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EEN GOED 1976! 

Het bestuur van „H is techn ica " biedt 
leden en belangstel lenden graag de beste 
wensen aan voor het zo ju ist begonnen 
jaar. Wij beginnen 1976 met goede moed. 
Er is een st i jgende interesse te ont¬
dekken voor de geschiedenis van de 
techniek in het a lgemeen. 

Dit schept vert rouwen voor een verdere 
bloei van „H is techn ica" en daarmee ook 
voor de act ivi tei ten van het TTC (Tech
nisch Tentoonstel l ings Centrum). 

Wij hopen, dat onze leden zich daarom 
ook zul len bli jven inspannen om het 
aantal leden van „H is techn ica " te ver
groten. Vooral met ,,mond tot m o n d " 
reclame is vaak veel te bereiken I 

januari 1976 

27-30 mei a.s. 

STUDIEREIS 
NAAR ENGELAND 

Mede om het onder l inge contact tussen 
de leden van , ,Histechnica" te bevorderen 
heeft het bestuur het plan om eind mei 
a.s. een studiereis naar Engeland te 
organiseren. 

Op het programma staan: een bezoek 
aan het Science Museum in Londen, een 
bezoek aan het , ,mekka" van de Indus-
tr ieële Geschiedenis : het I ronbr idge 
Gorge Museum in I ronbr idge (ten westen 
van Wolverhampton) en bezoeken aan de 
technische musea in Bi rmingham en 
Manchester. 

Voor lop ig re isschema: vertrek op donder
dag 27 mei (Hemelvaartsdag) en terug 
op zondag 30 mei. Hoe er gereisd zal 
worden wordt nog onderzocht. Er wordt 
naar gestreefd de kosten te beperken tot 
ƒ 500,— per persoon. Introduct ie is toe
gestaan. 

Om alvast een idee te hebben hoe groot 
de belangstel l ing voor deze reis zal zi jn, 
o.a. ook met het oog op de mogel i jk
heid van een chartervlucht, verzoeken 
wij geïnteresseerden zich nu al - des
noods voor lopig - per br iefkaart op te 
geven bij het Secretar iaat van 
, ,Histechnica", Insul indeweg 20 te Delft. 

DELFT 19 jan.-27 maart 

VAN 

STOOMMACHINE 

TOT 
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Onder deze titel is de tentoonstel l ing 
„Heat Engines" (calor ische motoren) 
van het Science Museum in Londen in 
ons land te zien en wel van 19 januar i 
t /m 27 maart aanstaande, in het Tech
nisch Tentoonste l l ingscentrum TTC, 
Kanaalweg 4 in Delft. De exposit ie is van 
maandag t/m zaterdag geopend van 
10 tot 17 uur. De toegang is vr i j . 

Deze educat ieve tentoonstel l ing is mede 
mogel i jk gemaakt door f inancië le steun 
van The Brit ish Counci l en „H is techn ica" . 

De exposit ie is aangevuld met enkele 
interessante, histor ische motoren en 
stoommachinemodel len uit de col lect ie 
van het TTC. 

Wij kunnen u een bezoek zeker aanraden 
en wijzen er graag op, dat de tentoon
stel l ing zeker ook voor jeugdige bezoe
kers de moeite waard is. 

EXPOSITIE 
PROVINCIALE 
WATERSTAAT 

Ter gelegenheid van het honderdjar ig 
bestaan van de Provinciale Waterstaat in 
Zuid Hei land is onlangs in het Provincie

huis in Den Haag een interessante ten
toonstel l ing gehouden over rol en bete
kenis van de Provinciale Waterstaat. Een 
gedeelte van het geëxposeerde - met 
name datgene wat een beeld geeft van 
algemene activi teiten van een Provinciale 
Waterstaat - zal vermoedel i jk gel i jk met 
de , ,stoom-exposi t ie" in het gebouw 
Kanaalweg 4 te bezicht igen zi jn. Ook een 
bezoek hieraan kunnen wi j aanbevelen. 

ADVIESCOMMISSIE TTC GEÏNSTALLEERD 

Op 13 oktober j l . werd door Ir. T. Verheul, 
voorzit ter van het Col lege van Bestuur 
van de TH Delft en lid van het dagel i jks 
bestuur van , ,Histechnica", de Commissie 
van Advies voor het TTC (Technisch 
Tentoonstel l ings Centrum) geïnstal leerd. 

