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DE WETENSCHAP OM DE DELFTSE TOGA.
EEN VERHAAL VAN BENOEMINGEN EN
HERBENOEMINGEN.
Nil Disco*

Als voor de tegenwoordige universitaire natuurwetenschappen gevraagd mag worden
naar de omstandigheden waaronder zij aanvankelijk met de toga der universitaire geleerdheid werden getooid, kan voor de technische wetenschappen, althans in Nederland, de
vraag worden gesteld hoe zij alsnog 'wetenschappelijk' werden nadat ze zich de toga hadden
toegeëigend. Hier is de vraag dus niet zozeer: hoe kwam de toga eindelijk om de wetenschap, maar hoe werd de wetenschap alsnog om de toga geslagen?
De periode van de Delftse Polytechnische School (1864-1905) is in dit opzicht cruciaal. De
PS werd op de bestuurlijke ruïnes van de Koninklijke Akademie (1842-1863) opgericht als
onderdeel van Thorbeckes nieuwe wet op het Middelbaar Onderwijs.' Hoewel het evenals
de universiteiten een tertiaire opleiding was, kon het door zijn indeling bij het middelbaar
onderwijs geen aanspraak maken op gelijke status. Dit betrof niet alleen toelatingseisen
(formeel geen, terwijl voor de universitaire faculteiten tot na de eeuwwisseling in het algemeen Gymnasium werd geëist) maar ook de aard van de diploma's die konden worden
uitgereikt (met name het ontbreken van het ius promovendi aan de PS). In de praktijk
trokken de Delftenaren zich weinig van deze formele 'achterstelling' aan. De studie aan de
PS was op volmaakt academische leest geschoeid (tot en met het recht op 'vrije studie' en
het bestaan van een bloeiend studentenleven). Docenten achtten academisch ritueel en
omgangsvormen hoog (maar dan wel zonder Latijn) en tooiden zich evenzeer met hooggeleerde onderscheidingen als, letterlijk, met toga's.
Toch verliep deze zelf-tooiïng met de toga der wetenschap niet zonder slag of stoot en in
de verste verte niet als een onontkoombaar of gepredestineerd proces. Er heerste onenigheid over wat 'wetenschappelijke techniek' nu eigenlijk inhield. Twee soorten opvattingen
kwamen tegenover elkaar te staan. In de eerste visie was de techniek een praktische kunst,
in hoofdzaak stoelend op ervaring en intuïtie. Voorzover ze wetenschappelijk kon zijn was
dat te danken aan het bestaan van een gemeenschap van beroepsgenoten waarbinnen kritische deliberatie over verschillende ontwerpen (en ontwerpmethoden) mogelijk was en
daarnaast aan de systematisering van de aldus ontstane praktijk binnen een academische
ingenieursopleiding. In deze visie dienden aankomende ingenieurs praktische ontwerpvaardigheden bijgebracht te worden samen met een etJios van professionele esprit de corps.
* Centrum voor Studies vaii Wetenschap, Techniek en Samenleving, Universiteit •Ivventc, Postbus 217, 7500 AE
Enschede.
1. Harry Lintsen, Iiigciiictirs in Ncdftlanil in de 29e h'ciiw: Een sTivvcn naar erkenning en macht (Den Haag, 1980);
Cornelis L^isco, Mtiile in Delft: l^rofesfionnl hjigineeiifig in tiie Netherhintls iSSo-ti^^^o (Dissertatie l'niv. \'an
Amsterdam, 1990).
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In de tweede visie was techniek een professionele praktijk geworteld in wetenschappelijk
vastgelegde kennis. Ingenieurs dienden zich daarom bij het ontwerpen te laten leiden
door wetenschappelijke theorieën aangaande de voorbande zijnde materie. Aankomende
ingenieurs moesten vanzelfsprekend een goede wetenschappelijke en wiskundige basis
verkrijgen en vertrouwd raken met een principieel theoretische aanpak van technische
problemen.
De definitorische strijd was geen abstracte exercitie, maar werd gevoerd door personen
wiens ervaringen, habitus en belangen met de ene danwei de andere opvatting verstrengeld
waren. Dit maakt dat het verslag van hoe de academische techniek een wetenschappelijk
aanzien kreeg, een verhaal is van strijd om 'het benoemen' in breedste zin: van personen,
van legitieme praktijken, en van vakgebieden. Deze strijd nam in de Werktuigkunde bijzonder heldere vormen aan, waarschijnlijk omdat daar overal een nieuwe schoolse benadering zich moest meten met reeds bestaande, praktisch ingestelde, industriële werkwijzen.
Het inmiddels klassiek geworden begrippenpaar van Monte Calvert, 'shop culture' en
'school culture', geeft bondig de teneur aan.- Aan de Poh'technische School te Delft kreeg
de strijd nog bijzondere allure, enerzijds vanwege de buitengewone hechtheid van de
Nederlandse ingenieursprofessie, anderzijds vanwege de bijzondere persoonlijke tegenstellingen die zich onder de docenten Werktuigkunde voordeden.

