenden enigegediehten (.•\msterdam 1987) 147-149. 

300 

file://�/msterdam


Technici als aangevers 25 

De benadering van de serie zorgt ervoor dat kas
boeken meer aandacht krijgen dan technische 
leerboeken. De technicus treedt nauwelijks uit de 
schaduw van de ondernemer. Indrukwekkenden 
gestalten als de Maastrichtse ondernemer Petrus 
Regout (1801-1878) domineren het beeld. 

we zelfs koploper geworden in de baggertechniek en was er op de andere terreinen van 
civiele techniek geen achterstand.^ 
Daarmee is niet gesteld dat het allemaal glad verliep. Vergeleken met de grotere nabuur
landen had ons land een aantal handicaps dat een rem heeft gezet op de ontwikkeling. Ze 
worden uitgemeten in het afsluitende zesde deel. Een voorname handicap was de kleine 
thuismarkt in relatie met het in ons nadeel werkende protectionisme van de landen om 
ons heen. Een andere handicap was het na 1850 meer passieve economische beleid van de 
toenmalige Nederlandse overheid. Daarin pasten geen in samenhang gehanteerde incen
tives voor de technische ontwikkeling. Dit was duidelijk in tegenstelling tot het in de 
nabuurlanden gevoerde overheidsbeleid. In de periode vóór 1850 had Koning Willem I wel 
die push. Hij opereerde te eigengereid en met te weinig consistentie en samenhang van 
beleid om de na hem aan de macht komende liberale bestuurders te doen begrijpen dat ze 
die fakkel moesten overnemen. Ook aan de vraagzijde van de markt zag men weinig in de 
ondersteuning van de technische ontwikkeling in eigen land. De opdrachtgevers hadden 
geen neiging om hun vraag naar technisch betere produkten te doen benutten als uit
daging en impuls voor de Nederlandse werkplaatsen en industrieën. Veel opdrachten 
gingen naar buitenlandse leveranciers. De nieuwe techniek was immers taai gerief met veel 
kinderziekten. Voeg daarbij de naar verhouding met het omringende buitenland late 
introductie van het wetenschappelijk gefundeerd technisch onderwijs, dan moet worden 
vastgesteld, dat ondanks die handicaps er op meer dan één terrein door ondernemers en 
technici opvallende prestaties zijn geleverd.'* 

3 Geschiedenis van de teclmieli, dl. II, hoofdstuk 7: 'Spoorwegen', 149-163 en Geschiedenis van de techniek, dl. III, 
163-171, 243-249. 
4 Gescliiedenis van de techniek dl. VI, hoofdstuk 8: 'Innoveren in Nederland'. 
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Kritische kanttekeningen 

Vraagt men naar de ontwikkelingen op het specifiek-technische gebied en meer in het 
bijzonder naar de meer of minder samenhangende verbeteringen en doorbraken op puur 
technisch gebied dan heeft de reeks niet zo veel te bieden. In dit opzicht dekt de titel de 
inhoud niet. Waar de reeks de ontwikkelingen behandelt in de particuliere sector, blijft de 
ingenieur in de schaduw van de koopman. De vele bijdragen en hoofdstukken behandelen 
voornamelijk bedrijfsgeschiedenis en de bedrijfseconomische en economisch-politieke 
randvoorwaarden. Dat wekt de indruk van een overheersende invloed van die meer maat
schappelijke factoren. Het moge zo zijn dat de technologische ontwikkeling een maat
schappelijke bedding behoeft; dat sluit echter niet de mogelijkheid uit van een zelfstandige 
impuls vanuit de techniek door knutselende en rekenende technici. We moeten aannemen 
dat daarvan in de negentiende-eeuwse leerboeken weinig meer terug te vinden is. Wie 
leest met de ogen van de ingenieur en het verband zoekt tussen technische en economi
sche ontwikkeling, leert veel, maar krijgt meer indirect dan direct inzicht in de rol van 
technici bij de technische ontwikkeling van Nederland van de negentiende eeuw. 
De gekozen benadering heeft duidelijk meer aandacht doen schenken aan de kasboeken 
en aanverwante documentatie dan aan oude technische leerboeken om over meer per
soonlijke documenten maar te zwijgen. Daarmee blijven de gegevens over de te nemen 
technische hobbels en hinderpalen grotendeels buiten beeld. Zo is er geen informatie over 
de ontwikkeling van het ijzergieten en evenmin over de verbindingen met bouten. Dat 
heeft dan tot gevolg dat de opbouw van systematisch en algemeen toepasbare empirische 
kennis en de aanvankelijk zeer bescheiden rol van de wetenschappelijke basis niet naar 
voren komen. 