Ter gelegenheid hiervan memoreerde 
Ir. Verheul de lange voorgeschiedenis 
van het TTC en merkte hij op, dat het 
binnen de nieuwe bestuursstructuur enige 
moeite heeft gekost om bij ,,een afne
mende middelentoestroming een wel zeer 
minimale basis voor de off ic iële voort
zett ing van technische tentoonstel l ings
act ivi tei ten te verschaffen. Voor de jaren 
1975/76 en 77 is een beperkt budget 
aanwezig, een ruimte is beschikbaar 
gesteld in het voor dit doel zeer geschik
te gebouw van Geodesie, terwi j l een 
minimale bezett ing aanwezig is ter 
ondersteuning van de heer Makkink, die 
al jaren lang het fort in zijn eent je 
verdedigde. ,' 

De Hogeschoolraad heeft z ich ui tgespro
ken voor voortzett ing van deze activi teiten 
en kende de hoogste pr ior i tei t toe aan 
het element ondersteuning aan studenten 
door inbreng in de studie van de 
histor ische en maatschappel i jke aspecten 
van de technologische ontwikkel ing. 

Daarnaast zal het conserveren van 
objecten, instrumenten, apparaten 
e.d. naar mijn mening primair moeten 
staan. De U toegezonden stukken geven 
U omtrent deze conserver ingstaak vo l 
doende informatie. Ook zal het externe 
educat ieve element, vooral indien het 
z ich r icht op de middelbare school jeugd, 
maar ook als het moet een breder 

publ iek te bereiken om het te laten zien 
wat techniek is, van belang zi jn. 

Onze hogeschool heeft daarmede op 
zich genomen om in de komende jaren 
de levensvatbaarheid van deze onder
neming te bewijzen en een basis te leg
gen voor verdere uitbouw. Het zal daar
bij niet voldoende zijn dat enkele 
personen in bestuursorganen zich daar
voor inzetten; het is essentieel dat de 
afdel ingen deze onderneming gaan 
dragen en st imuleren. Vandaar dat een 
Commissie van Advies wensel i jk werd 
geoordeeld. Hogeschoolraad en Col lege 
van Bestuur hebben behoefte aan een 
advies uit de kr ing van de afdel ingen. 

Vandaar dat een groot aantal leden door 
en uit de afdel ingen werden voorge
dragen. Door de Hogeschoolraad werden 
deskundigen van buiten gevraagd deel 
te nemen t.w. Dr. P. H. Kylstra 
en Mr. W. Winton, conservator van het 
Science Museum in Londen. " 

Voorts gaf Ir. Verheul een overzicht van 
de punten waarop het Col lege van Be
stuur geadviseerd wil worden, waaronder 
beleid (doelstel l ingen en r icht l i jnen) van 
de tentoonstel l ingsact iv i te i ten waarbi j 
gelet dient te worden op zowel de mid
delen als op de gewenste voortzett ing 
naar toekomst ige situaties van bi jvoor
beeld een landeli jk Technisch Museum. 

Ti jdens de vergader ing werd Prof. dr. ir. 
R. M. M. Oberman bereid gevonden het 
voorzi t terschap van de commissie te 
aanvaarden. 

Wij hopen in het volgend nummer van 
Histechnica Nieuws het advies van de 
commiss ie te kunnen publ iceren. 



'MODERNE TECHNISCHE MUSEA" 

Onder deze titel hield Mr. W. Winton, 
conservator van het Science Museum in 
Londen een belangwekkende voordracht 
ter gelegenheid van de tweede Algemene 
Ledenvergadering van „Histechnica", die 
op 27 september jl. in Amsterdam werd 
gehouden. Aangezien het onderwerp 
bijzonder actueel Is voor onze vereni
ging, meenden wl] de tekst van Mr. 
Winton's lezing - vertaald - onverkort in 
Histechnica Nieuws te moeten opnemen. 

„Het museumwezen bloeiL Overal ter 
were ld groei t hun aantal - en het tech-
nisch-wetenschappel i j l< museum kr i jgt 
speciaal aandacht. In landen waar men 
in hoofdsteden al over een nationaal 
technisch museum beschikt, worden 
verspreid over de provincies nieuwe 
technische musea opger icht . Jonge 
landen in Afr ika, Zuid-Amer ika en het 
Verre Oosten doen hun uiterste best, zo 
snel mogel i jk over een dergel i jk insti tuut 
te beschikken. 
Waarom wil iedereen eigenl i jk een tech
nisch museum hebben ? Waarom subsi
diëren zoveel reger ingen dergel i jke 
insti tuten op ruime schaal ? Waarom zi jn 
veel technische musea ook in econo
misch opzicht rendabel - zelfs, wanneer 
zij niet door de overheid in f inancië le zin 
worden ondersteund? Waar ligt hun bi jna 
geheimzinnige aantrekk ingskracht en 
welke waarden scheppen zij ? 

