
MAATSCHAPPIJ . W E T E N S C H A P EN TECHNIEK ROND 1875 

/ . A. Brongers 

Aangezien wetenschaps- en techniekgeschiedenis slechts dan zinvol 
bedreven kunnen worden als men deze ziet in innige samenhang met zo 
veel mogelijk overige onderdelen van de geschiedenis willen wij in deze 
voordracht U het milieu schetsen waarin de onderwerpen geplaatst 
moeten worden die in de volgende voordrachten tijdens deze najaars-
vergadering meer in detail worden beschreven. 

Om ens thema een duidelijk chronologisch zwaartepunt te geven 
verstaan we onder « rond 1875 » het tijdperk tussen de jaren 1865 en 
1885. Om bepaalde lijnen te laten zien zal ik een enkele maal buiten 
deze grenzen gaan. Door de woorden « wetenschap en techniek » in de 
titel is er met de periodekeuze ook een duidelijke geografische beperking. 
W e richten onze bhk op West-Europa en het gebied van de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika. De rest van de wereld betekende in deze 
tijd voor ons onderv,'erp nog niet veel, alhoewel West-Europa en de 
Verenigde Staten in deze periode wel met begerige blikken rondzagen in 
de economisch onderontwikkelde gebieden ter vergroting van hun mark-
ten en ter verkrijging van grondstoffen. In 1876 wordt b.v. Koningin 
Victoria keizerin van India. Politick is er tussen de beide continenten 
nauwelijks contact ten gevolge van de Monroe-doctrine in Amerika, op 
technisch-wetenschappelijk terrein echter zoveel te meer zoals hieronder 
zal blijken. Dit laatste is wel op de meest letterlijke wijze gemateriali-
seerd door de aanleg van de eerste transatlantische telegraaflijn in 1866. 
De algemene behoefte aan communicatie, een steeds weerkerend thema, 
komt ook tot uiting in de samenwerking van de landelijke postadministra-
ties in de Wereldpostvereniging te Bern (1875). 

In Europa was in Engeland net de industriele « revolutie » afgelo-
pen, een langdurig proces dat in 1851 culmineerde in de Great Exhibition 
te Londen in het speciaal daarvoor gebouwde Crystal Palace, later in 
Amsterdam min of meer gecopieerd door de bouw van het Paleis voor 
Volksvlijt (1864). Op deze tentoonstelling kon men zien welke zegenin-
gcn, in de vorm van veel en betrekkelijk goedkope gebruiksgoederen, de 
opkomst van de nieuwe Industrie met zijn productiemachines gebracht 
had. Mede ten gevolge van deze tentoonstelling waaide de industriele 
wind pas goed over naar continentaal Europa. Vooral in het gebied tussen 
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Rijn en Maas waar al een langdurige ambachtelijke traditie bestond, 
sloeg na 1850 het door Engeland gegeven voorbeeld snel aan; 20 wordt 
bv. in 1865 de Badische Anilin und Soda Fabrik opgericht. Nederland 
volgt pas veel later, aan het einde van de 19e eeuw, hier werd in 1863 
de H.B.S. ingevoerd en de Polytechnische school te Delft opgericht. De 
op de toegepaste wetenschap gerichte abiturienten van deze scholcn 
kwamen pas later beschikbaar om industrieen te leiden. 

De opkomst van een binnen een kapitalistisch stelsel georganiseerde 
industrie veroorzaakte in Europa de opkomst van socialistische bewegin-
gen. Onze periode is een betrekkelijk rustige consoliderende tussenfase 
in de weg van het Communistisch Manifest (Marx en Engcls 1847) en 
het revolutiejaar (1848) naar de Russische Revolutie van 1917. In 1864 
werd in Londen de eerste Internationale gehouden, terwijl in 1867 « Das 
Kapital » verscheen. Onder de economische druk van de Engelse indu-
striegebieden, die nauwelijks adequaat in het nog op middeleeuwse wijze 
georganiseerde parlement vertegenwoordigd waren, kwamen daar de 
Reform Bills tot stand, die ruim 3 millioen nieuwe stemmen creeerden. 
In 1866 kwam de Algemene Nederlandschc Typografen Bond als eerste 
vakvereniging in Nederland tot stand. Het was een vereniging van een 
elite onder de werknemers die politick voorlopig nog niet veel voorstelde. 
De meer revolutionaire vormen van socialisme vonden hun voorbeeld in 
de Commune te Parijs (1871). 

