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Werktuigbouw in Nederland in de 
negentiende eeuw: een techniek zonder 
beroepsgerneenschap. 

H. LINTS EN, G. VAN HOOFF EN G. VERBONG. 

Inleiding * 

Technici en ingenieurs waren in de laatste twee eeuwen bouwers van moderne 
naties. Weg- en waterbouwkundigen werkten hartstochtelijk aan de ontwikke
ling van een moderne infrastructuur, werktuigbouwkundigen aan de mechani
sering van de produktie, chemisch technologen aan de produktie van nieuwe 
chemische stoffen en voedingsmiddelen en elektrotechnici aan de elektrici
teitsvoorziening en de voortbrenging van elektrotechnische produkten. De 
westerse maatschappij was voor haar industrialisatie in hoge mate afhankelijk 
van experts, hun technische deskundigheid en van de instituties waarbinnen 
technici werden gevormd, deskundigheid werd ontwikkeld en aan de be
roepspraktijk vorm werd gegeven. 

In een recent overzichtsartikel onderzoekt Lundgreen 1 de aard van deze 
technische beroepen in een viertal belangrijke industriele landen, namelijk 
Engeland, Frankrijk, Duitsland en Amerika. Hij merkt op dat in elk van de lan
den het karakter van de beroepen in de loop van de tijd veranderde. 

Aan het eind van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw 
hadden deze beroepen vooral een ambachtelijk karakter, dat wil zeggen hun 
deskundigheid was gebaseerd op overgeleverde kennis en ervaring. De vor
ming in de techniek yond plaats in de praktijk en deze kenmerkte zich door een 
geringe arbeidsdeling en een beperkte vertic ale organisatiestructuur. Het vrije 
ondernemerschap of de zelfstandig werkende technicus stond model voor de 
beroepsrol, terwijl de betrokkenheid bij de techniek het belangrijkste bindmid
del was tussen de technici en de basis voor een gemeenschappelijke beroeps
cultuur. 

In de loop van de negentiende eeuw ontstonden nieuwe technische profes
sies, dat wil zeggen professionele gemeenschappen van ingenieurs. Deze tech
nici hadden een formele opleiding genoten aan hogere technische scholen, 

* Met dank aan Alex den Ouden voor zijn suggesties in verband met dit onderzoek 
l. P. Lundgreen, 'Engineering education in Europe and the U.S.A., 1750-1930: The rise to 
dominance of school culture and the engineering professions', Annals of science 47 (1990) 33-
75. 
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waren veelal georganiseerd in beroepsverenigingen en werkten doorgaans in 
grote bureaucratische ondememingen en overheidsinstellingen. Hun beroeps
model was dat van de technische officier in het leger of de specialistische amb
tenaar in een bureaucratie. 

De groep van ambachtelijke technici wordt in de literatuur soms aangeduid 
als een 'shop community' gekenmerkt door een 'shop culture'. De professionele 
technici als een 'school community' gekenmerkt door een 'school culture". In 
beide gevallen gaat het om beroepsgemeenschappen, dat wil zeggen relatief 
hecht georganiseerde groepen van technici, die in de technische ontwikkeling 
en industrialisatie strategisch opereren. De overgang van 'shop' naar 'school' 
was per land verschillend. Zij vond in Engeland en de Verenigde Staten later 
plaats dan in Frankrijk en Duitsland, landen met een goed ontwikkelde over
heidsbureaucratie en onderwijssysteem in de negentiende eeuw. 

Met de overgang van 'shop' naar 'school' veranderde niet aIleen de institutio
nele karakteristieken van de beroepsgemeenschappen, maar ook de cognitieve 
in het bijzonder de 'body of knowledge' . De 'school community' was in de 
woorden van Layton in een aantal opzichten een 'mirror-image twin of the 
scientific community'. Zij had bepaalde kenmerken van de wetenschappelijke 
gemeenschap en stond daarmee aan de basis van de opkomst van de technische 
wetenschappen. 

In Nederland zijn de verschuivingen van 'shop' naar 'school' onder andere 
geconstateerd bij de waterstaatkundigen die werkzaam waren bij de Rijkswa
terstaat3

• De aankomende waterstaatkundige werd rond 1800 nog op een 
ambachtelijke wijze opgeleid. De nadruk lag daarbij op de praktijkkennis , de 
praktische ervaring en de persoonlijke relatie tussen meester en leerling. De 
leerling werd toegevoegd aan een hogere waterstaatsambtenaar. Daamaast 
bereidde hij zich door zelfstudie voor op het landmetersexamen. De Rijkswa
terstaat opgericht in 1798, was onmiskenbaar het produkt van het staatsvor
mingsproces tijdens de Bataafse tijd. Zij kende in het eerste decennium van 
haar bestaan nog een geringe arbeidsdeling en een beperkte hierarchie, maar 
bureaucratiseringstendenzen waren van meet af aan aanwezig. 

Na 1805 werd de Rijkswaterstaat en daarmee het beroep van (rijks)water
staatkundige op Franse en militaire leest geschoeid. Zij kenmerkte zich spoe
dig door een formele structuur, een verregaande arbeidsverdeling, een uitge
breide hierarchie en een strenge discipline. De ingenieurs of wei de officieren 
van het waterstaatscorps droegen uniformen en hechtten grote waarde aan de 
eer van het corps. Vanaf 1805 begon men deze ingenieurs aan militaire scholen 
op te leiden. 

2. M.A. Calvert, The mechanical engineer in America, /830-/9/0. Professional cultures in 
conflict (Baltimore 1967). 
3. H.W. Lintsen , /ngeniellrs in Nederland in de negentiende eellw. Een streven naar erkenning 
en macht (,s-Gravenhage 1980). 
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De opleiding was allereerst een theoretische opleiding met mime aandacht 
voor wiskunde en natuurwetenschappen. De militaire school richtte zich ver
der op de vorrning van een corps. Zij kende talrijke voorschriften voor het 
gedrag, nadruk op discipline, het kweken van een 'esprit de corps' en een hier
archie tussen de kadetten en de leraren en tussen de kadetten onderling. Het 
syteem werd pas volledig toen men de kadetten isoleerde van de buitenwereld 
en onderbracht in een intemaat. Dit geschiedde bij de oprichting van de 
Koninklijke Militaire Academie te Breda in 1829. Deze militair geschoolde 
waterstaatkundigen richtten later samen met de technische officieren uit het 
leger in 1847 het Koninklijk Instituut van Ingenieurs op. Zij leverden belang
rijke bijdragen aan veranderingen binnen de Rijkswaterstaat en de ontwikke
ling van de Nederlandse infrastructuur. 

Het lijkt alsof er in het modemiseringsproces van een maatschappij sprake is 
van een algemeen temgkerend patroon: beroepsgemeenschappen spelen een 
cruciale rol, waarbij binnen deze beroepsgemeenschappen tevens een ver
schuiving optreedt van 'shop' naar 'school'. 