Toen 
Toen ik een kwart eeuw geleden mede
werker werd van het Londense Science 
IVluseum was er in heel Engeland maar 
één museum, dat zich ui ts lui tend r ichtte 
tot natuurkunde, techniek, bouwkunde en 
industr ie. In part icul ier bezit kon men 
wel kleine verzamel ingen oude appara
tuur aantreffen - eveneens in universi
teiten en genootschappen of in bedr i j fs-
col lect ies uit Edinburgh en C a r d i f f . . . 
maar B i rmingham, dat dankzi j techniek 
en industr ie niet al leen was gegroeid, 
maar er haar welzi jn aan ont leende, 
bezat op dit gebied totaal niets 1 Het 
stedel i jk museum in Bi rmingham stond 
propvol Gr iekse en Romeinse plast ieken 
- maar het had niets in huis dat herinner
de aan de , , t roep", waarmee het bedr i j fs
leven z'n geld verdient. 
Helemaal ju ist is deze opmerk ing niet. 
Er was een vi tr ine met werk van goud
smeden - maar dit was kunstzinnig werk 
en dus van gehalte. 

Nu 
Vandaag, vijf en twint ig jaar later, heeft 
niet al leen Bi rmingham een technisch 
museum, maar overal in Engeland houden 
musea zich hetzij geheel , hetzij gedeel 
tel i jk bezig met techniek en industr ie. 
Sommige klein, andere groot - de één 
biedt een vol ledig overzicht, de ander 
r icht zich tot één vakgebied. Sommige 
zijn landeli jk, andere stedel i jk. Er zijn er, 
die niet op winst uit zi jn - en er zi jn 
musea, die heel gewoon winstmakende 
ondernemingen zi jn. 
Honderden, zeg ik en dat k l inkt wat vaag. 
Ik heb geen overzicht meer, omdat jaar in 
jaar uit n ieuwe technische musea open 
gaan. 
ik zal proberen een aantal op te sommen, 
die ik niet al te lang geleden heb be
zocht : Bradford (een groot, nieuw mu
seum met hoofdzakel i jk kamgarens en 
wolsoor ten) ; IVIanchester (algemene tech
niek, e lect rotechniek, locomot ie f -con
struct ies en text ie l ) ; Durham (een indus
tr iepark in de open lucht, vervoer en 
mi jnbouw) ; Liverpool (scheepsbouw), 

Leeds (voortstuwingskracht) , Coventry 
(auto's), Stoke Bruern (waterwegen), 
Anstruther (visseri j), Leicester (vervoer en 
voortstuwing), Cr ich ( t ramwegen), Exeter 
(schepen), Nott ingham (kantklosserl j en 
algemeen), Glasgow (vervoer), Derby 
(v l iegtuigbouw), Crof ton (waterpompen), 
Bromsgrove (gebouwen), Cardiff (steen
kool en i jzer). 

Spoorwegen 
Spoorwegmusea met onvervalste s toom
locomot ieven zijn er bij t iental len. Enge
land telt niet minder dan 511 verenig in
gen van spoorwegvr ienden. Op 27 sep
tember 1975 - de dag, waarop ik dit 
art ikel schri j f - opent Prins Phil ip het 
n ieuwe Nationale Spoorweg IVluseum in 
York. 
Op precies dezelfde dag opent hij ook 
een nieuw spoorwegmuseum in 
Darl ington en eent je in Stockton-on-Tees. 
En zo zijn er nog t iental len I Er is ge
woon geen t i jd , om ze al lemaal te be
zoeken. 
Bi jna elke grote of kleine industr iële 
bedr i jv igheid vindt, verspreid over het 
land, haar weerslag in het een of andere 
museum. Soms kri jg ik de indruk, dat 
Engeland bezeten is van musea 1 Vele 
worden opgezet door groepjes vr i jwi l l i 
gers met meer enthousiasme dan geld. 
Wanneer het bestaansrecht eenmaal is 
bewezen, omdat het bezoekersaantal 
hoog ligt, kr i jgen deze pioniers soms 
f inancië le steun van de landel i jke of 
plaatsel i jke overheid, of van de industr ie. 