De driedeling van de Delftse Werktuigkunde
Bij de oprichting van de Polytechnische School te Delft werd van regeringswege bepaald
dat men daar ook als 'Werktuigkundig Ingenieur' gediplomeerd kon geraken. Dit was ook
bij de Koninklijke Akademie het geval geweest, maar aanmeldingen bleven uit. Dit lijkt
vooral aan de geringe ontwikkeling van spoorwegen en machinenijverheid te wijten te zijn
geweest.
Hoewel de verwachtingen omtrent de Werktuigkunde aan de PS aanvankelijk dus nauwelijks
hooggespannen hadden kunnen zijn, vond de wetgever het toch prudent om voor het
vakgebied een examen te regelen en die in grote lijnen te omschrijven. In de Wet op het
Middelbaar Onderwijs van 1863 werd aldus bepaald dat het examen 'Werktuigkunde' uit
twee onderdelen zou bestaan, nl. de 'Werktuigbouwkunde' en 'Kennis van Werktuigen'.
Te Delft vond men dit onvoldoende. Zoals de erfgenaam en chroniqueur van de Werktuigkunde aan de PS, de hoogleraar H.A. Ravenek, het in 1905 stelde: 'Tot de volledige beoefening der werktuigkunde achtte men nog een derde vak nodig, de werktuigleer.'^ Om
hiervan de portee te begrijpen is eerst een nadere precisering van de diverse examendelen
(en de bijbehorende vakken) aan de orde.
Het overkoepelend vakgebied (art. 64 van de nieuwe wet), heette de 'werktuigkunde' nl.
de leer van de samenstelling, werking, en constructie van werktuigen in de breedste zin.
Ravenek zelf kenschetste de drie genoemde onderdelen in 1905 als volgt:

2. Zie voor een inmiddels klassieke behandeling van het Amerikaanse geval, Monte Calvert, Tlie
Engineer in America, i8jiO-igio, (Baltimoi"e, 1967).
3. H.A. Ravenek, 'De Werktuigbouwkunde aan de Polytechnische School', in: Gedenkboek iler
Akademie en Polytechnische School (Delli, 1905).
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Benoemingen in de Werktuigkunde aan de Polytechnische School 1864 -1905
1864
WB

KW

1870

1880

1890

1900

HUET (lerèar)

HUETl

GROThE (mech. technoloflie)|— RAVENEK (hgler.)

F

DIJXHOORNa
FRANCO
•
HO-ST
•

Oftéerdeet examen
7hoBr9tisch& Mechanica

WLl

COHEN-STUARÏ

-RAVENEK

^ _ ats apart
1 vak
genoemd

W B - Werktuigbouwkunde
KW • Kennis van Werktuigen
W L - Werktulgleer

Figuur 1.

De kennis van werktuigen gaf de beschrijving van alle werktuigen zonder onderscheid, zowel wat hunne
samenstelling aangaat als ook de wijze, waarop het daarmede beoogde doel wordt bereikt. De werktulgleer
omvatte de theorie der werktuigen; zij leerde de toepassing der wis- en iiatutu'kimdige wetten op de werktuigen, zoowel in hun geheel beschouwd als in hun onderdelen. De werktuigbouwkunde eindelijk gaf de
constructie der werktuigen; zij bepaalde in elk bijzonder geval, welke afmetingen en vormen aan de verschillende deelen van het werktuig moest worden gegeven, om het best aan de eischen der theorie en praktiik te
voldoen.^