In dit artikel zullen wij dit gangbaar lijkend patroon problematiseren voor 
een bijzonder geval, namelijk de werktuigkundigen en de werktuigbouw (in 
het bijzonder de bouw van stoommachines) in Nederland in de negentiende 
eeuw en stellen wij de volgende twee algemene vragen: 
I. Zijn beroepsgemeenschappen ('shop' of 'school') - in de hierboven genoemde 

betekenis - zo belangrijk voor de werktuigbouw modemiseringsproces (het 
industrialisatieproces) geweest? 

2. Is er een relatie tussen de transforrnatie van de technische beroepsgemeen
schappen (van 'shop' naar 'school') en de transforrnatie van de 'body of 
knowledge' (van ambachtelijke kennis naar technische wetenschappen in het 
bijzonder in de werktuigbouwkunde)? 
Wij beginnen eerst met een korte beschrijving van de Nederlandse werktuig

kundigen in de machine-industrie en vragen ons af met wat voor type beroeps
gemeenschap wij hier te maken hebben. Het zal blijken dat er in Nederland 
geen beroepsgemeenschap van werktuigkundigen in de negentiende eeuw aan
wezig was. Betekent dat nu dat de Nederlandse werktuigkundigen en machine
industrie geen rol van betekenis spelen in de industrialisatie en dat een trans
forrnatie van de werktuigbouwkunde naar een meer technische wetenschap 
achterwege blijft? Het antwoord is genuanceerd, maar uiteindelijk kan de stel
ling verdedigd worden dat de industrialisatie en de opkomst van de technische 
wetenschappen in Nederland mogelijk waren zonder beroepsgemeenschappen. 

Werktuigkundigen in Nederland in de negentiende eeuw 

Een probleem dat zich voordoet bij een beschrijving van de groep van Neder-
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landse werktuigkundigen in de machine-industrie, is een nadere bepaling van 
de categorie. De beroepsaanduiding werktuigkundige komt weliswaar voor in 
de negentiende eeuw, echter niet vanaf het begin. Zij dekt bovendien niet de 
beroepsgroep, die wij in dit artikel analyseren. In de machine-industrie vindt 
men losse werklieden, vaklieden (zoals smeden, bankwerkers en ketelmakers), 
de werkbazen, de tekenaars, de bedrijfsleiders, de constructeurs, de directeur 
enz. Wij beperken ons tot de categorie hogere technische functies globaal aan
geduid met directeur, ingenieur, chef, constructeur, bedrijfskundige en werk
tuigkundige. Van 420 personen uit deze categorie in de negentiende eeuw heb
ben wij informatie over hun opleiding (zie de tabel I). ' 

TABEL I: Opleiding van hogere technici in de machine·industrie ill de negellliellde eeuw 
(N=420) 

Aantal % 

Praktijkopleiding 308 73 
Formele opleiding 
- Delftse ingenieursopleiding 58 14 
- Buitenlandse technische opleiding 23 5 
- Militaire school 9 2 
- Machinisten school 6 1 
- Diverse en onbekend 16 112 4 27 
Totaal 420 100 

Het merendeel had zijn vorming grotendeels of uitsluitend in de praktijk 
gekregen, dat wil zeggen zij waren niet ingeschreven aan een opleidingsinsti
tuut. Mogelijk hadden zij wei bijscholing door avondcursussen, zelfstudie en 
dergeJijke genoten. Ongeveer een kwart van de hogere technici had een oplei
ding genoten aan een school. De aard van de formele opleidingen verschilde 
zeer. Er zaten civiele en militaire opleidingen, middelbaar technische en hoge
re technische, buitenlandse en binnenlandse, werktuigkundige en niet-werk
tuigkundige (bijvoorbeeld bouwkundige en waterbouwkundige) tussen. Maar 

4. Uitgangspunt van de tabel is de lijst van bedrijven in: W.H.P.M. van Hooff, De Nederlandse 
machinefabrieken 1825-1914 (Amsterdam 1990). Daarin staat per machinefabriek verrneld -
voar zover bekend - degene die leiding had over de fabriek in een bepaalde periode, met zijn 
sociale herkomst en zijn opleiding. Deze gegevens zijn aangevuld met de namen van andere 
personen (en hun biografische gegevens) behorend tot de door ons gedefinieerde categorie met 
biografische gegevens uit bedrijfsgeschiedenissen, necrologieen e.d .. 
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ook de opleiding in de praktijk was niet eenduidig. Dat blijkt als wij nader 
ingaan op de aard van de machinefabrieken waar deze technici werkzaam 
waren. 

De groep van technici werkte of had gewerkt in 160 verschillende machine
fabrieken en werkplaatsen. In totaal telde Nederland in de negentiende eeuw 
meer dan 200 bedrijven in deze bedrijfstak. Zij waren verdeeld over heel 
Nederland met concentraties in Noord- en Zuid Holland. De fabrieken en 
werkplaatsen liepen in een aantal opzichten uiteen5

: 

- Oorsprong: Sommige waren begonnen als smidsbedrijf, andere startten 
direct als machinefabriek, diverse kwamen voort uit handelsfirma's, molen
makerijen, koperslagerijen etc. 

- Grootte: Van het begin af aan kende Nederland enkele grote machinefabrie
ken (bijvoorbeeld Fijenoord en Van Vlissingen, beide circa 800 mensen in 
1847). Het kleinbedrijf was echter overheersend voor de gehele negentiende 
eeuw. Rond de eeuwwisseling kende de bedrijfstak een gemiddelde grootte 
van circa 100 werknemers. Maar het merendeel van de bedrijven (ongeveer 
60%) telde minder dan 25 werknemers. De bedrijfstak was een verzameling 
van enkele grote en middelgrote fabrieken en talloze kleine werkplaatsen. 

- Zelfstandigheid: Het merendeel functioneerde als zelfstandig bedrijf. Daar
naast kwam het regelmatig voor dat een machinefabriek of werkplaats 
onderdeel was van een scheepswerf, spoorwegmaatschappij of legeronder
dee\. Naast het zelfstandig ondememerschap kende de machine-industrie 
verschillende typen vennootschappen: de naamloze en commanditaire ven
nootschap en de vennootschap onder firma. 

- Activiteiten: Machinefabrieken en werkplaatsen konden een scala van werk
zaamheden verrichten. Zij bezaten gieterijen, smederijen, bankwerkerijen, 
ketelmakerijen en combinaties daartussen. Soms startte men met een van 
deze activiteiten en breidde men de werkplaats uit. In andere gevallen beg on 
men direct met een groot aantal van deze werkzaamheden. 

- Organisatie: Lange tijd kenden de meeste machinefabrieken en werkplaatsen 
een ambachtelijke organisatiestructuur dat wil zeggen een horizontale struc
tuur met een geringe arbeidsdeling. In de laatste decennia traden er echter 
grote verschillen op tussen machinefabrieken en werkplaatsen in arbeidsde
ling, arbeidsreglementering, financieel beheer, loonstelsels en administratie. 