Nostalgie 
Hoe dieper we het t i jdperk van de auto
matiser ing b innendr ingen, hoe sterker 
ons nostalgisch ver langen naar monu
menten uit ons industr ieel ver leden - en 
hoe groter het aantal vri je uren om ze 
een bezoek te brengen. De snelste ont
wikkel ing gesch iedde op de gebieden 
van het vervoer, de voorts tuwing en de 
industr ie-parken. Op zuiver wetenschap
pel i jk gebied en op het terrein van de 
moderne technolog ie is de groei lang
zamer geweest en het Londense Science 
IVluseum handhaaft zijn ui tstekende 
naam op beide terre inen. Dit museum 
heeft 67 afgestudeerde natuurkundigen in 
zi jn staf opgenomen. Waarschi jn l i jk halen 
alle niet-nat ionale musea bij elkaar di t 
aantal niet eens. De deskundigheid van 
de provincia le musea ligt meestal op de 
gebieden van p lantkunde, aardr i jkskunde, 
geschiedenis en de beeldende kunsten. 
Het aantal natuurkundigen is erg klein. 
Het logische gevolg hiervan is, dat 
natuurkunde - vergeleken met beeldende 
kunsten, natuur l i jke historie en indus
tr iële geschiedenis - betrekkel i jk ger ing is 
ver tegenwoord igd in provincia le musea. 

Uit lenen 
De oplossing werd t ien jaar geleden ge
vonden. Het Sc ience IVluseum kreeg de 
opdracht , reizende wetenschappel i jke 
tentoonstel l ingen samen te stel len en 
deze uit te lenen aan provinciale musea. 
Deze toen nieuwe tak van werk gaf mij 
toch een beter inzicht in de doelstel l ing 
en de doelger ichthe id van datgene, wat 
een wetenschappel i jk museum eigenl i jk 
zou behoren te doen. 
In tegenstel l ing tot het Nationaal IVluseum 
voor Schone Kunsten - dat alt i jd al kon 
beschikken over goede col lect ies 
histor isch ui t leenmater iaal - had het 
Sc ience Museum vri j wein ig te b ieden. 
Dit punt noodzaakte mij al d i rect mij te 
bezinnen op wat een wetenschappel i jke 
tentoonstel l ing behoort te zi jn en te doen. 
Het was een toevalstreffer, dat we maar 

een heel bescheiden verzamel ing 
verouderde, afgedankte apparatuur en 
machiner ie hadden om in te pakken en 
uit te lenen . . . dat zou wel wat al te 
gemakkel i jk zijn geweest. Ik ben er bo
vendien van overtu igd, dat het niets zou 
oplossen. 
Hierdoor werden wij gedwongen na te 
denken over het doel van een weten
schappel i jke tentoonstel l ing - al lereerst 
op grond van fundamentele onderwi js-
inzichten. En ten tweede moesten wij 
een formule ontwikkelen, die zou leiden 
tot populai re, succesr i jke tentoonste l l in
gen. 

Ingrediënten 
Hier volgt een handvol ingrediënten: 
1. Het tentoongestelde moet aandacht 

t rekken. Bezoekers t rekken betekent 
bij lange na nog niet, dat LI ze iets 
kunt léren. Ze kunnen niet worden 
gedwongen om een voorwerp te 
bestuderen, noch om er iets van te 
leren. Al leen als zij wezenl i jk belang
stel l ing koesteren voor een voorwerp 
bestaat er een redel i jke kans dat zij 
er iets van leren. 

2. Het overbrengen van ideeën is het 
doeltreffendst, wanneer werkende 
model len te zien of wetenschappe
li jke demonstrat ies kunnen worden 
gegeven, gewoon door middel van een 
hefboom of een knop-om-in- te-druk-
ken. Zoveel mogel i jk moet het voor-
werp-zélf met een minimale hoeveel
heid woorden, d iagrammen of foto's 
z'n eigen boodschap vertel len om 
duidel i jk te zijn voor de niet- ingewi jde. 
Musea zi jn, ruimtel i jk gesproken, veei 
te kostbaar om voor iets anders dan 
dr ie-dimensionaal materiaal te worden 
gebruikt . Wandteksten zijn een 
gruwel 1 