Bij het zoeken naar de wetenschappelijke basis kwam men uit bij de afzonderlijke vakge
bieden van natuurkunde, chemie, mechanica en thermodynamica en niet bij de techni
sche basiskennis rond materialen, standaardprocessen en bewerkingen. Het proces van 
vervanging van ambachtelijk 'Fingerspitzengefühl' door meer systematisch toepasbare, zij 
het grotendeels nog empirische, kennis van materialen en constructies blijft onderbelicht. 
Daarmee krijgt men te weinig zicht op de uitwisseling en verbreiding van deze kennis, die 
toch medebepalend waren voor de opkomst van de negentiende eeuwse industrie. De 
actoren in dat proces van uitwisseling van kennis en hun denken blijven in de schemer. 
Dat is jammer ook al zullen deze voor het totale proces van de inbedding van de techni
sche ontwikkeling in de economie en de publieke voorzieningen niet zo doorslaggevend 
zijn geweest als de bij de 'market pull' en politieke vernieuwingsdrang betrokken onder
nemers en ambtenaren. 
Een ander punt van kritiek is de verkokerde behandeling. De eerste vijf delen van de reeks 
bieden een kaleidoscopisch beeld van afzonderlijk gepresenteerde studies over de ver
schillende bedrijfstakken. Daar zijn de actoren voornamelijk bezig voor eigen parochie en 
uiteraard in gevecht met de concurrentie. De technische relatie tussen verschillende 
bedrijven en bedrijfstakken komt niet echt uit de verf Die technische wisselwerking zal 
wel beperkt zijn geweest maar niet geheel afwezig. Enige uitzaaiing naar andere produkties 
zal toch wel hebben plaatsgevonden. Zo is te wijzen op de relatie tussen de modernisering 
van het bierbrouwen en elders toegepaste technieken zoals de koeltechniek en de filter-
techniek. Ook ontbreekt de relatie met de uit het bierbrouwen voortgekomen fabricage 
van azijn, koolzuur en later zelfs glas. Iets dergelijks geldt ook voor de spin-off van het 
jeneverstoken en van de scheepsbouw. De grotere stoomboten vereisten aangepaste werk-
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plaatstechnieken en nieuwe vaardigheden bij de inrichting. We vinden er in de des
betreffende hoofdstukken weinig van terug.' 
In de ruim tweeduizend bladzijden zijn hooguit twintig min of meer gedetailleerde 
beschrijvingen van apparaten of machines te vinden. Het zijn veelal klein afgedrukte 
kopieën van originele schetsen of tekeningen. De beschrijvingen zijn summier en soms is 
een loupe nodig om de tekeningen te ontcijferen.* Daarmee komen de plaatjes en de daar 
naar verwijzende tekst vaak niet tegemoet aan de meer technisch gerichte nieuwsgierig
heid. Een in dit opzicht gunstige uitzondering zijn de bijdragen van Lintsen over stoom en 
stoommachinebouw. Daarin zijn duidelijke plaatjes opgenomen die inzicht verschaffen in 
'the state of the art'. Ook in de hoofdstukken 6 en 7 van deel 5 over grondmechanica en 
spoorbruggen vinden we veel terug over de techniek.^ Bij de chemische techniek, die 
beslist een belangrijke rol speelde, moeten we het doen met betrekkelijk kleine plaatjes 
van authentieke afbeeldingen van fabrieksruimten met daarin opgestelde apparatuur. Ze 
zijn interessant, want authentiek. Wie er bij nader inzien meer van wil weten mist echter 
vaak een bijbehorende en goed leesbare beschrijving van apparatuur en onderdelen. Voor 
de nadere beschrijving van processen en apparatuur is men aangewezen op relevante 
passages in de tekst, hier en daar geïllustreerd met de voor chemici bekende reactiever
gelijkingen. Bij de overigens levendige beschrijvingen van het teloorgaan van oude trafie
ken en de opkomst van nieuwe vormen van procestechnologie zou een minder summiere 
toelichting op de afbeeldingen geen overbodige luxe zijn geweest. Maar, zoals gesteld, wie 
meer wil weten wat er in het landje van Jan Salie en van Droogstoppel al of niet met 
stoom is gepresteerd, kan stellig zijn hart ophalen. 

