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Verslag eerste 
algemene leden-
*\7-ergadering 

Op 18 februari j . l . vond onder grote belang
stell ing in de Aula van deT .H . te Delft de eer
ste Algemene Ledenvergadering plaats van 
de pas opger ichte Vereniging Vrienden van 
het Technisch Tentoonstel l ings Centrum, 
,,Histechnica". Het doel van de vereniging 
is: ,,de kennis van de historie van de tech
niek te bevorderen door steun te verlenen 
aan het Technisch Tentoonstel l ings Gen
t rum te Delft". 

De voorzit ter van „His technica" , Dr. Ir. A.P. 
Gele, burgemeester van Delft, onder
streepte in zi jn openingstoespraak de nood
zaak tot het levend houden van de metho
diek der inventie. Hij noemt de ontwikkel ing 
en aanpassing van de techniek een pi j lervan 
onze cul tuur en voorwaarde voor sociale en 
economische vooru i tgang in wereldver-
band. Gelet op de onderwijstaak van de T.H. 
mag deze instel l ing niet vol ledig belast wor
den met het bewaren van de kennis van de 
ontwikkel ing van de techniek. Het is een ge
zamenl i jke taak voor iedereen, die weet 
heeft van de rol van de techniek in de samen -
leving. 

De collectie rijwielaccessoires van Arnold 

Een levendige beiangsteliing tijdens de 
ledenvergadering. 

Toespraak van de voorzitter v.l.n.r de heren 
Kist, Wafelman, Oeie en Verheul 



Ir. T. Verheul, lid van het dagel i jks bestuur 
van , ,Histechnica" en voorzi t ter van het co l 
lege van bestuur van de T.H. Delft memo
reerde de opr icht ing van de Werkgroep 
Technisch Tentoonste l l ingscentrum (TTC) 
door de Commissie Technische Weten
schappen van de Academische Raad (AR) in 
1969 met als doel de mogel i jkheden van re
alisering van een dergeli jk cent rum te on
derzoeken en na te gaan of dit cent rum te
vens als technisch museum zou kunnen 
funct ioneren. 

In februari 1970 trad Ir. J.H. Makkink in 
dienst van de Werkgroep en aan het eind van 
dat jaar werd een Inter im-rapport gepubl i 
ceerd, waarin de opr icht ing van een Tech
nisch Educatief Tentoonste l l ingscentrum 
werd voorgesteld. Het TET zou zich gaan 
bezighouden met de opbouw van educaties 
en met de exposit ie daarvan, waarbi j met be
hulp van educatieve opstel l ingen g rond
principes zouden worden duidel i jk ge
maakt. 

Begin 1971 verklaarde de AR zich akkoord 
met de plannen van de Werkgroep. Er bleek 
voor die plannen grote belangstel l ing te be
staan en vele organisaties (waaronder de 
Nederlandse Maatschappi j voor Nijverheid 
en Handel, het KIVI en de NIRIA) verklaar
den zich bereid om met de T.H.'s en R.U. 
Groningen aan het project mede te werken 
door de benoeming van een vertegenwoor-
d iger in het toekomst ig bestuurvan het TET, 
maar slechts de T.H. Delft bleek bereid het 

Enkele exemplaren uit de collectie Móize de 
Cliateieux Jr 

Centrum f inancieel te steunen. De opr ich
t ing van het TET, die voorzien was voorsep-
tember 1972 werd daarom tot nader order 
uitgesteld. 

De heer Makkink zag intussen toch kans om 
binnen het kader van de werkgroep en met 
een zeer beperkt budget een aantal h istor i 
sche exposit ies te organiseren, die zeer veel 
belangstel l ing t rokken. 

Thans heeft de Hogeschoolraad het Cen
trum als speciale dienst van deT .H . goedge
keurd en zich akkoord verklaard met de toe
wi jz ing van ƒ 35.000,— a ƒ 45.000,— per 
jaar en 1.000 m^ exposit ieruimte, waardoor 
het TTC uit de werkgroepfase gekomen is 
en meerspeelru imte kri jgt. DeT.H. wi l langs 
deze weg de levensvatbaarheid van deze 
tentoonstel l ingsakt iv i tei t in de prakti jk aan
tonen. 