Het is moeilijk in deze diversiteit binnen de machine-industrie een beroepsge
meenschap met een gelijksoortige beroepscultuur ('shop' of 'school') op te spo
reno Informele netwerken tussen werktuigkundigen zullen er zijn geweest, 
zeker op lokaal niveau, maar deze netwerken waren doorgaans vermoedelijk 
niet uitgebreid, hecht of duurzaam. Typerend is dat er tot 1889 geen nationale 
beroepsorganisatie heeft bestaan. En zelfs toen deze in dat jaar werd 

5. W.H.P.M. van Hooff, In het rijk van de Nederlandse vulcanus. De Nederlandse machinenij
verheid 1825-1914, Een historische bedrijfstakverkenning (Amsterdam 1990) passim. 
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opgericht onder de naam 'Vereeniging van Scheeps- en Werktuigbouwkundi
gen' waren er van de eerdergenoemde groep van 420 hogere technici slechts 62 
lid. Opvallend is eveneens dat het eerste Nederlandstalige tijdschrift op werk
tuigkundig terrein werd uitgegeven in 1890. Blijkbaar bestond tot die tijd wei
nig behoefte aan of zag men geen kans om gestructureerd tot informatie-uit
wisseling te komen. Voor een uitvoeriger beschouwing over de Nederlandse 
werktuigkundigen verwijzen wij naar het proefschrift van Van Hooff.6 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat een gemeenschap van 
werktuigkundigen of werktuigkundige ingenieurs ontbrak in Nederland gedu
rende het grootste dee I van de negentiende eeuw, in tegenstelling tot landen 
zoals de Verenigde Staten en Engeland. De groepering technici in de machine
industrie was heterogeen van samenstelling wat betreft opleiding, ervaring, 
loopbaan en beroepspraktijk. Zij was gefragmenteerd en kende nauwelijks 
hechte samenwerkingsverbanden. Het beroep van werktuigkundige - in socio
logische betekenis - bestond niet. 

Afb. 1: Vele Nederlandse machinefabrieken en -werkplaatsen hielden zich bezig met de ver
vaardiging van stoommachines en stoomketels. Hier is afgebeeld een aanzicht van de fabriek 
van stoomwerktuigen en inrichtingen van meestoven 'Nardten Luckerhof & Co', circa 1870. 
(Deel van een kwitantiebiljet) . 

6. Van Hooff, Nederlandse vulcanus. 
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Dat wil overigens niet zeggen dat er geen aanzetten zijn te vinden tot een 
beroepsgemeenschap. Vanaf 1860 was er een kristallisatie kern onder de werk
tuigbouwkundigen aanwezig, die rond de eeuwwisseling tot een gemeenschap 
met een 'school' cultuur zou uitgroeien. Deze kern werd gevormd door hogere 
technici van de grote machinefabrieken (onder andere Werkspoor en Stork), de 
marine, overheidsdiensten (zoals de Dienst van het Stoomwezen) en de werk
plaatsen van de spoorwegen. Deze kern zou zijn invloed in de werktuigkundi
ge wereld pas in de twintigste eeuw doen gelden. 

Werktuigkundigen, industrialisatie en stoommachines 

Het ontbreken van een beroepsgemeenschap brengt vervolgens de vraag met 
zich mee: kan een dergelijke heterogene en gefragmenteerde beroepsgroep een 
substantiele rol vervullen in de industrialisatie (in het bijzonder in het voorzien 
van kapitaalgoederen) en in de transformatie van de werktuigbouwkunde naar 
een meer technische wetenschap. Wij zullen ons in eerste instantie beperken 
tot het bouwen van stoommachines en daarbij twee zaken aan de orde stellen. 
Allereerst: welke bijdrage leverde de Nederlandse machinenijverheid aan de 
bouw van stoommachines in ons land? Op de tweede plaats: hoe werden 
stoommachines in ons land gefabriceerd, welke kwalificaties en kennis waren 
daarvoor vereist en hoe voorzag men daarin? 

Nederland was voor de toepassing van de stoomtechniek niet geheel afhan
keJijk van het buitenland. Zelfs in de beginfase toen nog op beperkte schaal 
stoominstallaties werden geplaatst, was circa de helft van Nederlands fabri
kaat. Van 171 stoommachines uit de eerste helft van de negentiende eeuw, 
waarvan de bouwer bekend is, waren 85 machines in Nederland gebouwd, 36 
in Belgie of op het huidige Belgische grondgebied en 46 in andere landen.7 

Na 1850 toen ons land overschakelde van de klassieke energiebronnen op de 
stoomtechniek, bleef de Nederlandse machinenijverheid voor een belangrijk 
dee I in de binnenlandse behoefte aan stoominstallaties voorzien. Rond 1880 
was 50% van de stoommachines van Nederlandse makeJij. Vijftien jaar later 
was het Nederlandse aandeel iets toegenomen namelijk tot 55%. De stoomke
tels waren omstreeks 1880 voor circa 56% van binnenlandse makelij . Rond 
1910 bedroeg dit aandeel circa 64%.8 Bij de beoordeling of dit al of niet een 
prestatie is, moet men mede overwegen, dat de Nederlandse machinefabrieken 
en -werkplaatsen op een open markt concurreerden met Belgie, Engeland en 
Duitsland, landen met een langere traditie in de machinebouw. 

7. R. Steenaard, Stoom en Stoomwezen , 1824-1850 (Doctoraalscriptie Erasmus universiteit, 
Rotterdam 1989) met bijlage, 46. 
8. Van Hooff, Nederlandse vulcanus, 191. 
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De fabricage van stoommachines 

Los van deze beoordeling kan men zich afvragen hoe het mogelijk is dat een 
land met een gefragmenteerde werktuigkundige beroepsgroepering op een der
gelijke schaal stoommachines fabriceerde. Het antwoord luidt in wezen een
voudig: het bestaan van een beroepsgemeenschap van werktuigbouwkundigen 
of werktuigbouwkundige ingenieurs vormde geen noodzakelijke voorwaarde 
om kapitaalgoederen voort te brengen. Hoe zit dit precies? Kijken wij daartoe 
naar de fabricage van stoommachines. 

Afb. 2: De fabricage van stoomkerels in her midden van de negentiende eeuw. 

Het vervaardigen van een stoommachine bestaat uit een breed scala metaal
bewerkingstechnieken9

: het gieten, het smeden, de verspanende bewerkingen 
en het samenvoegen. Giet- en smeedijzer waren de belangrijkste materialen, 
naast andere metalen zoals koper en brons en later in de negentiende eeuw het 
staal. Men gebruikte aanvankelijk ook nog hout, zelfs voor zwaar belaste 
onderdelen als bijvoorbeeld de krukas en de balans. Het belang van hout nam 
in de loop van de negentiende eeuw af. 