Bij de keuze van de behandelde fabricages en bedrijfstakken stond blijkbaar de maat
schappelijke en meer in het bijzonder de economische betekenis voorop. Dat althans kan 
men afleiden uit de opzet van de serie. Wat ontbreekt is de motivering van de keuze van 
de aandachtsgebieden. Waarom is er in de hoofdstukken over de textielindustrie veel meer 
te vinden over katoenverwerking dan over de wolindustrie en wat is de reden voor het 
buiten beeld blijven van de werkplaatstechniek? Stonden de verhandelbare of direct toe
pasbare eindprodukten voorop? Het zou verhelderend zijn geweest als daar in de inleiding 
wat meer over zou worden gemeld. Dan zou het wellicht duidelijker kunnen worden 
waarom bijvoorbeeld de medische statistiek in het kader van de openbare hygiëne en de 
rol van aannemers en architecten in de bouw uitvoeriger aan bod komen dan de relevante 
technieken en materialen. Zoveel is wel duidelijk dat hier de techniek niet zozeer naar 
voren is gehaald, maar een nevengeschikte plaats krijgt naast de voor die techniek mede
bepalende maatschappelijke omstandigheden. 
Wie de stof beziet vanuit die optiek en zijn best doet om de gegevens aan elkaar te knopen, 
ziet ondanks het a prima vista kaleidoscopische beeld meer samenhang. Sommige, helaas 
niet alle, bijdragen bevatten een afsluitende beschouwing over onderliggende en ver
klarende trends in het door een auteur behandelde deelterrein. Daar zit dan ook weer wat 
overlap. Blijkbaar zijn de auteurs niet in een streng keurslijf geperst. Iets meer gemeen
schappelijke systematiek in de diverse bijdragen zou geen overdreven disciplinering zijn 
geweest. Gelukkig wordt in het afsluitende deel zes een interessante poging gedaan om de 

5 Geschiedenis van de techniek, dl. IV, hoofdstuk 3: 'Scheepsbouw' en de hoofdstukken 7 tot en met 13 over de 
chemische nijverheid. 
6 Zie bijvoorbeeld Geschiedenis van de techniek, dl. III, 23 en 99 en Geschiedenis van de techniek, dl. IV, 61 en 247. 
7 Geschiedenis van de techniek, dl. V, 203-223 (stoomtechniek) en 223-243 (de compoundmachine). 
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losse einden aan elkaar te knopen met gebruikmaking van de huidige opvattingen over het 
samenspel van markt, ondernemer, onderwijs en overheid in innovatieprocessen. 
Wat aan dit slot ontbreekt is een beschouwing over de meer of minder gebrekkige samen
werking en de rol van netwerken van sleutelfiguren, voorzover die destijds als voortrekker 
van de technische ontwikkeling hebben gefunctioneerd. Wie deed het met wie? We kun
nen er wel iets van terugvinden in de voorafgaande delen, maar het beeld blijft hangen 
van ijverige en slaafse techneuten, die lang in de coulissen bleven en naar verhouding pas 
laat in de eeuw met behulp van hun organisaties als KIvI en VBI maatschappelijke status 
verwierven en politieke invloed konden uitoefenen. Men blijft dan ook zitten met de vraag 
in hoeverre die ingenieurs als samenhangende beroepsgroep in ons land hebben bijgedra
gen aan het in de technische ontwikkeling gestelde vertrouwen als stuwende kracht voor 
de modernisering van de samenleving. Die verwachtingen zullen er stellig zijn geweest. 
Men krijgt de indruk dat de ingenieurs daarbij op enkele uitzondering na, zoals Lely, in de 
schaduw bleven van verlichte ondernemers. Het napluizen van de archieven van de hier-
bovengenoemde ingenieursverenigingen zouden deze indruk kunnen corrigeren. 
Een andere kanttekening betreft de lezersdoelgroep. Het omvangrijke werk is een 'Fund-
grube' voor geschiedkundigen, maar teveel van het goede voor de geïnteresseerde leek. De 
contextualistische opzet leidt tot allerlei uitweidingen waar dit type lezer niet op zit te 
wachten. Die zal moeten wachten op een meer populaire samenvatting. Deel 6 is duidelijk 
niet als zodanig bedoeld, omdat de materie hier beschouwd wordt vanuit de sinds kort 
verworven inzichten over economische en culturele voorwaarden voor de technologische 
ontwikkeling.** 