Vervolgensgaf Ir. Verheul nog een overzicht 
van wat het TTC allemaal zou kunnen doen, 
waarbij hij nadruk legde op het conserveren 
en registreren van technische objecten en 
verzamelingen, die bij exposit ies kunnen 
worden gebruikt om de huidige techniek be
ter te begr i jpen door het aan een groot pu
bliek (waaronder scholen en toeristen) to
nen van de voorafgaande ontwikkel ingen, 
maar ook om het thans zo slechte imago van 
de techniek te verbeteren. 
Tevens zal aandacht worden geschonken 
aan de maatschappel i jke aspecten van de 
ontwikkel ingen. 

Veel waarde hecht de heer Verheul aan sa
menwerking met de plaatseli jke centrale 
overheid, met andere instel l ingen w.o. mu-

Leden, adspirantleden en pers tijdens de 
vergadering. 

sea en vooral met de Vereniging voor Be
houd van Monumenten van Bedri j f en Tech -
niek. Hij hoopt ook op belangstel l ing en m e - i 
dewerking van de Overheid (Ministeries v a n ' 
CRM en O&W). 

Tenslotte merktehi j op, d a t d i t a l l e s n i e t m o -
gelijk i szonder f inanc ie leen daadwerkel i jke 
steun van derden. Hij is daarom dan ook erg 
blij met , ,Histechnica" en dankte de init ia
t iefnemers voor al hun werk. 

Ing. H.R. Wafelman, vice voorzitter, verder 
ingaande op de doelstel l ingen van de ver
eniging ,,Histechnica", was verheuqd over 
de mogel i jkheid, die nu via de T.H. gecre
ëerd is om de levensvatbaarheid van het 
Technisch Tentoonstel l ings Centrum aan 
de praktijk te toetsen en benadrukt de mo
gel i jkheid in een dergeli jk cent rum de ver
schi l lende technische discipl ines t i jdens 
hun ontwikkel i jksfasen te bestuderen en on
derl ing te vergeli jken. 
Hij ziet in Delft de ideale plaats voor zo'n 
centrum, dat, naar het bestuurvan ,,Histech
nica" hoopt, zal ui tgroeien tot een technisch 
museum. Het bestuur is van mening, dat er 
alles aan gedaan moet worden om de mens 
van onze t i jd, die dageli jks zozeer met de ^ 
techniek in aanraking komt, de gelegenheid 
te bieden terug te gaan naar de oorsprong 
van vele ui tv indingen. Bovendien wijst het 
bestuur er op, dat deze ui tv indingen nooit 
gerealiseerd hadden kunnen worden als niet 

De voorzitter bekijkt een Stirling liete iuclit 
motor uit de collectie T. H. (vèr voor Philips!) 



Belangstelling voorde collectie van de oud-
tieidskamer van liet IJkwezen 

een grote ambact i tel i jke handvaardigheid 
de ideeën van de denkers geconcret iseerd 

fciad. Het zijn juist de produkten van deze 
' a n d v a a r d i g h e i d , die bewaard dienen te 
worden als bron van inspiratie voor toekom
stige generaties. 
„H i s techn i ca "w i l adhoc f i nanc ië l es teunen 
hulp verlenen aan het TTC bij het opsporen 
en verwerven van voor het TTC dienstige 
historische technische objecten. De verwer
ving van deze objecten is geen pr ima i rdoe l , 
maar zal nagestreefd worden indien de ob
jecten anders mogel i jkerwi jze verloren zou
den gaan. 

, ,Histechnica" hech tgroo t belang aan de sa
menwerking tussen het TTC en de Vereni
ging Technische Verzamelaars binnen 
welke vereniging thans meer dan 250 verza
mel ingen, van grotendeels museaal karak
ter, geregistreerd zi jn. Veel leden van deze 
vereniging zi jn bereid hun verzamelingen 
aan het TTC voor tentoonstel l ingsdoelein
den uit te lenen. 

Er zi jn ook van andere zi jden aanbiedingen 
gedaan verzamelingen of delen daarvan ten -

^ o o n te stel len, o.a. stukken u i tdestud iever-
l : ame l ing fietsen, schri j fmachines, oude ge

reedschappen, meet instrumenten en i jkma
ten. Er is onder andere nog een grote col lec
tie verbrandingsmotoren bij deT .H . en er is 
contact overeen verzameling gereedschap
machines. 