Had in Europa de overgang van een overwegend op landbouw 
georienteerde economic naar een industriele maatschappij tot spanningen 
en botsingen aanleiding gegeven, ook in Amerika kwam het tot een con
flict tussen deze vormen van economie. Hier echter rat juist het agrari-
sche Zuiden met zijn slaven in de hoek waar de klappen vielen. Het veel 
meer op industrie ingestelde Noorden won de ontstane Burgeroorlog in 
1865 en de slavernij werd afgeschaft. Men zag daar de industrie als een 
zegen; van krantenjongen tot millionnair werd een begrip. In de rust van 
de periode na de burgeroorlog werden fortuinen bijeengebracht die weer 
nieuwe industrie stimuleerden. Carnegie (staal). Rockefeller (olie) en 
Vanderbilt (spoorwegen) zijn tot de verbeelding sprekende namen. Ook 
in Europa waren al, of ontstonden grote industrie stimulerende vermo-
gens, Wij denken aan de Rothschilds, die in 1875 de koop van het Suez-
kanaal door het Engelse gouvernement mogelijk maakten en aan nieuwe 
industrie-magnatcn als Krupp, die van de Frans-Duitse oorlog (1870/71) 
niet slechter werden. 

Wij schetsten twee belangrijke componenten uit deze periode: de 
veranderde geesteshouding die het begrip massa-industrie deed aanslaan 
en het ontstaan van dc kapitalen die de uitvoering ervan stimuleerden. 
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Het belangrijke derde element, de consumenten en potentiele consumen-
ten willen we nu bespreken. 

Tijdens de Great Exhibition te Londen zag het publiek wat er 
allemaal te koop was. Deze tentoonstelling werd het begin van een reeks 
van dergelijke manifestaties onder aanlokkelijke namen als « Weltausstel-
lung » of « Exposition Universelle ». De organisatoren in Parijs (1867). 
Wenen (1873), Philadelphia, de Centennial Exhibition vanwege de 
honderdjarige Amerikaanse onafhankelijkheid (1876), nog eens Parijs 
(1878), en ten slotte ook op het Australisch continent (Sydney, 1879 en 
Melbourne 1880), zorgden ervoor de laatst uitgevonden en gefabriceer-
de producten aan den volke te tonen. De afbeeldingen van gewonnen 
gouden medailles op de etiketten van de producten moesten het publiek 
overtuigen van hun koopwaardigheid. Zij die niet konden reizen werden 
voorgelicht door tekst en fraaie staalgravures in tijdschriften als Eigen 
Haard (opgericht in 1875), De Natuur (« Populair geiUustreerd maand-
schrift gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepas-
singen » )en het reeds langer bestaande Album der Natuur. T. C. Wink
ler, conservator van het Teylers Museum waar wij heden ook te gast 
zijn, is een van degenen die natuurwetenschappelijke voorlichting aan 
het publiek in deze tijd geven. In dit verband moeten we ook dc verschij-
ning van het eerste boek (1863) uit een hele reeks van Jules Verne 
vermelden. Deze publiciteitsmedia (tentoonstellingen en tijdschriften) 
met hun impliciete reclame zijn in deze periode niet te onderschatten 
stimulantia geweest om bij het publiek de wens te ontwikkelen deel te 
hebben aan de technische en wetenschappelijke mogelijkhcden. Enerzijds 
was daar de gegoede burgerij die zich vrijwel dadelijk aan deze bronnen 
kon laven, anderzijds waren er de arbeiders, die echter eerst slechts 
potentieel consument bleven. De bovenbeschreven spanningen, die men 
kan samenvatten onder het hoofd socialistische bewegingen, gaven aan
leiding tot loonsverhogingen. De hierdoor nieuw ontstane koopkracht 
bracht nieuwe consumenten voort die weer nieuwe industrie stimuleerden. 

Een andere marktvergroting creeerde Bismarck door het tot stand 
laten komen van de Duitse eenheid onder de Kaiser in 1871, hierdoor 
vielen vele oude hinderlijke tolgrenzen weg. Deze periode staat bekend 
onder de naam « Griinderjahren ». Het beschreven conglomeraat van ele-
menten, kapitaal, industrialisatie, socialisme en consumentenvergroting, 
maakte dat er geen weg terug was; in deze periode wordt een vaste basis 
gelegd voor een samenleving met alle eigenschappen zoals wij die heden 
ten dage beleven. 