Had het beter gekund? Was een andere invalshoek dan die van een produkts- of bedrijfs-
taksgewijze behandeling mogelijk en beter geweest? Had men niet meer aandacht nog 
moeten schenken aan de lotgevallen van enkele bij de technische ontwikkeling betrokken 
en vooraanstaande technici? Nu staat de hedendaagse contextualistische visie voorop. Het 
licht valt op het doen en laten van de economische en politieke actoren en minder op de 
technische. De vraag blijft of met die accenten de denkwereld van de voornaamste actoren 
van honderd tot tweehonderd jaren geleden goed is weergegeven. Geschiedschrijving in 
die hermeneutische zin is, het zij erkend, moeilijk. Het vereist veel inzicht in de culturele 
omgeving en de daarmee verbonden drijfveren van de actoren van destijds. 

De makers van het drieluik 

Een beeld dat uit de serie naar voren komt is drieledig: binnen de private sector, de 
overheid en de scheepsbouw was de plaats die technici innamen verschillend. Voor de 
particuliere sector overheerst het beeld van de zeer zakelijke verhouding van de Hollandse 
koopman met het hulpje van de techniek. Dat meisje was er al lang en had in de zeven
tiende eeuw onze economie onschatbare diensten bewezen. Pas in de tweede helft van de 
negentiende eeuw kreeg ze in ondernemerskring hernieuwd status en waardering. Waar 
dat gebeurde zijn nu nog de gevolgen te zien. Zonder volledig te zijn kunnen hier worden 
genoemd de fabricage van stearinekaarsen en bietsuiker, van bier en alcohol, van marga
rine en uiteindelijk ook van kunstmest in de vorm van superfosfaat en van gloeilampen. 
De vervolgactiviteiten zijn nog grotendeels present in ons huidige produktiepatroon. 

8 Geschiedenis van de techniek, dl. VI, m.n. hoofdstuk 8: 'Innoveren in Nederland'. 
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Gedurende het grootste deel van de eeuw speelden technici in de meeste sectoren nauwe
lijks een rol. De ondernemers moesten zelf vooroplopen. Ze hadden weinig gemakkelijk 
toegankelijke informatie over nieuwe ontwikkelingen en de met de toepassing van stoom 
verbonden mechanisering. Zeker in het begin van de vorige eeuw moest men daar in het 
eigen netwerkje of door studiereizen achter komen. Technisch succes ging niet altijd 
samen met succes in de markt. Waar nieuwe technieken met kennis van zaken werden 
ingepast, waren er duidelijk doorbraken naar moderne industrialisatie te registreren. Het 
waren vaak de nieuwe entrepreneurs van de tweede helft van de vorige eeuw, die in dit 
opzicht konden scoren. 
Het door de auteurs uitgediepte historische materiaal over de in de commerciële sector 
toegepaste techniek confronteert ons op een directe manier met de denkwereld van de 
koopman-ondernemer van na 18OO. Voor hem was nieuwe techniek niet per definitie beter 
of goedkoper. Zijn voorgangers hadden zonder stoomkracht geproduceerd met de toen
tertijd beste technieken. De nieuwere techniek moest duidelijk goedkoper en op zijn minst 
even betrouwbaar zijn. Waar dat het geval was, kreeg die techniek haar kans. Of de meer 
of minder geschoolde technici van die tijd daar ook zo over dachten, kan niet uit de studie 
worden afgeleid. Slechts enkelen van hen mochten zelf het orgel trappen en bespelen. 
Impliciet in de hier besproken studies blijkt dat het ingenieursdenken buiten de sfeer van 
spoorwegen en bruggenbouw pas laat aan bod kwam. Ondernemende en maatschappelijk 
ingestelde ingenieurs zoals Stork en Van Marken zijn personen uit de tijd van kort voor de 
eeuwwisseling. Markant vernieuwende technici, zoals eerder Brunei in Engeland en 
Werner Siemens in Duitsland, zijn voor die tijd in ons land niet aan bod gekomen. 
Het moet overigens niet gemakkelijk zijn geweest om als ondernemer bij de tijd te blijven. 
De boekhouding was er niet op ingericht om structurele ontwikkelingen in de markt tijdig 
te kunnen onderkennen. De thuismarkt was klein en de concurrenten in de exportmarkt 
werden bevoordeeld door bescherming met soms hoge douanetarieven. Wellicht waren er 
ook weinig lieden in het commerciële netwerk met oog voor concurrentie en verdringing 
door nieuwe technieken. Alleen ingenieurs werkend aan de nieuwe infrastructuur, zoals 
Conrad en latere bruggenbouwers, hadden de kans om met hun technische durf stimu
lerend en integrerend bezig te zijn. Later kreeg ook Lely die kans. Technologen zoals Steger 
en de meer grondig opgeleide werktuigbouwers zoals Iterson kwamen veel later aan bod. 
Ook zij kregen die kans in een overwegend ambtelijke setting. De meer door de markt 
bepaalde technische ontwikkeling, zoals die in de elektronica of eerder in de olie en in de 
voedingsmiddelenindustrie, was typisch iets van deze eeuw en de late erkenning van de 
nuttige symbiose van ingenieur en ondernemer. 

