
De machine vervangt handen
\'Vanneer men van revolutie
spreckt, denken *'ii gervoonlijk
aan een poiitiekc oproer. Zulke
politieke opstanden had Engeland
mccgemaakt in de ioop van de t 7e
eeuw. De r8c eeuw bracht echtcr
een revolutie op ecn geheel ander
terrein; zij werd later de ,,In-
dustrièlc rcvolutie" genoemd.
l)e r 7e ecuw wordt wel eens de
eeuw van het wetenschappelijk
gcnic e.noemd: cctr ni*trw,' ma-
nier van denken brak door, vooral
onder impuls van de Engelsman
Francis Bacon (r56r-r6ztr). I{ij
legde de basis van het natuurwe-
tenschappelijk, inductief denken,
d.w.z. men gaat uit van proef-
ondervindelijk onderzoek om al-
dus te komen tot nieuwe vaststcl-
lingen. Dc inductie bracht een
reeks nicuwe uitvindingc-r-i met
zich mcr'. dic op lrun berrrt nicuwe
technieken irr ht't leven riepcn.
waarvan men de waarde in de
praktijk u'ou toctsen.
In Engeland ontwikkeide de tech-
niek zich het snelst, omdat in
dit land grote kapitalen voor'han*
den waren, waarvoor aanvanke-
lijk gcen andere belesgingsmoge-
lijkheden bestonden dan staats-
leningen. Bovendier-r leefde er een
doodarme arbeidersklasse, dic de
uitwijking naar de koloniën als
enige uitvlucht had. I)aarenboven
beschikte Engeland over een han-
delsvloot die in staat was massa-
produkten op een goedkope ma-
nier te vervoercn. Al1c faktorcn
waren dus aanwezig om de \^.'eten-
schappelijke experimentcn en de
technische rcalisaties dic daarvan
het gevolg waren te doen slagen.
De alles behcersende uitvinding
van de r8e ccuw was de stoomma-
chine. Het zou verkeerd ziin te
denken, dat deze uitvinding van
de ene dag op de andere tot stand
kwam! Reeds in 1663 had dc
Engelse natuurkundige Edward
Somerset een soort stoompomp

uitgevonden, waardoor het moge-
lijk werd water uit de koolmijnen
te pompen. Thomas Saverv ver-
beterdc deze pomp in r 6q8, enkcle
jaren nadat de !'r'anse geieerde
l)enis Papin zijn sl,'r,mzuigpomp
had beschrevcn. Toch bleef deze
uitvinding nog lange trjd een
ondoelmatig hulpmiddel, vooral
ook ten gevolge van de algemeen
heerscnde argwaan tegenover de
,,machines", dic als vijanden
van de handenarbeid werden
beschouwd. Zells koningen. o.m.
Frederik de Grote van Pruisen
en koningin Elizabeth I van Enge-
land verboden het gebmik van
machines I Doch de ontwikkeling
en de vooluitgang warell nilt
te stuitcn. In r7o5 slaagden
Nr.wcômcn cn Callel r'rin eol
stoommachinc praktisch aan te
r'vcnden. Uiteindelij k construeerde
de Schotse ingenieur James \\''att
(r736-iBr9) in r765 een stoom-
machine, dic al de tekortkomingcn
van de pomp van \ertcomen rtit
de weg ruimde. Ziln machinc
werd nog verbetcrd en in r776
belangrijke datum in de geschiede-
nis van de techniek 

- 
kon men

de ccrste werkelijk rcnderendc
stoommachinc in gebruik nemen.
l)e opkomst van de machir-re trel-
fen wc eerst aan in de textielnijvcr-
heid. Hargreav.s. een rtcver uil
Lancashire, had de "Spinning
.Ienny" uitgervondcn (r 764) , waar-
mce men acht dradcn tegelijker-
tijd korr produccren. Dezc uitvin-
ding r,r,as van groot belang, omdat
tot dan toe het weven veel sneller
ging dan het spinnen ! Toen nu de

spinmachine sedert r77r door
waterkracht u'crd bewogen, ston-
den de wevers voor dezelfde moci-
lijkheden: nu kondcn ,li hun
grondstof nict snel genoeg meer
vcrwerken !