W a t gebeurde er op technisch en wetenschappelijk gebied in deze 
tijd ? Hoewel de techniek van deze periode mede ontstaan is uit het 
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verrichte wetenschappelijke onderzoek uit een vorige periode wilen we 
toch aan de industrie en techniek de eer van de eerste behandeling geven 
want de eerst nog slechts kwantitatief veranderde invloed van techniek 
en industrie op de samenleving gaat nu, door schaalvergroting, over in een 
kwalitatieve verandering van deze invloed. De industrie maakt pro
ducten in hoeveelheden die onderzoek in nieuwe gebieden van wetenschap 
mogelijk maakt. Als voorbeeld noemen we de opkomst van de teerkleur-
stoffenindustrie. Hierdoor kwamen grotere hoeveelheden kleurstoffen, 
teer en carbol ter beschikking van research en techniek. Deze kleurstof
fen en varianten ervan worden weldra toegepast in de microscopie. De 
kleinste elementen van het leven. de cellen, waarvan de fijnste stnicturen 
onder het microscoop moeilijk zichtbaar te maken zijn, worden nu beter 
voor onderzoek toegankelijk. Op kosten van de industrie is het Abbe 
mogelijk om tot een theorie van de beeldvorming in het microscoop te 
komen (1872), waardoor microscopen kunnen worden gemaakt die nau
welijks verbetering behoeven. Pas de fase-contrastmicroscopie van 
Zernike, een zestig jaar later, is de eerstvolgende wezenlijke verbete
ring. Dat biologic en geneeskunde hier langzamerhand van gaan profi-
teren is duidelijk. De kerndeling wordt in 1879 waargenomen. Het carbol 
blijkt een krachtig desinfcctans te zijn. Lister (1871) past het om deze 
eigenschap toe tijdens operaties. Robert Koch ontdekt in 1882 de tuber-
kelbacil en in het volgende jaar de cholerabacil. De theoretische scheikun-
de ontvangt ook stimulanscn uit de teerindustrie. Bij de bereiding van 
kleurstoffen en de bepaling van de structuren der gevonden moleculen 
stuit men op het probleem van de structuur van benzeen, Kekule vindt al 
in 1865 dat deze het beste als een ringvormige met zes koolstofatomen 
beschreven kan worden. 

De uitvinding van een praktische dynamo door Gramme (1868) en 
de mogelijkheid electriciteit te transporteren doordat goede isolatic-
middelen op gutta-percha en later op teerbasis ontwikkeld werden, bracht 
een nieuwe fysische grootheid onder toepassings- en researchbereik. Het 
Gare du Nord in Parijs is in 1875 met electrische Jablochkoff kaarscn 
verlicht. de benodigde electriciteit werd door een eigen generator opge-
wekt. Als we in Amerika rondzien stuiten we onvermijdelijk op de naam 
Edison, een man die zijn zaken bv. door middel van demonstraties in 
Menlo Park uitstekend wist te verkopen. Zijn grootste verdienste is niet 
zozeer dat hij in 1879 de electrische lamp zodanig verbeterde (kooldraad-
lamp) dat deze practisch bruikbaar werd, maar dat hij tegclijkertijd een 
heel systeem ontwierp, het electrische net, om electriciteit centraal op te 
wekken, te transporteren en in de huizen te brengen. Hij bedacht allerlci 
practische zaken als zekeringen, schakelaars, electriciteitsverbruik-meters 
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en fittingen, die wij nu, als vanzelfsprekend, gedachteloos gebruiken. 
In 1882 werd in New York, in Pearl Street, de eerste electrische 

centrale in werking gesteld door de Edison Electric Light Company. Het 
station leverde gelijkstroom, een type electriciteit dat Edison, een prac
tisch doch theoretisch nauwelijks geschoold man, goed begreep. Pas in 
de jaren na 1890 zal de gelijkstroom geheel worden vervangen door dc 
theoretisch moeilijker te begrijpen wisselstroom. In de hier beschreven 
periode raakt Amerika in de ban van de electriciteit en haar tocpassingcn, 
via de wereldtentoonstellingen maakt het publiek overal kennis met elec-
trisch licht en telefoon (Bell, 1876). 