Hoewel Raveneks omschrijving recht doet aan de inhoud van de oorspronkelijke vakgebieden (voorzover op te maken uit het jaarlijkse Programma der Lessen) is de stilzwijgende
weergave van de relaties tussen de onderdelen op zijn minst tendentieus te noemen. Op
basis van Raveneks tekst ligt de conclusie voor de hand dat reeds in 1864 de geëigende
Delftse volgorde om tot ontwerpen van machines te komen eerst kennisname van gangbare oplossingen voorschreef, vervolgens verdieping in de theoretische wetmatigheden
van machinerieën, en pas dan het eigenlijke ontwerpen (dat bovendien in eerste instantie
aan de 'eischen der theorie' moest voldoen). Deze volgorde, en met name de dominante
plaats van theorie en wiskunde daarin, was nu juist i)izet van de strijd die in 1864 was
begonnen en pas in 1899, met de dood van Raveneks rivaal, definitief werd beslecht. Dat
Ravenek in 1905 met zoveel stelligheid en vanzelfsprekendheid het primaat van theorie en
wiskunde kon verkondigen - ook retrospectief - getuigt eens te meer hoe makkelijk academische hegemonie aanleiding geeft tot het schrijven van zelfgenoegzame 'Whig history'.
4. Ibid.
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Het is veelbetekenend dat juist het deelgebied dat men te Delft in 1864 nog 'nodig' achtte
(en de wetgever kennelijk niet) een wiskundige en theoretische benadering van de werktuigkunde voorop stelde. Waarom werd dit toegevoegd en hoe werd het gestalte gegeven?
Over de expliciete argumenten voor de toevoeging van colleges in de werktuigleer weten
we niets meer dan wat Ravenek ons in zijn overzicht van 1905 daarover vertelt (hetgeen is
vervat in de bovenaangehaalde mededeling). Toch is het niet moeilijk de oorsprong van
de toevoeging te plaatsen in het streven van Delft (zowel in de periode van de Koninklijke
Akademie als in die van de PS) om zoveel mogelijk de theoretisch-wiskundige kant van de
techniek in de opleiding te benadrukken. Deze specifieke invulling van 'wetenschappelijkheid' werd door de ingenieursprofessie (en met name haar 'educatieve vleugel') aangegrepen als middel om zowel de status van het beroep als van de opleiding te verhogen (vooral
ten aanzien van de universitair geschoolden, c.q. de universiteiten). Ka 1864 was vooral de
'middelbare' status van hun professionele opleiding de ingenieursgemeenschap een doorn
in het oog. De bewindvoerders van de PS lieten daarom geen kans onbenut om het theoretisch-wiskundige gehalte van de technische studies op te vijzelen. Het leek soms of het er
nauwelijks toe deed hoe de gang van zaken in de technische praktijk werkelijk was; als de
opleiding maar bulkte van rekenwerk en ingewikkeld ogende formules. Werktuigkunde
met werktuigleer voldeed aan deze desiderata en het oorspronkelijke wetsvoorstel niet.
Desalniettemin bleef een probleem hoe de prestaties in dit toegevoegd onderdeel te examineren. Daar de wet slechts 'kennis der werktuigen' en 'werktuigbouwkunde' als examenvakken erkende, leek het logisch om de leerstof van werktuigleer bij een van die twee
erkende examen-onderdelen onder te brengen. Dit stuitte kennelijk op bezvs'aren want de
stof werd tot 1876 geëxamineerd als onderdeel van het examen 'theoretische mechanica'.
Dit examen was niet verplicht voor werktuigkundigen alleen, maar ook voor bijvoorbeeld
civiel en bouwkundig ingenieurs. De achtergrond van deze keus had vermoedelijk te
maken met de personele invulling van het leraarschap in de werktuigkunde alsook de
bemoeienis van de nieuwe directeur van de PS, de universitair geschoolde wiskundige Dr.
L. Cohen Stuart met het onderwijs in de werktuigleer. Vanaf de oprichting van de PS tot
1876 verzorgde Cohen Stuart (tot 1871 samen met de hoogleraar Van Geuns) colleges in de
werktuigleer (zie ook tiguur 1). Daar Cohen Stuart tevens hoogleraar in de theoretische
mechanica was, volgde de toevoeging van werktuigleer aan dat examen als vanzelf. Na
1876, om redenen die dadelijk worden uiteengezet, verhuisde de werktuigleer naar het
examen 'werktuigbouwkunde'. Na 1905 werd het niet langer als apart vak benoemd, maar
volledig in de werktuigbouwkunde opgenomen. Goed beschouwd gaat dit verhaal over de
verwetenschappelijking van de werktuigkundige toga over niets anders dan het grillig verschijnen, verschuiven, en uiteindelijk weer 'verdwijnen' van het vakgebied 'werktuigleer'.
Met het besluit om 'werktuigleer' toe te voegen, belastten de bestuurders van de PS zich
met de zorg voor drie verschillende vakken binnen de werktuigkunde. Zoals gemeld werden
colleges in de werktuigleer zelf vanaf 1864 door Cohen Stuart en Van Geuns onder de
hoede van de Afdeling der Algemene Wetenschappen verzorgd. Voor de overige twee vakken werd een jonge Delftse civiel ingenieur, Adriaan Huet (1836-1899), als leraar aangesteld.
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Figuur 2. Huets waterlocomoliel.