Interessant in dit verband zijn de beschouwingen over het lot van de technieken, waarmee 
ons land in de glorierijke zeventiende eeuw vooropliep. De Hollandse loodwitfabricage 
hield het vanwege de kwaliteit nog goed vol tot even voorbij het midden van de eeuw en 
moest daarna het loodje leggen. Andere zogenaamde trafieken, waaronder de agrotech-
nische verwerking van meekrap, verdwenen geheel van het toneel. De windmolen bleef 
nog lang draaien en de vervangende stoommachines zijn niet hier maar elders ontwikkeld. 
Gelukkig waren er ook oude technieken die zich in moderne vorm konden handhaven. 
Het waren en zijn de papierindustrie, de baggerbedrijven en de scheepsbouw, die aan het 
eind van de eeuw vanuit andere posities en met modernere techniek een grote rol bleven 
spelen. Merkwaardig ook zijn de aanzetten voor moderne chemische industrie in de twee
de helft van de vorige eeuw met de fabricage van zwavelzuur en salpeterzuur als vervolg 
op de oudere trafieken. 
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Een ander beeld vinden we op het terrein van de civiele techniek in dienst van de ont
sluiting van het land voor de moderne vormen van vervoer en verkeer. Meer dan bij de 
nijverheid met de ondergeschikte en in meerderheid ambachtelijk ingestelde technici was 
de overheid voor haar uitvoerende werk aangewezen op beter opgeleide ingenieurs. Hun 
opleiding was aanvankelijk verbonden met die voor de genie-officieren voor de land
macht. Met die achtergrond hadden opleiding en beroep van de civiele ingenieur meer 
status. Bij de bouw van kanalen, spoorwegen, bruggen, polderbemaling en waterkeringen 
was de techniek een echte steunpilaar. Ingenieurs waren verantwoordelijk voor het goede 
functioneren van de nieuwe techniek op publiek of semi-publiek terrein. Ze werden kri
tisch gevolgd door de op de staatskas passende kamerleden en ministers. Pas in de tweede 
helft van de eeuw konden enkelen van hen opklimmen tot in het centrum van de politieke 
macht. Dat verklaart hun voorzichtigheid en ontwerpersconservatisme, zoals dat bijvoor
beeld in het weinig gevarieerde patroon van onze negentiende-eeuwse bruggenbouw tot 
uitdrukking komt. 

Toch was het zelfvertrouwen van de waterstaatingenieurs groot en niet minder hun eigen
gereidheid. Zo hielden ze bij de aanleg van de spoorweg naar Vlissingen geen rekening 
met de stad. Die eigengereidheid gaf ook de nodige rivaliteit met de marine-ingenieurs. 
Die hadden weinig vertrouwen in de bouwers van De Nieuwe Waterweg en het Noordzee
kanaal. Zo werd het grootste stoomschip, 'De Koning der Nederlanden' in de jaren zeven
tig nog ontworpen voor de doorvaart door het Noord-Hollands Kanaal.*^ Verkokering en 
gebrek aan coördinerend beleid was toen (evenmin als nu) geen zeldzaamheid. 
Deze ingenieurs hebben voor hun ontwerpen wel goed rondgekeken in het buitenland, 
maar van een omgekeerde invloed was nauwelijks sprake. Op een enkele uitzondering na 
als Conrad hebben ze daar niet aan de weg getimmerd. Zo is in recente buitenlandse 
publikaties over bijvoorbeeld de geschiedenis van de bruggenbouw veel te vinden over 
Duitse, Franse en vooral Amerikaanse en Engelse ontwerpers, maar de Nederlandse pres
taties komen daar niet aan bod.'" Dat is wel jammer. Onze negentiende eeuwse bruggen 
waren allesbehalve klein en niet gemakkelijk te maken en nog moeilijker te funderen. Ze 
waren met hun vakwerkconstructie met typerend gebogen liggers niet lelijk en bleken 
bovendien buitengewoon degelijk te zijn gemaakt. Met de bouw van de spoorwegbrug 
over de Lek bij Culemborg is zelfs pionierswerk verricht. Die prestatie was mogelijk dank 
zij de voortvarende ontsluiting van het land. Rond 1890 was het spoorwegnet voltooid en 
begon ook een uitgebreid net van stoomtramwegen vorm te krijgen. Daar zal een gunstige 
marktverwachting voor het vervoer van personen en wellicht ook goederen stellig een rol 
bij hebben gespeeld. Anders is deze ontwikkeling in de context van het besproken tijds
gewricht niet te verklaren. 