9. Van Hooff, Nederlandse vulcanus. hfs!. 2. 
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Bij het gieten werd het gesmolten metaal in gietvormen gegoten en kreeg het 
na afkoeling zijn gewenste vorm. Tot de specialistische werkzaamheden 
behoorden het maken van de modellen, het maken van de gietvorm en het 
smelten van de verschillende melanges metaal volgens een uitgekiend procede 
om de juiste materiaaleigenschappen te verkrijgen. Uiteindelijk had men een 
gegoten stuk dat op de gieterij nog werd ontdaan van bramen, opkomers en 
andere ongerechtigheden en eventueel verder werd bewerkt met vijlen en bor
stels. Naast het gieten gebeurde een dee I van de ruwe voorbewerking in de 
smederij, waarbij smeedbaar ijzer plaatselijk werd verhit zonder in vloeibare 
toestand te komen. Met hamers en aambeeld, zadels, hooms en andere voor
werpen bracht men gewenste vormen aan. Grote smeedwerken kregen hun 
vorm met stoom- en valhamers (vanaf het midden van de negentiende eeuw) 
en hydraulische smeedpersen (aan het eind van de negentiende eeuw). 

Bij het smeden en het gieten was het moeilijk of onmogelijk om het voor
werp de exacte vorm te geven. Vooral op kritische punten kon nooit voldoende 
nauwkeurigheid gegarandeerd worden. Bij het gieten kromp het werkstuk tij
dens het afkoeIen. Smeedwerk gebeurde met de hand en op het oog; twee 
smeedstukken waren nooit geheel identiek. Daamaast vereisten veeI werkstuk
ken een verdere afwerking, zoals het aanbrengen van gaten. Vee I van deze 
bewerkingen geschiedden tot ver in de negentiende eeuw vooral met behulp 
van handgereedschap. Het gebruik van gereedschapsmachines yond echter in 
toenemende mate plaats. De belangrijkste machines waren de draaibanken, de 
boormachines, de schaafmachines en de slijpmachines. 

Het in elkaar passen en afwerken van de verschillende onderdelen geschied
de in de bankwerkerij met als centraal punt de werkbank. Boren, kloppen, 
hameren, behakken, buigen, rich ten (recht maken) en vijlen waren zo de 
belangrijkste werkzaamheden van de bankwerker. Een groot aantal gereed
schappen en ook werktuigen stonden hem daarbij ten dienste. Beitels, bonkha
mers, vijlen en boren behoorden daartoe, terwijl voor het afmeten en aftekenen 
eveneens gereedschap aanwezig was. Daarbij dienden bankschroeven om klei
nere onderdelen op werkhoogte vast te zetten. 

Een fabriek of werkplaats die een stoommachine bouwde, behoefde niet al 
deze activiteiten uit te voeren. Vaak ontbrak de gieterij en werden de gietstuk
ken aangeleverd door gespecialiseerde gieterijen. Het smeden, het verspanen 
en het samenvoegen gebeurde doorgaans wei in de eigen fabriek of werk
plaats, hoewel in sommige gevallen het accent op de bankwerkerij lag, waarbij 
de meeste onderdelen van elders werden aangevoerd. Zo bestond het bouwen 
van de eerste stoommachines van Stork hoofdzakelijk uit het assembleren van 
de onderdelen vooral uit BeJgie betrokken. De firma zou zich echter na 1870 
ontwikkelen tot een grote machinefabriek inclusief een eigen gieterij. Verder 
kwam het voor dat cruciale onderdelen van de stoommachine bij andere 
fabrieken werden besteId. Zo was het maken van de ronde cylinders met mini-
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male afwijk:ingen een precisiewerk. Toch waren hiervoor ook speciale gereed
schapsmachines ontwikkeld, waarover de Nederlandse machinenijverheid kon 
beschikken. 

Een groot deel van de uitvoerende werkzaamheden die hier zijn genoemd, 
bestond uit geoefend werk, dat vaak jarenlange ervaring vereiste. De prakti
sche ervaring deden de arbeiders op in de bedrijven zelf. Een klein deel had 
een meer formele scholing genoten op industrie- en tekenscholen (na 1830), 
ambachtsscholen (na 1860), middelbaar technische opleidingen (na 1850) en 
in een enkel geval bedrijfsscholen. De vereiste (beperkte) 'theoretische' vaar
digheden zoals het meten, het eenvoudig tekenwerk, het lezen van constructie
tekeningen e.d. kwamen in de opleiding aan deze scholen ook aan bod of wer
den verworven door zelfstudie. Recrutering van de gekwalificeerde arbeids
kracht geschiedde door eigen kweek, ovemame van ervaren werklieden uit 
andere machinefabrieken of door het aantrekken van ambachtslieden, vooma
melijk uit de metaalsector. In de begin peri ode van de machinefabricage domi
neerden de buitenlandse vakkrachten. Nog tot ver in de negentiende eeuw 
speelden zij een rol van belang. Aan het eind van de eeuw was het grootste 
dee I van de werklieden van Nederlandse komaf. 

Hoewel de eerste in Nederland geplaatste stoommachines waarschijnlijk aile 
uit Engeland en Belgie afkomstig waren, leverden Nederlandse machinefabrie
ken en - werkplaatsen, zoals wij zagen, al spoedig een substantieel deel. Voor 
1850 fabriceerden minstens zestien bedrijven stoommachines.1O De verschillen 
waren echter groot. Een bedrijf, P. van Vlissingen & Dudok van Heel uit 
Amsterdam bouwde in deze peri ode 28 of meer machines. Enkele kwamen aan 
een aantal van drie 11 tien, terwijl het merendeel slechts een of twee machines 
vervaardigde. Hiertussen zaten ook enkele bedrijven - geen machinefabrieken 
- waarvan de eigenaar de stoommachines in eigen beheer bouwde, zoals H. 
Bekker uit Gernert die in 1829 een stoommachine van 4 pk voor zijn katoen
spinnerij in elkaar zette. 

Een voorbeeld van een machinewerkplaats met een kleine produktie was die 
van J.A. Mercx uit Tilburg. Van oorsprong was hij horlogemaker. Na enige tijd 
in een machinefabriek in Aken te hebben gewerkt, kwam hij in 1835 terug in 
zijn geboorteplaats. Daar beg on hij met het installeren van nieuwe en het repa
reren van bestaande stoommachines. In 1840 had hij zijn zaken zover uitge
breid, dat hij behoefte had aan een stoommachine om draai- en boorbanken 
aan te drijven. Deze maakte hij in zijn eigen werkplaats, terwijl de stoornketel 
uit de lakenfabriek van Pollet & Zonen in Tilburg kwam. De onderdelen van 
de machine waren deels afkomstig van andere machinefabrieken. In de daar
opvolgende tien jaar zou hij nog slechts een stoommachine bouwen. Daama 

10. Steenaard, 'Stoomwezen', 47-50 . 
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liep de produktie op. In de negentiende eeuw werden in totaal tachtig machines 
vervaardigd, waaronder verschillende compound machines van 150 pk. 

Het ontwerpen van stoommachines 

Het bouwen van stoommachines vormde in Nederland in de vorige eeuw in 
we zen geen probleem. Zelfs een handige ondememer of technicus die niet 
werkzaam was in de machinenijverheid kon er in slagen een stoommachine in 
elkaar te knutselen. Oat zegt echter op zich niets over de kwaliteit van de 
stoommachinebouw. Deze hing afvan de vaardigheden van de werktuigkundi
gen op de werkvloer en van het ontwerp van de stoominstallatie. Op dit laatste 
richten wij nu onze aandacht. Het ontwerpen behoort namelijk tot het hart van 
de werktuigbouwkunde. 