3. Wetenschappel i jke tentoonstel l ingen 
moeten voor een breed publ iek aan
trekkel i jk zi jn. Bij elk wetenschappe
lijk hoogtepunt zou iets moeten wor
den ingelast voor alle mogel i jke doel 
groepen - en dat zou moeten ui teen
lopen, laten we zeggen, van een hoog
leraar in de natuurkundige weten
schappen tot een complete leek op 
wetenschappel i jk gebied. En dat zou 
moeten gebeuren voor alle leeft i jds
groepen bij dezelfde tentoonstel l ing. 
Een brede aantrekkingskracht 
betekent veel bezoek, zelfs in kleine 
plaatsen en op zijn beurt betekent het 
een lagere investering per inwoner. 

4. De inleiding tot elk hoogtepunt moet 
in hoofdzaak histor isch zi jn. Hoe is 
het al lemaal begonnen ? Gewoon 
begr i jpen hoe het vandaag toegaat 
wordt vergemakkel i jk t door het inzicht 
in de ontwikkel ingsgang, maar het 
hoofddoel moét b l i jven: de t i jd loze 
wetten en pr inc ipes van de weten
schap duidel i jk aan te tonen en te 
verbinden aan hun toepassing in de 
moderne technologie. 

5. Een wetenschappel i jke tentoonstel l ing 
mag niet ui tslui tend bestaan uit een 
verzamel ing knap-gemaakte en fraai-
gepoetste apparatuur, die al leen door 
deskundige ogen wordt gewaardeerd. 
De pr inc ipes, op grond waarvan ze 
werken moeten duidel i jk worden 
gemaakt door dwarsdoorsneden, werk
model len en vergel i jkbare apparaten. 
We moeten gewoon antwoord kunnen 
geven op de vraag: „Hoe werk t dat, 
pappa ?" 

Uitleggen 
Als kind sloopte ik alt i jd mijn mecha
nische speelgoed om te weten te komen, 
waarom het t ikte. Vaak kon ik het me
chaniek je niet meer in elkaar kr i jgen. 
Mijn vader deed er bi jzonder verontwaar
d igd over - maar ik herinner me, dat 
moeder van mening was dat hij me zelfs 
de wandk lok zou moeten geven, als ik 
die uit elkaar zou wi l len halen. 



De funct ie van een wetenschapsmuseum 
is, om de dingen uit ell<aar te halen en 
te tonen aan hen, die niet het gelul< 
l<ennen van lankmoedige ouders. 
Gewoon om te laten zien, hoe het werkt. 
We moeten ons niet inbeelden dat we 
hebben gefaald als onze ui t leg-pogingen 
niet resulteren in een vol ledige kennis 
van zaken bij al onze bezoekers. Voor de 
meesten is het meer dan genoeg om 
zonder vol ledige kennis van de achter
grond wat inzicht te kr i jgen in weten
schappel i jke fenomenen: de kennis van 
zaken komt later we l . Wetenschap als 
vorm van kunst - esthet ische ervaring 
dus - voldoet de meeste mensen zonder 
verdere ui t leg. Een dergel i jke kunst
zinnige benader ing van de wetenschap is 
net zo gewenst in een evenwicht ige 
opvoeding als het ver t rouwd-raken met 
de schone kunsten. Het moet vri j voor
handen zi jn. 

Als wi j er in s lagen, bij één van de t ien 
toeschouwers de wonderen van de 
wetenschap een beet je d ichterbi j te 
brengen, dan zijn we geluksvogels. Wi j , 
die in musea werken, moeten onze 
beperk ingen wel kennen. Het is gewoon 
niet doenl i jk, wetenschap te doceren 
t i jdens één of twee bezoeken aan een 
wetenschappel i jk museum. IVlensen kun je 
eigenl i jk niets onderwi jzen - ze kunnen 
alleen maar leren. Wetenschappel i jke 
musea kunnen de wil om iets te leren 
st imuleren en misschien kunnen ze tot 
op zekere hoogte het ver langen naar 
kennis en inzicht bevredigen. Een 
dergel i jke poging is al de moeite waard 
als ze, als is 't maar een kleine groep, 
bezoekers aanmoedigt tot verdere studie. 