Rivaliserende Werktidgkundes: 1864-1899
Huet was in 1859 aan de Koninklijke Akademie afgestudeerd. Na het behalen van de ingenieurstitel nam hij het voor die tijd opmerkelijke besluit om enige jaren praktijkervaring
op te gaan doen in Engelse en Duitse machinefabrieken.'' Deze ervaring met de toenmalige
industriële praktijk, die vrijwel geheel op de praktische vakkennis van geschoolde arbeiders
en ingenieuze maar praktische ontwerpers berustte, en daarbij vanzelf wars was van theoretische beschouwingen om zichzelfswille, bleef hem zijn hele leven bij. Hij was in dit
opzicht de vertegenwoordiger van de negentiende-eeuwse industriële praktijk aan de
Delftse academie. Hij schijnt een nogal eigenzinnige man te zijn geweest, een onverzettelijk en vurig pleitbezorger voor niet zelden dwarse denkbeelden. Zo was hij publiekelijke
voorvechter voor een open verbinding van Amsterdam met de zee (doorgraven van
Holland op zijn smalst), ontwerper van de 'waterlocomotief (zie tiguur 2), en fervent
voorstander van twee of drie jaar praktisch werken vóór de eigenlijke ingenieursopleiding
(die hij, overigens zeer ter ontstemming van zijn beroepsgenoten, aan een klassieke universiteit verbonden wenste te zien). Veel van deze zaken ontmoetten weerstand en ontspoorden soms in hooglopende ruzies. Zo zegde hij eens in een ontstemde bui zijn lidmaatschap van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs op, om pas drie jaar later weer toe
te treden. Maar ondanks (of wellicht dankzij) zijn eigenwijsheid en stelligheid, scheen hij
ook - vooral in kringen van oud-leerlingen - een geliefd mentor te zijn geweest die voor
5. Huets besluit oni naar het buitenland te gaan was geenszins verwonderlijk; Nederland kende immers geen
machine-industrie van betekenis in die tijd. Meer verbazing oogst wellicht Huets besluit, als afgestudeerd civiel
ingenieur, om zich überhaupt in de werktuigkunde te gaan bekwamen. Hot geelt enerzijds aan hoe algemeen de
benoeming 'civiel ingenieur' in die tijd nog was (d.w.z. als generieke aanduiding voor niet-mililaire ingenieurs).
Dat zulke ingenieurs zich ook met werktuigkundige zaken moesten bemoeien lag wel voor de hand. .\nderziids
duidt het vermoedelijk op de zeer slechte arbeidsmarkt in de kerngebieden voor civiel ingenieurs (m.n. de waterstaatszorg) vóór de aanname van de Spoorwegwet van 1861. Huets nogal zware investering in de werktuigkunde
zou voor die tijd niet eens zo'n onverstandige loopbaan-strategie zijn geweest.
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velen een voorbeeld bleef van hoe een werktuigkundig ingenieur geleerd, maar toch ook
gecultiveerd èn praktisch kon blijven.''
Te Delft werd Huet aanvankelijk belast met colleges in de 'werktuigbouwkunde' en 'kennis van werktuigen', dat wil zeggen, de door de wet erkende, praktisch construerende
gedeelten van de werktuigkunde (althans in de Delftse interpretatie). 'Kennis van werktuigen' was voor alle studierichtingen een verplicht onderdeel, terwijl werktuigbouwkunde
alleen voor werktuigkundigen was bestemd. In 1864 waren er niet meer dan 10 ingeschrevenen voor werktuigkundig ingenieur, een getal dat voor 1875 nimmer boven de twintig
uitsteeg. Op deze basis kon Huet een intieme, persoonlijke stijl van onderwijs ontwikkelen, opgebouwd rond intensieve tekenoefeningen. Toen in 1867 het getal der ingeschrevenen voor werktuigkunde tot bijna twintig was gestegen werd de belasting kennelijk te
groot en werd Huet van 'kennis van werktuigen' ontheven. Dit vak werd daarna tot 1878
door H. Grothe, hoogleraar in de 'Mechanische Technologie', gegeven. Vanaf 1867 tot aan
zijn dood was Huets enige taak het onderwijs in de 'werktuigbouwkunde'. In 1896 - 32 jaar
na zijn aanstelling als leraar - werd hij tot hoogleraar benoemd. In 1899 stierf hij, zogezegd
'in het harnas'.
In 1876 had Huet er een full-time collega in de werktuigkunde bijgekregen, in aanvang om
de colleges werktuigleer van Cohen Stuart over te nemen. De nieuweling was niemand
anders dan onze 'chroniqueur' uit 1905, H.A. Ravenek (1848-1910). Ravenek, twaalf jaar
jonger dan Huet, werd in 1868 een van de eerste gediplomeerde Delftse werktuigkundigen.
In 1874 werd hij ingenieur aan de Artillerie Werkplaatsen in Delft. Twee jaar later werd hij
benoemd als leraar in de werktuigkunde aan de PS. Samen met Huet verzorgde hij vanaf