Gedurende de gehele negentiende eeuw is er - intemationaal gezien - sprake 
van een technische perfectionering van de stoominstallatie en een economi
sche optimalisatie van haar toepassing. Talloze probleemstellingen en debatten 
waren in deze periode aan de orde": moeten stoommachines verticaal (staand) 
of horizontaal (liggend) gebouwd worden? Op welke wijze kan men maximaal 
voordeel halen uit de expansie van de stoom? In welke gevallen gebruikt men 
condensors en van welk type? Wat is het ideale stoomverdelingsmechanisme? 
Welke constructie leidt tot het laagst mogeJijke stoomverbruik etc. 

Dergelijke type vragen waren het uitgangspunt van onderzoek, ontwikkeling 
en ontwerpen en bij uitstek het werkterrein van (hogere) technici en ingeni
eurs. Hetgeen ons hier interesseert, is de bijdrage van de Nederlandse ingeni
eurs en technici aan de evolutie van de stoomtechniek en de wijze waarop zij 
de toegenomen kennis in hun ontwerpen verwerkten. Kan men een adequate 
reactie verwachten van de gefragmenteerde groepering van hogere technici in 
de machinebouw op de intemationale technische ontwikkelingen? 

Gezien het feit dat de stoomtechniek zich op een breed front ontwikkelde, 
beperken wij ons tot een aspect, namelijk de dimensionering van de stoomma
chine. Eerst zullen wij de de intemationale beschouwingen en theorieen met 
betrekking tot dit vraagstuk beschrijven. Vervolgens keren wij terug naar 
Nederland en onderzoeken de Nederlandse benadering. 

Wat is het dimensioneringsvraagstuk? Het betreft hier de bepaling van de 
zuigerdiameter, de slaglengte, de stoomdruk en het toerental voor een stoom
machine van een vereist vermogen. De basisformules voor de berekening van 
de dimensies zijn gegeven in figuur 1. De grondsJag van deze berekening, 

II . A. den Ouden, De perfeclionering van de slOommachine voor f abrieksgebruik (De Archaeo
logische Pers Eindhoven z.j .) 2. 
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namelijk dat het ge"indiceerde vermogen recht evenredig is met de druk in de 
cylinder, het zuigeroppervlak en de gemiddelde zuigersnelheid, was reeds in 
de achttiende eeuw bekend. Toch werden de formules bij het ontwerpen tot aan 
het begin van de negentiende eeuw niet gebruikt. 12 Dat was ook niet nodig, 
daar er slechts enkele typen machines bestonden, vooral Newcomen en Watt 
balansmachines en hiervoor bestonden tabellen met de dimensies in relatie tot 
het gevraagde vermogen. Deze tabellen waren gebaseerd op in de praktijk wer
kende stoommachines. 

Het dimensioneringsvraagstuk. 
Gegeven: het vereiste effectieve vermogen Ne 
Gevraagd : d = diameter 

S = slaglengte 
= toe rental 

Pi = stoomdruk 

10.000 2 
• P; '"4 D 

75 
T ---r- T 

Gei"ndiceerde Indicateur Zuiger Gemiddelde 
vermogen druk oppervlak zuigersnelheid 

~ ~ 
N =11· Ni 
T Trendement 
effectieve vermogen 

c=2·11·S/60 

toerent.T T 
slaglengte 

Figuur 1: De dimensionering van de stoommachine. 

In de loop van de vorige eeuw kwamen rekenprocedures steeds meer cen
traal te staan in de stoomwerktuigleer. De reden was enerzijds de groter wor
dende varieteit in stoommachines, anderzijds het gebruik van de expansie van 
stoom, waardoor de berekening van de gemiddelde stoomdruk complexer 
werd. Voor de aanwending van de hier gegeven basisformules had men meer 
informatie en regels nodig. Voor een deel was deze informatie gebaseerd op de 
ervaringen uit de praktijk. Zo had men de ervaring dat de optima Ie verhouding 
van de zuigerdiameter en de slaglengte voor kleine stoommachines was als 

12. Zie bijvoorbeeld: Rees's Manufacturing Industry (1819-20, Engels Handboek) in het bijzon
der p. 84 e. v. 'Rules for determining the proportions of Atmosferic Engines'. 
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1 : 3 en voor grote stoommachines als 1 : 2. lndien men de slaglengte wist, kon 
men de zuigerdiameter zonder probleem berekenen en andersom. In dergelijke 
gevallen kan gesproken worden van vuistregels. Deze veranderden gedurende 
de negentiende eeuw door het gebruik van nieuwe materialen, nieuwe con
structies, nieuwe onderdelen, etc. 

Andere regels werden onderwerp van diepgaande theoretische beschouwin
gen. Een belangrijke parameter, waarvan de berekening leidde tot uitgebreide 
theorievorming, was de stoomdruk. 

p·t 
I Pmaxr--__ .. 

Vb 

Pi = stoomdruk in de cylinder 
Pmax = maximum druk 
Pmin = minimum druk 
V = volume 
Vb = volume aan het begin van de expansie 
VI = volume van de cylinder 

V1 ---+V 

Figuur 2: Her verband tussen stoomdruk en volume in de cylinder 

In de theorievorming kan men globaal drie perioden onderscheiden l3
: 

1. De 'klassieke' theorie voor Pambour. 
2. Pambour's theorie uit 1838. 
3. De geavanceerde theorieen na Pambour. 
In figuur 2 is het verband weergegeven tussen stoomdruk en volume in de 
cylinder. Gedurende een gedeelte van de slag wordt stoom toegevoerd en wei 
tot het volume Vb is bereikt. Vervolgens wordt de stoomtoevoer afgesloten, 
expandeert de stoom over de rest van de slag en daalt de spanning. 

In de 'klassieke' theorie ging men ervan uit dat de stoom een ideaal gas was, 
de temperatuur gedurende de expansie niet daalde en de wet van Mariotte 
gold. De gemiddelde druk in de cylinder was dan eenvoudig via een integraal 
uit te rekenen. 

13. P.A. Kroes, 'The role of design in engineering theories', lezing op de conferentie 'Technolo
gical Development and Science in the 19th and 20th centuries' (Eindhoven 6-9 november 1990). 
De proceedings van deze conferentie wilen in 1991 verschijnen. 
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Een doorbraak in de stoomwerktuigleer vormde de theorie van de Franse 
ingenieur Pambour uit 1838. Voor de berekening van de gemiddelde stoom
druk nam hij andere uitgangspunten: stoom was geen ideaal gas, zij bleef ver
zadigd gedurende de expansie, haar temperatuur veranderde in deze fase en er 
gold de wet van Navier. De formule die hij hieruit afleidde, betekende een aan
zienlijke verbetering in de bepaling van de gemiddelde stoomdruk. 