Een apart tafereel bood de scheepsbouwtechniek. In verband met de vaart op de koloniën 
was de thuismarkt niet echt klein, zij het dat de reders voor geheel nieuwe ontwerpen de 
Engelse scheepsbouwers prefereerden. Gelukkig was er de vanouds belangrijke marine. 
Marine-opdrachten hielden onze scheepsbouwers bij de les. Zo zag de Nederlandse mari
ne-ingenieur Tideman al snel het praktisch belang van modelwetten in en begon evenals 
Froude een eigen inrichting voor scheepsbouwkundig modelonderzoek in Amsterdam. 
Hierdoor bleef men goed bij de tijd. Het onderwijs speelde daarin geen bijzondere rol. 

9 J.M. Dirkzwager, 'Scheepsbouw', Geschiedenis van de techniek, dl. IV, 57-102, m.n. 92. 
10 David J. Brown, Bridges: Three thousand years of defying nature (Londen z.j.). 
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Door de centrale overheid werd weinig ondernomen 
om het kennisniveau van technici ten behoeve van de 
nijverheid op te krikken. De onder leiding van de 
hier afgebeelde Antoine Lipkens (1782-1847) staande, 
in 1842 te Delft opgerichte, Koninklijke Akademie ter 
opleiding van Burgerlijke Ingenieurs was aanvanke
lijk vrijwel geheel op de behoeften van de overheid 
gericht (Foto: TU Delft). 

Scheepsbouw was in het technisch hoger onderwijs lange tijd een bijvak van de opleiding 
voor werktuigbouwer." 
Het beeld van de techniek van destijds blijkt dus een drieluik te zijn. Op het eerste paneel, 
namelijk dat van de private sector, zien we de ondernemer, die vanuit een kleine thuis
markt op door tariefmuren beschermde exportmarkten moest zien rond te komen. Hij 
was niet blind voor technische vernieuwing, maar zag er geen voor hem en zijn profijt 
drijvende kracht in. Pas in de tweede helft van de vorige eeuw kwam er begrip voor de 
motorfunctie van de technische ontwikkeling. Op het tweede paneel van de publieke 
sector en de infrastructurele werken zien we een veel actievere rol voor de techniek en 
haar bedienaren. Die hadden vanuit ambtelijke sleutelposities meer in de melk te brok
kelen. Op het derde paneel, namelijk dat van de scheepsbouw, zien we heel sterke impul
sen van elders ondernomen technische vernieuwing, waarbij de marine een belangrijke 
schakelfunctie had. Maar had men nog weinig breed georiënteerde ingenieurs met weten
schappelijke kennis en praktisch inzicht aan boord om die vernieimdng gestalte te geven. 
Dat type ingenieurs kwam pas in deze eeuw aan bod. Dat brengt ons op de rol van het 
technisch onderwijs. 

11 Gescliiedenis van de teciiniek, dl. V, 146. 
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Het technisch onderwijs 