Behalve het f inanciële steun- en hulp verle
nen bij het inr ichten van histor ische ten
toonstel l ingen, acht , ,H is techn ica" het haar 
taak het wekken van belangstel l ing voor de 
verzamelingen en de tentoonstel l ingen van 
het TTC. 
, ,Histechnica" zal zich inzetten om als een 
goede propagandist voor het TTC werk
zaam te zi jn en zal ook bepaalde akties zoals 
de kosten van posters en de verspreiding 
daarvan en het doen verschi jnen van cata
logi f inancieel ondersteunen. 

De vereniging hoopt op een nauwe samen
werking met de pas opger ichte ,,Vereniging 
tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en 
Techniek, Leeghwater". Het bestuur heeft 
zeer veel sympathie voor het streven van 
deze vereniging om industr iële monumen
ten in situ te bewaren en zal zeker trachten te 
bevorderen, dat objecten uit de col lect ie van 
het TTC, indien gewenst, voor completer ing 
van een oud bedr i j fsmonument aan eerder

genoemde vereniging zullen worden uitge
leend. Voor het werk van de vereniging zijn 
veel enthousiaste leden nodig en een grote 
hoeveelheid geld. 

, ,Histechnica" zal door middel van perio
dieke manifestaties en een huisorgaan het 
contact met de leden onderhouden. De pen -
ningmeester heeft begroot, dat voor het on 
derhouden van dit contact en het ondersteu
nen van het TTC met vo ldoende publ ic i tei t 
een bedrag v a n / 25.000,- per jaar nodig zal 
zi jn. 

Om bovendien ten minste nog ƒ 25.000,— 
per jaar aan het T T C voor speciale projecten 
ter beschikking te kunnen stellen, heeft de 
vereniging een jaaropbrengst uit contr ibut ie 
van ƒ 50.000,— nodig. Bij een gevraagde 
contr ibut ie van minimaal ƒ 25,— per ge
woon lid en ƒ 100,— per beschermend lid 
zijn b.v. 1.000 gewone leden en 200 bescher
mende leden nodig om het doel te bereiken. 
Bovendien hoopt het bestuur door inc iden
tele akties verder ge ldsommen ter beschik
king te kr i jgen. Een voorbeeld hiervan is de 
aktie van de Verenigde Instrumentenfabrie
ken ENRAF-NONIUS, die haar relaties ge
vraagd heeft geld, dat anders besteed zou 
zi jn aan bloemen of geschenken ter ere van 
haar 50-jarige jub i leum in april van dit jaar. 

Prof. de Pater, onze secretaris en de heer Fe
lix bij een kortgeleden aan het TTC overge
dragen model van een locomotief, ca. 1890 

De vice voorzitter geeft uitleg bij medische 
instrumenten van Kipp, Klut en eigen collec
tie 

te wi l len storten op een rekening van het Ju
bi leumfonds ten behoeve van ,,Histech
nica". 
In het algemeen bestuur van de vereniging 
hebben voor de l e periode zi t t ing: 

Dr. Ir. A.P. Oele, burgemeester van Delft, 
voorzitter 
Ing. H.R. V\/afelman, onderdirekteur Enraf-
Nonius, vice voorzit ter 
De heer P. Kamps, oud wethouder ge
meente Delft, secretar is/penningmeester 
Ir. T. Verheul, kroonl id en voorzitter Col lege 
van Bestuur TH Delft 
Dr. P. Felix, direkteur Coöperat ieve Vereni
ging „Het Instrument" 
De heer R. Gebhard, voorzi t ter Vereniging 
Technische Verzamelingen 
Prof. Dr. Ir. P. Eijkhoff, T.H. Eindhoven 
Ir. L.V '̂. Kooy, Kon. Ned. Chemische Vereni
ging 
Ing. R.G. Lans, NIRIA 
I r H. Klaassen, KIVI 

Bovendien als adviseurs uit het museumwe
zen: 
Dr. P. Kylstra, direkteur Universi te i tsmu
seum Utrecht 
Deheer J.B. Kist, medewerkerRi jksmuseum 
Amsterdam en bestuursl id vereniging 
,, Leeghwater" 



Optische instrumenten uit de collecties 
Kipp, Kiut en Geodesie 

De heer H.R. Kousbroek tijdens zijn cause
rie 

De collectie van de stichting „Laterna Ma-
gica" 