Pambour's uitgangspunt dat stoom gedurende de expansie verzadigd bleef, 
bleek bij later onderzoek door Clausius en anderen niet te kloppen. Zij verbe
terden op dit punt zijn theorie en kwamen met aangepaste formules. Daamaast 
hield men ook rekening met andere factoren, zoals de invloed van de schadelij
ke ruimte (het volume tussen de schuif en de zuiger wanneer deze op zijn dode 
punt staat), het effect van de afsluiting van stoom aan het eind van de slag en 
de invloed van de compressie in de tegenstoom-periode. De correcties door 
deze factoren hebben in het druk-volume-diagram van figuur 2 vooral betrek
king op de gearceerde delen. Verschillende formules werden op basis hiervan 
ontwikkeld. 

Het ontwerpen van stoommachines in Nederland 

Nieuwe theorieen, methoden en rekenprocedures werden in de negentiende 
eeuw ontwikkeld voor het dimensioneringsvraagstuk. Terugkerend naar 
Nederland kunnen de volgende drie vragen worden gesteld. 
1. In hoeverre leverden Nederlandse werktuigkundigen bijdragen aan deze ont

wikkeling? 
2. In hoeverre waren zij op de hoogte van de actuele stand van zaken met 

betrekking tot dit vraagstuk. 
3. In hoeverre pasten zij de nieuwe benaderingen toe bij het ontwerpen van 

stoommachines? 
Het antwoord op de eerste vraag kan kort zijn: voorzover wij kunnen achterha
len, is de bijdrage nihil. Een onderzoek in binnenlandse en buitenlandse vak
tijdschriften en handboeken, waarin nieuwe ontwikkelingen werden gepubli
ceerd, levert voor het hier behandelde vraagstuk niets op. Publicaties van 
Nederlanders over het onderwerp in buitenlandse literatuur waren er niet. Het 
Tijdschrift van het Koninklijke Instituut van Ingenieurs had over het algemeen 
weinig belangstelling voor de stoomtechniek, evenals het tijdschrift van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen en andere techni
sche, technisch-wetenschappelijke of wetenschappelijke tijdschriften. 

De Ingenieur had meer aandacht voor stoom, maar niet voor het hier behan
delde vraagstuk. Andere tijdschriften vonden theoretische beschouwingen 
weer te ver gaan voor hun lezerspubliek. Zo merkte de redactie van het Tijd
schrift van de Maatschappij voor Nijverheid naar aanleiding van een ingezon-
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den artikel "lets over de kracht van stoomrijtuigen" op, dat zij gemeend had 
"aan deze proeve eene plaats te kunnen inruimen, hoezeer zij overigens tot 
Regel aanneemt, om geene stukken te plaatsen, welker onderwerpen meer 
regtstreeks tot het yak der Wis- of Natuurkunde behooren". 

Het antwoord op de tweede vraag - was men in Nederland op de hoogte van 
de buitenlandse ontwikkelingen? - ligt genuanceerder. Vit een onderzoek naar 
een twintigtal Nederlandse publicaties over de (stoom)werktuigbouwkunde in 
de negentiende eeuw en begin twingtigste eeuw blijkt dat er drie categorieen 
zijn. 

Een aantal publicaties had de vorm van een brochure en diende als algemene 
inleiding voor de gei:nteresseerde leek, zoals een populair boekwerkje uit 1854 
Het stoomwerktuig populair beschreven en verklaard.14 Deze publicaties gin
gen niet in op het dimensioneringsvraagstuk. 

Een tweede categorie bestond uit studie- en handboeken ten behoeve van 
middelbare technische opleidingen en functies bijvoorbeeld voor bankwerkers, 
machinisten, opzichters en werkbazen. Daartoe behoorde bijvoorbeeld een 
Praktisch handboek voor de bepaling del' afmetingen van stoomwerktuigen uit 
1860 door J.L. Nierstrasz of een driedelig werk Het Stoombedri}f Beknopte 
handleiding bi) de studie van het geheele stoomwezen voor machinisten en 
studeerenden uit 1921 door N.A. Imelman. '5 Dit type boeken behandelde door
gaans het dimensioneringsvraagstuk en de berekening van het vermogen uit de 
gegeven afmetingen, maar hun benadering was relatief eenvoudig met een 
minimum aan theorie. Zij gebruikten de basisformules en in sommige gevallen 
de kJassieke theorie van de bepaling van de stoomdruk. Verder gaven deze 
boeken praktische regels en tabellen. De dimensionering van de stoominstalla
tie zou, uitgaande van de daarin behandelde stof, aanzienlijk onnauwkeuriger 
geschieden dan met de beschikbare kennis mogelijk was. De theoretische vor-

14. Het stoomwerktuig populair beschreven en verklaard (z.pl., 1854). Zie bijvoorbee1d ook : 
Verklaring van het stoomwerktuig (Amsterdam 1839). 
15. J.L. Nierstrasz, Praktisch handboek voor de bepaling del' afmetingen van stoomwerktuigen 
ten die/We van werklieden, machinisten, opzigters, werkbazen, enz. (Rotterdam 1860); N.A. 
Imelman, Het stoombedriif, Beknopte handleiding bi} de studie van het geheele stoomwezen 
voor machinisten en studeerenden (Deventer 1921); Zie verder ook: A. Jongkees, Beginselen 
der stoomwerktuigkunde. Leidraad bij het onderwijs van machinist·leerlingen (Hellevoets1uis 
1884, 2e druk 1891); D.J. Wagner, Beschrijving del' inrichting en werking van de stoomwerktui
gen (Dordrecht, z.j.); J.C. Graue, Praktisch rekenboek en handleiding voor het onderwijs in de 
stoomwerktuigkunde (Leiden z.j.); A.D.F.W. Lichtenbelt, Handleiding bi} het onderwi}s in de 
beginselen del' stoomwerktuigkunde (Rotterdam 1905); L.A. Dittlof Tjassens, Leerboek del' 
stoomwerktuigkunde (Leiden 1882); Stoomwerktuigkunde (vier delen met platen, Marine
Machinistenschool 1914/1915); Stoom. Handleiding voor het stoombedrijf(Groningen/Amster
dam 1929); I.H. Harte, Volledig Machinenboek of Handboek tot de theoretische en praktische 
kennis van aile soorten van stoom en andere werktuigen en derzelver onderdeelen (Gorinchem 
1852); E.F. Scholl, De gids voor machinisten (Leiden 1892, 4e druk). 



96 JBGBT 8(1991) 

Afb. 3: Voorbeeld van een veel gebruikte stoommachine in de tweede helJr van de negentiende 
eeuw: een horizontale stoommachine met condensor (beneden) . De stoomketel staat elders en is 
niel afgebeeld. 

ming voor deze categorie werktuigkundigen had een lage prioriteit, daar zij 
niet tot ontwerpers werden opgeleid. 

De derde categorie boeken was bestemd voor hogere technische opleidingen 
en functies bijvoorbeeld voor ingenieurs, directeuren, bedrijfsleiders en leger
officieren. Typisch voor de Nederlandse situatie was dat slechts twee Neder
landse auteurs in de negentiende eeuw een dergelijk 500rt boek schreven, 
namelijk Verdam aan het begin en Delprat in het midden van de eeuw. 