Deel 5 van de serie geeft een zeer doorwrocht overzicht van de ontwikkeling van het tech
nisch onderwijs op verschillende niveaus. Er is weinig op aan te merken maar des te meer 
van te leren. Geruime tijd in de vorige eeuw waren het de plaatselijke initiatieven die de 
stoot gaven tot wat veel later ambachtsscholen en middelbaar technische scholen zouden 
worden. Een conservatieve onderwijspolitiek op het landelijke vlak vertraagde de inbed
ding van dit type voortgezet onderwijs in het systeem. Door de centrale overheid werd 
weinig ondernomen om het kennisniveau van lagere en leiding gevende technici ten 
behoeve van de nijverheid op te krikken. De ingenieurs hadden hun stek aan de kant van 
de overheid. Vandaar het gewicht van de civiel ingenieur en de trage opkomst van de 
werktuigkundige ingenieur. Bij de particuliere nijverheid was de vraag vooral gericht op 
de praktisch ingestelde ambachtsman en technicus. Bij de scheepsbouw had de marine het 
voortouw. Die moest bij de tijd blijven. Daarom had de opleiding daar ondanks de nog 
overheersende empirie een systematisch en ten dele zelfs wetenschappelijk karakter. Bij de 
particuhere scheepsbouw bleef de vraag naar wetenschappelijker opgeleide scheepsbouw
kundigen lange tijd zeer beperkt. Al met al dus een gevarieerd beeld, waarin inderdaad 
wederom van een driedeling spake is. 

Techniek met een hoger kennisniveau bleek nodig, maar mocht niet de pretentie hebben 
van gelijkwaardigheid met de alfa- en beta-wetenschappen. Zo althans dacht Thorbecke 
erover. De door hem ingestelde Hogere Burger School was mede bedoeld als voorportaal 
voor middelbaar en polytechnisch onderwijs naast dat voor handel en kantoor. Techniek 
bleef in de ogen van beleidsmakers meer vaardigheid dan kunde.'-
Niet alleen Thorbecke dacht zo. De gevestigde universiteiten zagen weinig heil in de 
verwetenschappelijking van het technisch handwerk. Die stand van zaken verklaart de 
moeizame gang van zaken bij de omvorming van de polytechnische school tot Technische 
Hogeschool. Veel ingenieurs kennen dit verhaal. Het blijft pijnlijk om te lezen dat het 
verzet van gevestigde universiteiten daar mede de oorzaak van was. Hooggeleerdheid 
maakte niet immuun voor geborneerdheid. Wie thuis is in wetenschapsland moet vrezen 
dat dit verschijnsel van alle tijden is. 
De opwaardering van de polytechnische school voor ingenieurs tot Technische Hoge
school met een meer wetenschappelijke basis kwam laat tot stand maar ook weer niet te 
laat. In de particuliere sector nam de vraag naar Delftse ingenieurs pas echt toe na 1900. 
Toen zagen modern ingestelde ondernemers zoals Van Marken en Philips het nut van 
meer technische expertise. In het midden- en kleinbedrijf bleef de academisch opgeleide 
ingenieur een zeldzaamheid. Dit verklaart de tot in onze dagen voortdurende sterke 
positie van de meer praktisch opgeleide technici in leiding en middenkader van veel 
Nederlandse bedrijven. Daar moet wel bij worden bedacht dat de MTS en later ook de 
HTS in hun onderwijspakket een goede combinatie van praktisch toepasbare know-how 
en basiskennis hebben weten te vinden en te handhaven. Nog steeds immers is er in het 
ingenieursvak veel empirie. 
Bij lezing van de onderwijshoofdstukken is de verleiding groot om lijnen door te trekken 
naar deze tijd. Zijn er nog gevolgen te zien van de sterk vertraagde invoering van meer 
wetenschappelijk georiënteerd hoger technisch onderwijs? Zijn hier wellicht oorzaken aan 
te geven voor de zeer matige groei in ons land van de fabricage van instrumenten en appa-

12 Geschiedenis van de techniek, dl. V, hoofdstuk 5: 'Ingenieurs en het technisch onderwijs', 118-120. 
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raten? In het begin van deze eeuw was de uitgangpositie voor de instrumentenfabricage 
niet zo slecht. In Delft werden toen al telefoontoestellen gemaakt. Daar is ondanks de zich 
verruimende markt geen grote bedrijfsmatige activiteit op gebaseerd. In de apparaten
bouw verschafte de na 1945 snel expanderende chemische industrie veel kansen. Die zijn 
nauwelijks benut. Het is niet onmogelijk dat het aanvankelijke tekort van breed opgeleide 
en vooral ondernemende ingenieurs hier een rol heeft gespeeld. 

Is ons land achterop geraakt? 