Ter gelegenheid van de Algemene Leden
vergadering was door het TTC een aantrek
keli jke tentoonstel l ing inger icht met onder 
meer instrumenten, schr i j fmachines, radio-
en telegraf ie-apparatuur, f ietsen en onder
delen, fototoestel len, toverlantaarns. 
De eerstvolgende manifestatie van het TTC 
zal plaats vinden van 3 tot 17 april in de Aula 
van de T.H. ter gelegenheid van het sympo
sium ,,Instrument, gangmaker van maat
schappel i jke vooru i tgang" waar een o m 
vangri jke instrumentententoonstel l ing zal 
worden ingericht. 

Een ieder, die sympathie heeft met de doel 
ste l l ingenvan , ,Histechnica" wordt ui tgeno
d igd zich voor nadere inl icht ingen temelden 
bij het secretariaat, Insul indeweg 20, Delft, 
tel . 015-123845. 

, ,Histechnica" rekent op uw steun. 

Na bezicht iging van de tentoonstel l ing, 
waarvan enkele détai l foto's in dit blad zi jn 
afgedrukt, hield de bekende essayist Rudi 
Kousbroek, zelf lid van de Vereniging Tech
nische Verzamelaars, een zeer boeiende 
causerie, waarui t wi j , met toestemming van 
de auteur, enkele passages afdrukken ; 

,,Oude machines zijn niet alleen duidel i jk 
overzichtel i jk, duidel i jk geart iculeerd, werk
tuigen waaraan je duidel i jk kunt zien hoe zij 
bedacht zi jn, maar het zijn tegeli jk ook de 
missing l inks in de evolutie — niet in de vorm 
van een reconstruct ie, maar om zo te zeggen 

in levende lijve. De techniek is in de unieke 
situatie van een paleontoloog met levende 
brontosauriërs in zijn achtertuin, van een 
l inguïst die beschikt over grammofoonp la
ten met stemmen van Neanderthalers. 
Wat zeggen die stemmen ? 
Zij zeggen : ik ben het metaaigeworden den
ken. En zij zeggen het zo duidel i jk dat men 
geen linguïst hoeft te zijn om het te kunnen 
verstaan. In de stoommachines van Watt 
spreekt de oertaal die in moderne motoren 
bi jna onverstaanbaar is geworden. Het fas
cinerende van oude machines is dat de pr in
cipes waar de moderne techniek op berust 
er zo toegankeli jk en vanzelfsprekend in zi jn. 
Waarom ben ik daar zelf niet opgekomen ? 
zo heb ik vaak gedacht toen ik als k ind 19e-
eeuwse gravures van apparaten en ui tv in
dingen bekeek : de vroege versies van de 
meeste gangbare machines zien er zo 
voordehandl iggend en logisch uit, dat ik 
lang heb gedacht dat uitvinden in die t i jd 
veel gemakkel i jker moet zijn geweest dan 
nu. 

Dat i she twonde rvanoudemach ines :zij l i j 
ken op de pr incipetekeningen die nu wor
den gebruikt om de werk ing van veel inge
wikkelder mechanismes te verduidel i jken, 
maarz i j hebben bovendien nog iets meer : 
zij zi jn mooi. In dat laatste schuilt het 
wonde r : oude machines zi jn nameli jk niet 
mooi omdat zij oud zi jn, zij hadden voor het 
zelfde geld lelijk kunnen wezen ; lelijke ma
chines funct ioneren ook en zelfs ongeveer 
even goed als mooie : en toch schui l t hun 
schoonheid in hun funct ie" 
Vooral de ook door de heer Kousbroek ge
memoreerde unieke situatie, waarin de oer-
ontwerpen van de techniek nog binnen het 
bereik van onze huidige generatie l iggen, 
daagt ons uit ze op te sporen, met zorg te 
omr ingen en te tonen als getuigen van de 
mogel i jkheden waartoe creatief denken en 
handvaardigheid de mensheid in staat ge
steld heef t ! 

,, Histechnica" heeft 1000 gewone en 200 be
schermende leden nodig" ! 

U kunt ons werk steunen door u aan te mel
den bij ons secretariaat 

HISTECHNICA 
Insulindeweg 20 
D E L F T 
Tel. 015 - 123845 
Postgiro nr. 3301027 