Verdam was een jonge en veelbelovende lector aan de Universiteit in Gro
ningen voor de toepassing van de scheikunde en werktuigbouwkunde op de 
'nuttige kunsten'. Hoewel hij zijn colleges· in 1828 wegens gebrek aan belang
stelling staakte, bleef hij actief in de werktuigbouw. Tussen 1829 en 1837 
publiceerde hij een zesdelig werk Grondslag der Toegepaste Werktuigkunst , 
waarvan drie delen betrekking hadden op de stoomtechniek.16 Ook was hij 

16.G.J. Verdam, Grondslag der loegepasle werkluigkunsl (zes delen met atlas, Groningen 
1829- 1837). 
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adviseur van de overheid voor werktuigkundige aangelegenheden en inspec
teerde hij in opdracht van de Rijksoverheid de stoominstallaties in Nederland 
op hun veiligheid. Verdam bezat een grondige kennis van en had een rijke 
ervaring met de stoomtechniek. De geheel nieuwe benadering van Pambour 
komt men bij hem nog niet tegen. Dat kon ook niet, daar Pambour zijn ver
nieuwende inzichten in 1838 publiceerde. 

Delprat, een legerofficier, studeerde enige tijd aan de beroemde Ecole des 
Ponts et Chaussees. Vanaf 1821 was hij leraar, eerst aan de Koninklijke Artil
lerie en Genieschool in Delft en, na de verplaatsing van deze school in 1829 
naar Breda, leraar aan de Koninklijke Militaire Academie, alwaar hij tot com
mandant werd benoemd. Zijn studieboek Beginselen der werktuigkunde voor 
de kadetten der artillerie, genie en van den waterstaat verscheen in verschil
lende drukken, de eerste in 1842.'7 Daarin volgde hij nauwkeurig de theoreti
sche ontwikkelingen. Hij was goed op de hoogte van de theorieen van Pam
bour, Camot, Regnault, Clausius en anderen. 18 

Het is opmerkelijk dat de enige school voor werktuigbouwkundige ingeni
eurs, die te Delft, geen eigen studieboeken over de werktuigleer ontwikkelde. 
Het accent in de opleiding lag - voor zover het de werktuigbouwkunde betrof -
op het tekenen, het lezen en het verklaren van werktuigkundige tekeningen en 
het ontwerpen van stoomwerktuigen. De grondslag voor de berekeningen die 
noodzakelijk waren bij het ontwerpen, werd behandeld in het onderdeel 'toege
paste mechanica'. Tussen 1864 en 1876 behandelde Dr. L. Cohen Stuart -
civiel ingenieur en wis- en natuurkundige, tevens directeur van de Polytechni
sche School - deze stof in een college van twee uur en gebruikte daarbij een 
Duits studieboek. De stof had echter vol gens Huet "niet die uitgebreidheid die 
hij bijvoorbeeld aan de Polytechnische Scholen te Zurich en te Aken bezit".20 
Op aandringen van Huet kreeg de werktuigleer vanaf 1876 aanzienlijk meer 
aandacht. 

Huet was de grote animator van de werktuigbouwkundige opleiding aan de 
Polytechnische School. Hijzelf had het yak geleerd in de praktijk in de machi
nefabriek van Paul van Vlissingen en Dudok van Heel. Zijn meer wiskundige 

17. J.P. Delprat, Beginselen der werktuigkunde voor de kadetten der artillerie, genie en van den 
waterstaat (Breda 1842). De derde druk verscheen in 1861. 
18. Aan deze categorie kan eventueel nog toegevoegd worden: H.W. Schroeder van der Kolk, 
Het behoud van arbeidsvermogen bi} de stoomwerktuigen (Leiden 1861). De auteur gaat uitvoe
rig in op Pambour en andere theoretici. De publicatie betreft echter een lezing voor het Natuur
kundig Gezelschap te Utrecht en was niet direct gericht op werktuigkundige ingenieurs of ont
werpers van stoommachines. 
19. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlage en Register, 1868-1869. Verslag van den Staat 
der Hooge, Middelbare en Lagere scholen over 1867/1868, 1412. 
20. A. Huet, De Delftse Akademie en de Polytechnische School; Verspreide schetsen en studieen 
(Purmerend 1880). 
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en natuurwetenschappelijke vorrning verkreeg hij via een jaar lang privaat 
onderwijs van dr. F.T. Stamkaart. Op de Delftse ingenieursopleiding gaf hij 
tekenen en het verklaren van werktuigkundige tekeningen. Dat was ook de 
invalshoek van waaruit hij zich met de stoomtechniek bezighield. Zijn beken
de werk over de stoomgemalen in Nederland bestaat hoofdzakelijk uit een 
beschrijving van de installaties en werktuigen. 21 Theoretische verhandelingen 
komen er niet in voor, ook nauwelijks in andere publicaties van Huet. Gezien 
zijn achtergrond is dat ook niet verwonderlijk. 

Het theoretisch niveau van de stoomwerktuigleer - zo mogen wij conc\ude
ren uit deze excurs - wisselde waarschijnlijk sterk in Nederlandstalige studie
en handboeken en aan Nederlandse, werktuigbouwkundige opleidingen. Toch 
behoefde dit geen belemmering te zijn voor Nederlandse werktuigbouwkundi
gen om zich theoretisch te bekwamen of de nieuwe theoretische inzichten toe 
te passen. In principe kon iedere Nederlandse technic us zich op de hoogte stel
len van de theoretische ontwikkelingen in de stoomtechniek. De buitenlandse 
literatuur was toegankelijk, hoewel niet altijd gemakkelijk. De beperkte 
infrastructuur voor inforrnatie-uitwisseling, de vreemde taal waarin de publi
caties waren gesteld en het theoretisch karakter van sommige artikelen vorrn
den onder meer de belemmeringen. Buitenlandse technische handboeken en 
tijdschriften vonden echter op ruime schaal verbreiding onder machinefabri
kanten en werktuigkundigen. Buitenlandse boeken werden regelmatig besteld 
en aangetroffen in het boekenbezit van een machinefabriek. Tot ver in de 
negentiende eeuw bleven Britse bladen als The Engineer en Engineering toon
aangevend in Nederlandse vakkringen. Omstreeks de eeuwwisseling kwamen 
Duitse en Amerikaanse tijdschriften meer in de belangstelling. Grote, maar 
ook kleine ondememingen, bezaten abonnementen op een of meerdere vaktijd
schriften. Voor een deel werd buitenlandse literatuur ook vertaald, zoals het 
boek vanJ. Weisbach Handleiding tat de kennis van het staamwerktuig uit het 
Duits , door G. Kuyper in 1870." 

21. A. Huet , Stoombemalillg van polders en boezems Cs-Gravenhage 1885). 
22. J. Weisbach, Handleiding tot de kennis van het stoomwerktuig (Amsterdam 1870) venaald 
door G. Kuyper. Het leerboek gaat uitvoerig in op de theorieen van Pambour en anderen. 