Inmiddels was men eveneens naar
een middel gaan zoeken, om het
weefgetouw door middel van wa-

terkracht voort te bewegen. Wel
leidden de experimenten van
Cartwright, een predikant uit
Kent, tot bevredigende resultaten,
maar de wevers zel| zagcn in deze
machine een bedreiging van hun
bestaan: aan de ene kant liep
de huisnijverheid gevaar te ver-
dwijnen en aan de andere kant
dreigde ecn verplaatsing van de
textielindustrie naar het noord-
westenr \\raar ongeschoolde arbei-
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ders, vrouwen en kinderen, hurr
werk konden overnemen. Voor-
lopig bleven de textielfabrieken
aan rivicrrijke streken gebonden,
want hun r.vcrking hing af van het
debiet van d€r waterlopcn. De uit-
vinding van de stoommachine
bracht ook hier een snelle evolutie
teu'ceg: in r 785 werd de cerste
spinmantrfactuur door stoom bc-
wogcn cn Cartwright bracht onge-
vcer op lietzelfdc tijdstip zrjn
mechanische weefmachine ln \^er'-
king. De textielnijvcrheid iiad

r moderne vorm bereikt !

ra rverd de stoomkracht niet
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alleen voor op- en neergaande,
maar ook voor draaiende bewc-
gingen aangewend. Deze uitvin-
ding schiep onverrvachtc moge-
lijkheden voor de ijzcr- en staal-
nijverheid.Irr r 783 paste Cort voor
het eerst het ,,Puddling-procédé"
toe: het gesmolten ijzer werd ec-
rocrd en hierdoor verhoosde nict
alleren het zuurstolpehaltc van het
mengsel, rnaar tevens de smced-
baarhcid. Aaneezien mcn boven-
dien brj h"1 ,,puddelen" cokes
gebruikte in plaats van houtskool,
kon men vccl grotere hocverel-
heden smeedijzer v:rn betere kr,r.a-
liteit lcveren. Aldtrs verr,vicrl En-
geland een groterc economischc
onallrankclijklreid: het moesr im-
mcrs tnindcr Zr'r'eeds ijzercrts
invoeren.
Als je bedenkt, dat de mens tot op
het einde van de r8c ceuu' zelf
machine \.'as ge\,veest, d.w.z. dat
hij zijn eigcn cnergie had gebruikt
om goederen te produceren, dan
bcgrijp je, r,r'at dc stoomrnachine
in de ontrvikkeling van dc mens-
heid te betckencn hecft. Vô6r de
uitvinding- van de stoommacliine
stemde t'eti lverkdag vart B urrr voor

De uitvinding van de stoori.r-
machine d6s1 .James' Watt in
I765 lag aan de basis vaà,de
industriêle revolutie, tdie rqet-
een 4q eéqwen techr-isehe ont-
wikkelingin de schaduwstelde:
Deze revoli:tie manifesteerde
zich voor liet eerst in Enge-
land, waar de weef- en spin-
industrie en dii iizer en staal-
nijverheid weldra aanleiding
gaven tot een schriinende
tegenstelling tussen he! kapita-
lisme en het proletariaat.

één mens overecrr mct ongcvr.er
ri ro paardekracht. l)c stoomma-
chine van Nervcomen ontwikkelde
in dezelfdc tijd 5o pk, dat is 5oo
maal meer dan de arbcidskracht
van één mens. \\rù zouden kunnen
zcggen: de stoommachinc van
Ncr,r'comen \r'as 5oo arbeidsdagen
van één mens r'r'aald !.. Zo wc.rden
meer dan 4tl eeuwen beschaving
door dc uitvinding- van James
\\ratt in de schadurv Eîesteld, omdat
de mens plots mogelijkherderrL ont-
dckte, om zijn bestaan op een
rr'erkelijk r evolutinnaire r'r ijze tr-

verbeteren.
.\arrvankelijk nerd dir ,ptimisme
niet gedeeldj \trarrt de inclustriële
rcvolutie riep niet alleen het
kapitalisme in het 1even, r'vaar-
door het bczitsloze proletariaat
onvermijdelijk l.ret slachtoller vzrrr

de machine scheen te rvordern,
maar zt' oill worlelue Levet)s
r" u\\elluude traditics ln glvlstig-
de beroepen. Ze trof ook diep de
plattelandsbevolkine, die door de
fabrieken r,r'erd aangczogen; ze
deed cvcncens de troostelozc con-
centraties van arbeiders"vijkcn
rondom de fabrickcn ontstaan, de
glaur'vgrijze industriecentra, die
elk gevoel van levensvreugde
doodclen... In dc eerste helft van
de rge eeulr'' keerden dc arbeiders
zich reeds t('gên de mar, in,'..
vooraleer ze zich ovel de gehele
\\-esterse wereld hadden verspreid.
En toch zou de industrië1e ont-
rvikkeling verder gaan.
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