dat moment al het eigenlijke wertuigkunde-onderwijs. Slechts drie jaar na zijn benoeming
(in 1879) werd Ravenek tot hoogleraar bevorderd, mede in verband met de overname van
Grothes colleges in Kennis van Werktuigen Daarmee was de merkwaardige situatie ontstaan dat de leerling de alleszins nog vitale meester formeel voorbij was gestreefd.
Ondanks het feit dat hij een groot deel van zijn eigenlijke werktuigkunde-opleiding op de
tekenzaal van Huet had doorgebracht, was Ravenek toch veel meer exponent van de
heersende theoretisch-wiskundige benadering aan de toenmalige PS. De dominantie van
deze benadering was mede debet aan de inspanningen van Cohen Stuart, die zijn bewondering voor de abstract-theoretische Franse ingenieursopleiding nooit onder stoelen of
banken had geschoven. Gegeven de nogal autocratische bevoegdheden van de directeur
6. Bij zijn dood in 1899 stichtten enkele ciud-leerhngen een commissie met het doel een gedenkteken voor Huet
(als nestor van de Nederlandse Werktuigkinide) op te richten. Tot deze commissie behoorden de volgende vooraanstaande werktuigkundig ingenieurs: (Wl duidt op Delft diploma werktuigkundig ingenieur, waarna jaartal
van afstuderen).
D. Blooker
76WI
Dir. NV Internationale Cacaofabriek
H. Cop
78WI
Ir. ie klasse der Marine; Hoogleraar PS
I.H.C, van Deinse
71WI
Inspecteur van de Arbeid
).D. Donker Duijvis
73WI
Dir.Semarang-Cheribon (lava) Stoomtram Maatschappij
H.P. Maas Geesteranus
90WI
Chef der Telegrafie, Hollandse lizeren Spoorwegmij.
H. van Heumeren Hzn
69WI
Raadgevend Werktuigkundige
Ci.L. Schim van der Loeff
67VVI
R.J.R. von Lilienstern
Chef Mouvement Staatsspoorwegen
G.A.A. Middelberg
Dir. Nederlands-Zuid .•\frikaanse Spoorwegmij.
I. .Vluysken (secretaris)
89WI
Dir. Werkspoor Machinefabriek
A.I..H. Obreen
H. Stolp
75WI
C^hef Tractie, Hollandse Ijzeren Spoorvvegnilj.
N.C.H. Verdam
SftWI
Ir. bij Fa. Koopman & Co.
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aan de PS, wekt het nauwelijks verbazing dat Stuart erin slaagde een protégé te benoemen
en zo snel te bevorderen.
Het was echter niet mogelijk om Huet van zijn reeds ingenomen positie te verdrijven en
zo ontstond binnen de Delftse werktuigkunde een ideologische en persoonlijke rivaliteit
die meer dan 20 jaar zou voortduren. De ongemakkelijke situatie die geschapen was, gaf
op de PS zelf aanleiding tot niet aflatend gemanoeuvreer tussen Huet en Ravenek op alle
mogelijke fronten: personele benoemingen, inrichting van het curriculum, verdeling van
ruimte, legitimiteit, en loyaliteit van studenten. En, hoewel de rivaliteit tussen twee mensen
werd uitgespeeld, was de inzet toch veel algemener, met name de definitie van wat een
goede werktuigkundig ingenieur was en wat als 'wetenschappelijk' ontwerpen erkend zou
moeten worden. Het kenmerkende voor de Delftse situatie was dat de werktuigkunde
daar niet slechts ideologisch, maar tegelijk ook op persoonlijke en roostertechnische
grondslag in een 'shop culture' en een 'school culture' gespleten was.
Huets militante interpretatie van 'shop culture' was, gezien zijn sleutelrol aan een opleiding
voor ingenieurs, uiteraard niet geheel wars van abstracte concepties of van het gebruik van
'technische modellen.'' Hij zag het nut van berekeningen wel in maar ergerde zich grondig
aan wat hij beschouwde als een fixatie (en wel in het bijzonder die van Ravenek c.s.) op
wiskundige theorie onverschillig de praktische resultaten. Hij was expliciet voorstander
van wat hij beschouwde als de conceptuele methode van de 'grote (Engelse en Schotse)
machinebouwers', nl. een visueel-intuïtieve zin voor constructie bijgestaan 'waar nodig
door een graftsch-geometrische vorm van modellering. Zo memoreerde hij in een bijdrage
aan De Ingenieur in 1892:
Bij het bekende parallellogram van WATT komt men bij algebraïsche behandeling tot een uitdrukking, die
niet meer direct oplosbaar is en alleen door rekenkundige behandeling bij benadering tot uitkomst kan leiden.
Wil men nog meer zamengestelde vraagstukken algebraïsch oplossen... dan stuit men eenvoudig op het
onuitvoerbare. In al zulke gevallen levert de geometrie, dat is de behandeling door lijnen en figuren, alles
wat gevraagd wordt met een nauwkeurigheid, die geheel door den goeden wil van den teekenaar bepaald
wordt en die meestal verreweg grooter is in de teekening, dan zij in de werkelijke machine gevraagd wordt.*