Andere buitenlandse uitgaven in de Nederlandse taal: Chr. Cremer, Het stoomwerktuig (Rotter

dam z.j .); Eenvoudig handboek voor het lager en middelbaar technisch onderwijs. G. Pipijn en 

A. van den Steen, Leerboek del' werktuigkunde , stoomketels & stoommachilles met praktisch 
ollderricht over het vervaardigen e ll behalldelen del' gewone stoomwerktuigen (Gent 1876); Een 

leerboek t.b.v. middelbaar technjsche scholen en functies. Een vierde druk verscheen in J 897; J. 
Bourne, Leer- en handboek del' stoomwerktuigkullde (Nieuwediep 1858); Praktisch handboek 
voor middelbaar technische functies en ondernemers. 8 em oulli's Vademecum, een praktisch 
handboek voor berekeningell , dagelijks voorkomellde ill de bouw- en werktuigkunde, oorspron

kelijk vertaald door J.G. van Gendt jf., opnieuw bewerkt door G.J.W. de Jongh (Amsterdam 
1884). 
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De buitenlandse technische ontwikkeling was nog op een andere wijze goed 
toegankelijk en open voor de Nederlandse technici. Theoretische beschouwin
gen werden namelijk in de studie- en handboeken vaak getransformeerd naar 
relatief eenvoudige rekenprocedures en methoden. De theoretische basis 
mocht dan complex zijn en slechts begrijpelijk voor de ingewijde in de wis
kunde, natuurwetenschappen en de werktuigleer. Dit gold zeker niet voor de 
toepassingen van die theoretische inzichten in de praktijk. De technische boe
ken hadden deze dusdanig omgezet in tabellen, grafieken en rekenregels, dat 
de minder theoretisch geschoolde werktuigbouwkundige er toch in de praktijk 
gebruik van kon maken. Meestal werd het gebruik van de rekenprocedures met 
voorbeelden toegelicht, zodat men vrij snel zelf aan de slag kon. Een dergelijk 
voorbeeld - uit een Duits handboek uit 1902 - ziet er als voigt uit: 23 

Beispiel: Fur eine Eincylinder-Kondensationsmaschine mit 
Dampfhemd fur Nn = 50 PS und Po = 5 at wird 

S1 Nn 
p=4;S =0,15 (Taf.ll) :c=1 ,5(Taf.I);ns=30c=45;c =33,3; 

ri =0,77und -r
1 

=1 , 29(Taf.V);~ =43,1; Ni =1 ,5'43,1=64,7; 
i c 

P;=0,46'4--1,024'0,21=1 , 62(Taf . III);F=1~~0 '43,1' 1 ~2 =0,199 

1 2 4" d =1,03F=0,2056; 

hieraus d = 0,512 m. Wird s = 1 angenommen, so folgt 

n= 30c =45 
s 

Hiermee willen wij overigens niet zeggen dat het ontwerpen van een stoom
machine een eenvoudige zaak is. Waar het ons hier om gaat, is dat auteurs van 
technische boeken erin slaagden complexe inzichten relatief eenvoudig toe
gankelijk en bruikbaar te maken voor de praktijk. 

Of technici er gebruik van maakten - onze derde vraag aan het begin van 
deze paragraaf - blijft echter een open vraag. De verwachting is van wei, maar 
zekerheid hieromtrent is niet te verkrijgen, daar de formele berekeningsproce
dures doorgaans niet in de archieven terug te vinden zijn. 

Vaak zijn er tekeningen, maar de wijze waarop men tot die tekeningen geko
men is, is nauwelijks te achterhalen. Soms treft men kladaantekeningen aan. 
Toch blijft het ontwerpproces van een werktuigbouwkundige voor de vorige 
eeuw een moeilijk te reconstrueren verschijnsel. 

23.Des Ingenieurs Taschenbuch (Berlin 1902) 822. 
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Beroepsgemeenschappen als strategische coalities 

In Nederland yond de industrialisatie (in de betekenis van mechanisering en 
toepassing van de stoomtechniek) plaats zonder de aanwezigheid van een 
'shop' of 'school' beroepsgemeenschap. De kans is groot dat daarbij in toene
mende mate geavanceerde, op theorie gebaseerde ontwerpmethoden werden 
gebruikt. In dit opzicht is er sprake van een transforrnatie in de 'body of know
ledge'. De aanwezigheid van een 'school' beroepsgemeenschap was daarvoor 
niet noodzakelijk. Nederlandse werktuigbouwkundigen hebben echter nauwe
lijks bijgedragen aan de ontwikkeling van de grondslagen van de werktuig
bouwkunde. Mogelijk dat dit samenhangt met het ontbreken van een 'school' 
beroepsgemeenschap. In het algemeen kan de stelling geforrnuleerd worden, 
dat beroepsgemeenschappen geen noodzakelijke voorwaarde vorrnen voor 
industrialisatie en de toepassing van de technische wetenschappen (in de 
bovengenoemde beperkte betekenis), misschien weI voor de ontwikkeling van 
de technische wetenschappen. 

Men kan hier tegenin brengen, dat deze stelling opgaat voor gevallen als 
Nederland, dat wil zeggen voor landen die niet aan het front van de techniek 
verkeren. Nederland was een volger in de negentiende eeuw en een soort 
eiland in een zee van kennis. Ons land was voor zijn kennisontwikkeling niet 
zozeer afhankelijk van wat er in het eigen land gebeurde, maar van het buiten
land. Daarom waren Nederlandse technici ook sterk op het buitenland gericht. 
Dit aspect zal in deze case zeker een rol hebben gespeeld, maar er is meer. 

De betekenis van een beroepsgemeenschap moet ons inziens niet op de eer
ste plaats gezocht worden in de industrialisatie en de technische ontwikkeling. 
Beroepsgemeenschappen hebben allereerst een politieke en maatschappelijke 
betekenis. Zij zijn strategische coalities, hecht georganiseerde beroepsgroepen 
die in de veranderende maatschappelijke verhoudingen op zoek zijn naar 
erkenning en macht en die monopolies op bepaalde domeinen binnen de 
arbeidsverdeling trachten te realiseren. Dit geldt zeker voor de 'school' 
gemeenschap of wei de ingenieursprofessies zoals Layton heeft laten zien voor 
de Amerikaanse ingenieurs24, Lundgreen voor de ingenieurs in Europa en Lint
sen en Disco voor de Nederlandse ingenieurs." 

Ook in de werktuigbouwkunde zal een 'school' gemeenschap in de twintigste 
eeuw ontstaan, die machtige instituties ontwikkelt in onderwijs, onderzoek en 
de ingenieurspraktijk. Maar pas op voor haar retoriek. Geloof haar woordvoer
ders niet als de beroepsgemeenschap of professie zich onmisbaar acht voor de 
industriele en technische ontwikkeling. 

24. E. Layton, The revolt of the engineers; social responsibility and the American engineering 
prof ession (Cleveland 1971). 
25. Lintsen, lngenieurs in Nederland; C. Disco, Made in Delft. Prof essional engineering in the 
Netherlands 1880-/940; Dissertatie (Amsterdam 1990). 