Uit het beschrevene blijkt duidelijk hoe er vanuit de opkomende 
Industrie impulsen uitgaan. die wetenschappelijk onderzoek induceren. 
Een nieuwe methode van werken, het « crash-program » als een vorm 
van practische research, werd door Edison bij zijn pogingen om de elec
trische lamp te verbeteren ingevoerd. Het verhaal van de honderden orga-
nische stoffen die verkoold werden om een gloeidraad te leveren is te 
bekend om hier te herhalen. Edison, zoals gezegd veel meer practisch dan 
theoretisch ingesteld, gebruikte in 1883 ter bepaling van de kabeldikten 
in het elcctrisch net van Sunbury in Pennsylvania een model waarin hij 
met weerstandsdraad dc belasting van de individuele huizen, gerangschikt 
in stratcn en wijkcn, simuleerde. De kiem voor dc pas later komende 
cchtc research, waar ook meer fundamentele. zijdelings commerciele, 
onderzoekingen een plaats kregen werd zo gelegd. 

Van de technische noviteiten willen we hier nog vermelden het gewa-
pcnd bcton (1867), het dynamiet (1867) en het gcbruik van luchtdruk 
bij het rcmmen (Wcstinghouse. 1869) en in boorwerktuigen (1869). De 
Mont Cenis-tunnel werd rond 1870 snel met pncumatische boren aange-
legd, terwijl rond 1880 de St. Gottard-tunnel veel sncllcr met dynamiet 
en luchtdrukborcn voltooid werd. Beide tunnels ziin ook weer uitingen 
van de vcrgrotc behoefte aan communicatiemiddelen. 

Aan het front van de zuivere wetenschap wordt ook gewerkt. W c 
noemen de completcring van de thcrmodynamica door de introductie 
van het begrip entropie door Clausius (1865). terwijl aan het einde van 
de periode die we beschrijven Lorentz zijn electronentheorie publicecrt 
(1883). Als we nog voor de scheikunde de massawerkingswet, de defini-
tieve vorm van het pcriodiek svsteem en de stereochemische opvattingen 
van Le Bel en van 't Hof noemen, dan is ons overzicht van de theoretische 
prestaties bijna complect, slechts de clcctro-dynamische beschouwingen 
van Maxwell, die later allcs wat onder het begrip « radio » samengevat 
kan worden oplevcrden. ontbreken nog aan deze reeks, die een opsom-
ming is van de prestaties van de anorganische natuurwetenschappen. In 
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het gebied van dc koningin der wetenschappen, de wiskunde, worden het 
Venn diagram en dc verzamehngenleer ingevoerd, woorden die heden 
bij de leerlingen van de Middelbare school een bekende klank hebben. 

Onder invloed van de berichtgeving over al dit werk vinden er in het 
denken van de mensen veranderingen plaats. Dc gedachten van Darwin 
worden gemeengoed. terwijl de geschiedenis van de mensen, ook voor 
het grote publiek, definitief van een prehistoric wordt voorzien. Het 
begrip « prehistoire » werd geintroduccerd op de wereldtentoonstelhng in 
Parijs in 1867. De mens blcek te hebben samengeleefd met nu uitgestor-
ven dieren, voorheen een niet in het denken passende gedachte. Van grote 
invloed op het denken, zij het veel later, zal ook de waarneming van dc 
bevruchting van een zee-egelei in 1875 blijken te zijn. Nooit werd het 
gelijke aandeel van man en vrouw in deze beter gedemonstreerd. 

Aan het einde van dit inleidend overzicht gekomen, blijken in deze 
periode alle elementen van de maatschappelijke toestanden die ons tegen-
woordig vaak zo benauwen, reeds aanwezig te zijn. Beinvloeding van het 
consumentengedrag, wegvallen van zekerheden in het denken. econo
mische verwikkelingen, ja zelfs de luchtverontreiniging beginnen een rol 
te spelen. Het cellulose in de jaarringen van bomen vertoont in deze tijd 
een stijging van het gehalte van de koolstof isotoop met massa 12, betrok-
kcn op die met massa 14, een gevolg van de toenemende verbranding van 
fossiele brandstoffen. Dit is het Sues-effect, waarvoor een corrcctic moct 
worden aangebracht bij de ouderdomsbepalingen met behulp van radio-
actieve koolstof. Om de relatie met onze tijd complect te maken vermel
den we nog de uitvinding van de benzinemotor (1883) en dc ontwikkc-
hng van de eerste auto door Daimler in 1885. Het is bijna niet tc gcloycn 
dat het allemaal pas een goede honderd jaar geleden begon. 
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