In hetzelfde stuk koppelde Huet dit algemeen inzicht terug op de in zijn ogen foute toestanden aan de PS (waaronder impliciet zijn formele onderschikking aan Ravenek):
Al naar mate van het eene ol andere gebied treedt dus de geometrische of de algebraïsche behandeling op
den voorgrond en een fout is het, om de methode die goed is op het ene terrein toe te willen passen op een
ander terrein, dat daarvoor niet geschikt is. Dit nu is de fout die gemaakt is, toen bij de inrichting der
Polytechnische School het streven hoofdzakelijk of althans overwegend gericht werd op de bevordering der
studie van algebra en algebraïsche analyse en die van de geometrie op den achtergrond is gekomen, juist in
een tijd toen elders reeds de betere richting werd ingeslagen.''

Om de gewenste 'praktische zin' bij zijn leerlingen aan te kweken, erkende Huet geen voortreffelijker middel dan een combinatie van ervaring in de fabriek met vele uren praktisch
werken achter de tekentafel. Zo was hij instrumenteel in de oprichting van de studiever-

7. C. Disco, A. Rip en B. v.d. Meulen, 'Technical Innovation and the Universities: Divisions of Labor in
Cosmopolitan Technical Regimes', Social Science Infornuition, 31, 3 (1992) 465-507.
8. A. Huet, 'Eene Hogeschool voor Ingenieurs en .Xrchitecten', Deel II, l\' Ingeuicnr, 11, 4 (1896) 37.
9. Ibid., 37.
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eniging 'Leeghwater' wiens vele excursies naar fabrieken, gemalen enz. hij vaak persoonlijk
begeleidde. Zijn eigen onderwijs bestond voornamelijk uit vele 'praktische tekenoefeningen'
die hem in staat stelden studenten al tekenend te laten ontwerpen en hen daarover individueel of in kleine kring te interpelleren. Oud-leerlingen getuigden later publiekelijk van
de vormende en inspirerende werking die er van deze practica uitging. De tekenoefeningen
namen een belangrijk deel van de lestijd in beslag. In 1865 waren 12 van de 27 lesuren voor
werktuigkunde daaraan gewijd, allemaal door Huet verzorgd. In 1889 waren niet minder
dan 30 van de totaal 48 lesuren in het Werktuigkunde curriculum, voor tekenoefening
bestemd; daarvan kwamen voor rekening van Huet 20, van Ravenek 10. De importantie
van vooral Huets tekenoefeningen werd door hem nog extra onderstreept door zijn eis
dat iedere ouderejaars Werktuigkunde-student een eigen tekenplek diende te bezitten,
ingericht rond een tekentafel van buitensporig grote afmetingen (2 x 3 meter). Deze eis
(die onder andere met zich meebracht dat Huet over een eigen, nogal grote, tekenzaal
meende te moeten beschikken) leidde tot voortdurende strubbelingen over de indeling
van de altijd te krappe ruimte die binnen de PS aan de Werktuigkunde werd toebedeeld,
en vormde aldus een apart front in de rivaliteit.'"
Uit zijn positionering aan de PS en zijn uitbundige publicitaire activiteiten lijkt de conclusie
gewettigd dat, ondanks zijn formele onderschikking aan zijn oud-leerling, Huet zich
geenszins in een hoek heeft laten drukken, noch op de PS zelf, noch in de wijde wereld.
Dat geldt echter evenmin voor Ravenek die, wat stiller maar toch even beslist, de theoretisch-wiskundige benadering in de Wertuigkunde, via het vehikel van de Werktuigleer,
uitdroeg en aan de PS vestigde. Hij publiceerde weliswaar mondjesmaat, en zeker niet in
polemische zin, maar schijnt dat gecompenseerd te hebben door zijn toga op onberispelijke en ondubbelzinnig wetenschappelijke wijze gedragen te hebben. Vanaf 1876, dus bij
Raveneks benoeming als leraar, werd zijn examenstof in de Werktuigleer ondergebracht
als apart vak bij het examen Werktuigbouwkunde. Het examen voor artikel 64 bestond
dus vanaf 1878 (toen Ravenek ook Kennis van Werktuigen ging doceren) uitsluitend uit
stof die of door Huet of door Ravenek werd aangeleverd.