In een nabeschouwing verdedigt de hoofdredacteur van de serie de stelling dat men hier te 
lande in de negentiende eeuw deed wat men kon en technisch redelijk bij de tijd bleef.'-' 
Daar zijn stellig argumenten voor. Genoemd zijn de vernieuwingen, die de continuïteit 
van een aantal bedrijfstakken hebben veilig gesteld. Men denke daarbij aan de moderni
sering van de papierindustrie, de textielnijverheid en de even wisselvallige als boeiende 
ontwikkelingen in de textielververij en de baggerindustrie. Ook de anorganisch-chemische 
industrie hoort in dit rijtje. Op dat laatste terrein blijkt de technologie met ten dele bui
tenlandse expertise al ver ontwikkeld, voordat de verwetenschappelijking in die bedrijfstak 
in deze eeuw vaste voet kreeg. Dat pleit voor het destijds al moderne ondernemerschap in 
de chemie. Het toont ook aan dat de industriële chemie als bedrijfstak in ons land meer 
negentiende-eeuwse wortels heeft dan men zou verwachten.''* Een en ander mag trouwens 
niet los worden gezien van de technisch-koploperfunctie van ons land in de zeventiende 
eeuw. Men kan dus niet zeggen dat we het in de negentiende eeuw er bij hebben laten 
zitten en het is goed dat dit nu op grond van veel feitenmateriaal kan worden vastgesteld. 
Voorzover het onder de gegeven marktomstandigheden beter had gekund, zal dat minder 
te wijten zijn aan een gebrek aan koopmanschap en meer aan een tekort aan ondernemen
de ingenieurs met voldoende status en dienovereenkomstig krediet. De trage opkomst van 
het wetenschappelijk technisch onderwijs kan hier een beperkende rol hebben gespeeld. 
Had het verschil gemaakt als er met een eerdere opwaardering van het technisch onder
wijs onder de beslissende actoren meer ondernemende technici waren geweest? Aan dat 
oordeel komt het laatste zesde deel niet toe. Was er meer aan technische innovatie gedaan 
als er minder kapitaal nodig zou zijn geweest voor het investeren in de koloniën? Wie het 
weet, mag het zeggen. Zoveel is zeker: men voelde zich niet achterlijk en men was dat in 
feite ook niet. Maar dat is nog geen reden voor de stelling, dat onze voorouders, gegeven 
de omstandigheden, het niet beter hadden kunnen doen. 

Wat hier verder van zij; er is ondanks kritiek alle reden om blij te zijn met de hier be
sproken collectieve prestatie. Zij mag er wezen. De materie doet uitzien naar de geschied
schrijving over de technische ontwikkeling in deze op haar eind lopende eeuw. In deze 
eeuw van versnelling en groei, van oorlog en uitsluiting werd de door de techniek veroor
zaakte materiële ontwikkeling aanleiding voor wereldwijde acceptatie. Dat proces gaat nu 
gepaard met toenemende verontrusting en milieukritiek. Hoe dat precies in zijn werk 
ging, zullen we kunnen leren van de meer recente geschiedenis. Ik ben benieuwd. 

13 H.W. Lintsen, lezing bij de presentatie van het zesde deel in de Balie te .Amsterdam op 19-4-1995, zie; NRC-
Handclshhid, 21-4-1995. 
14 Geschiedenis van de techniek, dl. II, hoofdstuk 11 (papier) en dl. IV, de hoofdstukken 7 tot en met 13 over de 
chemische nijverheid (151-273). 
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SUMMARY 

Technical men as prompters: Some critical notes on the description of the part played by 
technicians and engineers 

Notwithstanding the highly interesting material and the quality of the series on the his
tory of technological development in the Netherlands in the nineteenth century, some 
critical remarks need to be made. The six volumes together leave the eager reader with 
the impression of Dutch technical achievement totally, or almost totally, dependent on 
commercial entrepreneurship and on national competition under unfavourable market 
conditions. This is not the complete picture. Dutch shipbuilding and even the construc
tion of warship steam engines remained in the forefront. The demands of the naw and 
later those of the emerging shipping companies were instrumental in preventing a big gap 
with British marine technology. Dredging, bridge construction and hydraulic engineering 
in general, were state of the art activities. Furthermore the technological basis for the 
nowadays successful food industries of the Netherlands was laid in the nineteenth century. 
Many chapters of the series pay tribute to the role of the commercially oriented entre
preneur in the introduction of steam power and other technical equipment. Engineers 
remain in the background, with the exception of some navy engineers and those working 
in public service on the construction of canals, dykes, railroads, and bridges. The question 
of their societal role in creating networks and platforms for technical modernization 
remains unanswered. This is especially regrettable for readers with an engineering back
ground, but it does not affect the very positive judgement on the contribution of this 
series to a better understanding of the societal role of technology in the previous century. 
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