De Ontknoping
Deze situatie had ongewijzigd voort kunnen dui'en ware het niet dat tussen 1894 en 1896
het aantal ingeschrevenen voor Werktuigkunde meer dan verdubbelde (van 45 naar 110;
om in 1900 tot 255 en in 1904 tot 420 te stijgen). De explosieve groei vereiste een onmiddellijke uitbreiding van staf en faciliteiten, waarmee de rivaliteit Huet-Ravenek een nieuwe
en dynamischer fase inging. In 1896 werden twee nieuwe leerstoelen gesticht, een in de
Werktuigkunde en een tweede in de Werktuigbouwkunde. Gezien Huets inmiddels
gevorderde leeftijd, zichtbaarheid, en staat van dienst, was de tweede leerstoel hem bijna
letterlijk op het lijf geschreven, als verlate erkenning voor zijn persoonlijke prestaties en
institutionele bevestiging van de eigenheid van de Werktuig/'oiivvkunde (lees, constructief
ontwerpen) binnen de overkoepelende discipline van de Werktuigkunde. Op de andere
leerstoel werd benoemd I. Grundel, een L^elftse werktuigkundige (diploma 1880) uit de

10. In zijn terugblik uit 1905 memoreert Ravenek bij herhaling de voortdurende ruimteproblemen, weliswaar
zonder daarbij expliciet op een chronische strijd te wijzen.
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industrie en, naar het lijkt, een protégé van Huet. Grundel nam een deel van de kolleges
Kennis van Werktuigen van Ravenek over .
Al was het nieuwe arrangement wellicht billijker jegens Huet, het hielp weinig om de
tweespalt in de Delftse Werktuigkunde op te lossen - integendeel. Nu leken de twee 'cultures' onwrikbaarder geïnstitutionaliseerd dan ooit. Deze tussenfase duurde echter niet
lang; de ontknoping kwam met de dood van Huet in juni, 1899. Huets plaats kon vrijwel
onmiddellijk worden bezet, en wel door een Delfts werktuigkundig ingenieur werkzaam
aan het Etablissement Fijenoord, I.C. Dijxhoorn (diploma 1883). In december nam Grundel
(om moeilijk te achterhalen redenen) ontslag. Aangezien het aantal ingeschrevenen gestadig
bleef toenemen, werd het op dat moment nodig geacht niet alleen Grundel te vervangen,
maar daarnaast nog een vierde leerstoel in te stellen.
Met de dood van Huet en het verdwijnen van Grundel, kon Ravenek voor het eerst zijn
idee van een 'rationele werktuigkunde' vrijwel onbelemmerd in de praktijk gaan brengen." Dit geschiedde wederom via het 'benoemen' van mensen en het 'herbenoemen' van
disciplines. Per 2 april, 1900, werden een spoorwegingenieur, 1. Franco (Delfts diploma
WI, 1890) en een ingenieur uit de industrie, C.P. Holst Gzn., tot hoogleraren in de Werktuigbouwkunde benoemd. In zijn retrospectief van 1905 memoreert Ravenek:
Toen pas kon worden overgegaan tot eene meer doelmatige verdeeling van het onderwijs in de kennis van
werktuigen, de werktuigbouwkunde, en de werktulgleer.'^

Deze meer 'doelmatige verdeeling' hield in eerste instantie in dat zowel het 'service' als het
'eigen' onderwijs in de Kennis van Werktuigen nu meer gespecialiseerd kon worden gegeven, m.n. naar de verschillende student-doelgroepen toe. De drie nieuwe hoogleraren,
Dijxhoorn, Franco, en Holst werden met deze taak belast. Ravenek zelf werd metterdaad
ontheven van onderwijs in Kennis van Werktuigen om zich geheel te kunnen wijden aan
de kolleges en tekenoefeningen in de W^erktuigleer voor de laatste twee jaren van de
Werktuigkunde-opleiding. Echter, en hier zijn wij getuige van een sterk staaltje academische alchemie, de naam 'Werktuigleer' verdween vanaf dat moment voorgoed uit het
Programma der Lessen. Dit lijkt op het eerste gezicht nogal vreemd, gezien Raveneks jarenlange verbondenheid met dit vakgebied, voor hem de essentia sine qua non van de
Werktuigkunde en van werktuigkundig ontwerp. De verklaring is natuurlijk dat met het
verdwijnen van Huet, en daarmee met Raveneks stilzwijgende promotie tot 'grand old
man' van de Delftse werktuigkunde (hij was in 1900 reeds 52) er bij Ravenek geen enkele
institutionele noodzaak meer was om de Werktuig/eer als iets anders te benoemen dan de
enige fatsoenlijke wetenschappelijke basis voor werktuigkundig construeren, d.w.z. als feitelijk congruent met de eigenlijke Werktuig/wwwkunde. ledere 'doelmatige inrichting' van
een Werktuigkundig curriculum zou dit moeten erkennen en de twee vakken als één
benoemen. Door dit complex van 'benoemingen' en 'herbenoemingen' na de dood van Huet
in 1899, slaagde Ravenek er dus eindelijk in Huets opvolger in de Werktuigbouwkunde te
worden en daarmee voorgoed de 'shop culture' uit het centrum van de Delftse Werk11. De eerste symbolische slachtoffers van dit nieuwe regime waren Huets overmaatse tekentafels. Ravenek legt
het in zijn relaas van 1905 zo uit: 'Voor het steeds toenemend aantal werktuigkundigen in de beide laatste studiejaren werd ... de ruimte in de tekenzalen aan de Westvest al spoedig weder te klein, niettegenstaande de groote
tekenborden van HUET door de nieuwe hoogleraren al dadelijk door borden van meer gewone afmetingen
waren vervangen.' Ravenek (n. 3), 'De Werktuigbouwkunde aan de Polytechnische School' (Delft, 1905).
12. Ibid.
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tuigkunde te verdrijven. Het ironische is dat de vlag waaronder deze coup geschiedde niet
die van de 'Werktuigleer' was, maar van de 'Werktuigbouwkunde' zelf, d.w.z. de vlag
waaronder Huet jarenlang de strijd tegen de verschoolsing van de Werktuigkunde had
gevoerd. Na 1905, met de stichting van de Techni.sche Hoogeschool Delft, verdween ook
het deelgebied 'Kennis van Werktuigen' en werd alles onder de ene noemer 'Werktuigbouwkunde' gebracht.
De huidige universitaire Werktuigbouwkundige opleiding in Nederland is ondubbelzinnig
erfgenaam van de hierboven omschreven overwinning van de 'school culture'. Hoewel dit
de technische hogescholen academisch gesproken geen windeieren heeft gelegd (ze zijn
per slot van rekening tot echte universiteiten benoemd) zijn de klachten over de praktische
irrelevantie van een aantal aspecten van de werktuigbouwkundige opleiding nog lang niet
verstomd. Vooral het zwaar wiskundige gehalte van de studie, waardoor afgestudeerden
volgens sommigen ieder inzicht in de praktische realiteit moeten ontberen, krijgt het
zwaar te verduren. De geest van Huet waart nog steeds rond. Zijn pleidooi voor een praktische en geëngageerde Werktuigbouwkunde uit 'Laatste mededeeling aangaande de
Waterlocomotief (1876) is in dit verband de moeite van het citeren waard:
Juist het onderscheidene in ieder bijzonder geval, juist het zamengestelde, ontstaan door de gelijktijdige
werking van velerlei oorzaken, in één woord juist datgene, wat zich niet in een eenvoudige formule laat uitdrukken, is tiieestal niet het minst maar het meest belangrijk. Ons verstand streeft er leregt naar, de verschijnselen der natuur in eenvoudige formules voor te stellen, maar van het oogenblik af, dat men in die
formules iets meer ziet dan de voorstelling van ons denkvermogen, loopt men gevaar de werkelijkheid te
verwarren met het denkbeeldige en de buitenwereld te vergeten ter wille van de kunstmatige wereld, die ons
verstand zich heeft gedacht.
Ook op wetenschappelijk en niet het minst op wiskundig gebied is dogmatisme een gevaar, waarvoor men
niet genoeg op zijn hoede kan zijn.'-'

SUMMARY
Between drawing table and slide ride: 'shop culture' versus 'school culture' at the Polytechnic
School of Delft
Monte Calvert's concepts 'shop culture' and 'school culture' point to an iinportant 'culture
gap' in the early stages of the academization of mechanical engineering. 'Shop culture'
denoted the professional world of the traditional, trained-on-the-job factory engineer;
'school culture' that of the theoretically trained and often academically schooled professors at the new polytechnic schools. In general, the gap divided the 'workshop' (practical,
realistic, enterprising) from the 'academy' (theoretical, formal, circumspect), but in some
cases it could also be found within the academy. Such was the case at the Polytechnic
School of Delft, where a painful conflict between the protagonists of both traditions simmered from the establishment of a diploma in mechanical engineering in 1864 until the
turn of the century. This conflict can also be interpreted as the gradual academization of
mechanical engineering or, in other words, as the establishment of a social division of
13, A. Huet, 'Laatste Mededeeling aangaande de Waterlocomotier, in: Notnlen der Vergadering van het KIVI, 14
november, 1876, biz. 39.
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labour within mechanical engineering. In abstract terms this conflict could be found everywhere, but the technical, institutional and personal factors differed from place to place.
At Delft the issue centred on the person of Adrien Huet, a trainee of the former Royal
Academy and the first teacher of mechanical engineering at the P.S. His 'shop culture'
conceptions of mechanical engineering persisted for a long time at the P.S., in spite of the
appointment of one of his pupils (and adherent of the 'school culture') H.A. Ravenek,
first as co-teacher in 1874 and finally, in 1879, as professor. Partly because of his views and
his many open collisions with the technical establishment, Huet had to wait until 1896 to
achieve the same position. Only after his death in 1899 was the way cleared for a full- fledged academization of mechanical engineering directed by Ravenek.

271