Aanmoedigen 
Het is niet zo eenvoudig om het effect 
van dit aanmoedigen door een weten
schappel i jk museum te meten. IVlaar het 
is hoe dan ook aanwezig. Meer dan eens, 
wanneer ik de f inancië le steun van een 
industr ie-bons afbedelde en hem rond
leidde door het museum, terwi j l ik hem 
vertelde wat we met zijn geld hoopten te 
kunnen doen, hield hij op een gegeven 
ogenbl ik de pas in en zei iets in de trant 
van : „Toen ik nog 'n joggle was, nam 
vader me vaak naar dit museum mee. 
En ik herinner me, dat het hier - op dit 
p lekje - was dat ik besloot ingenieur te 
wo rden " . 
Wetenschappel i jke programma's op het 
te levis iescherm zi jn een nutt ige aanvul
ling op studie en col leges, maar ze 
hebben de funct ie van het wetenschappe
l i jk museum niet vervangen. We kri jgen 
nog steeds 21/2 mi l joen bezoekers per 
jaar. TV-programma's en wetenschappe
li jke musea kunnen heel goed samen
gaan. De één kan de ander helpen met 
het lenen van voorwerpen, met het 
vergemakkel i jken van het f i lmen en de 
toevloed van authent iek informatief 
mater iaal . 

Op zijn beurt prof i teert de ander van de 
publ ic i te i t , die de reikwi jdte van TV-
programma's heeft. 
Deze ui tgestrekte voorraad authent ieke, 
wetenschappel i jke informatie over de 
geschiedenis der wetenschappen is 
bi jzonder belangr i jk. Achter de openbare 
vi tr ines wordt veel histor isch onderzoek 
verr icht en veel oorspronkel i jk documen-
tat ie-materiaal verzameld. Maar het 
wetenschappel i jk veld is ui tgestrekt en 
hoewel wi j zelf lang niet alt i jd antwoord 
kunnen geven op alle vragen over 
moderne technologie, weten we over 
't a lgemeen wél waar wi j de juiste 
antwoorden kunnen v inden. Stafmede
werkers houden contact met weten
schappel i jke genootschappen en inge
nieurs. Veel van dergel i jke genootschap
pen houden hun bi jeenkomsten in het 
museum - wi j kennen hen persoonl i jk en 
het museum trekt voordeel van hun 
toegespitste kennis en hun bereidheid 

tot helpen. Soms vieren ze feest jes in 
het museum en dit is het beste gebruik 
van het gebouw, dat ik me kan 
voorstel len. 

Genegenheid 
We hebben niet al leen plezier van de 
bereidwi l l igheid van medewerkers en 
leden van wetenschappel i jke insti tuten, 
maar we koesteren ons ook in de gene
genheid van industr ie en grote groepen 
uit het publ iek. Het merendeel heeft, al 
was het maar eenmaal , genoten van het 
bezoek aan het wetenschappel i jk 
museum en zij her inneren zich dankbaar 
hun eerste kennismaking met de 
wetenschap. 
Het museum wordt terzi jde gestaan 
door een adviescol lege, bestaande uit 
wetenschappers en industr ië len, beiden 
van ui tzonder l i jk gehalte. Zij bemoeien 
zich niet met de dagel i jkse gang van 
zaken, maar adviseren de minister van 
onderwi js over de toekomst ige ontwik
kel ingen. Hun invloed op ons gehele 
werkveld komt het gehele museum 
meestal ten goede. 
Wij ontvangen een gestage stroom direc
teuren van nieuw-opgezette of gepro
jecteerde technische musea, die naar 
South-Kensington komen vanuit alle 
w inds t reken: het Verre Oosten, Afr ika, 
India en de gebieden er omheen, uit 
Zu id - en Mldden-Amer ika. Ze zeggen 
a l lemaal : ,,We wi l len net zo'n museum 
bouwen als U, vertel ons alstubl ieft hoe 
we het moeten aanpakken" . 

Eenvoud 
Ik geef hun alt i jd dezelfde raad: imiteer 
niet slaafs wat Westeuropa bezit. Werk 
aan Uw eigen oplossing van Uw speciale 
wensen en vraagstukken. Overweeg, wat 
de eerste onderwi jsnoodzaak in Uw land 
inhoudt. Als U werkel i jk een monumen
taal museum in de hoofdstad wilt heb
ben - zou het dan niet beter zijn om het 
geld dat U kunt besteden uit te geven 
aan een reizende, wetenschappel i jke 
tentoonstel l ing, waarmee grote groepen 
van de bevolking in het land kunnen 
worden bereikt I in plaats van het 
scheppen van een convent ioneel 
Westeuropees wetenschappel i jk museum 
zou het misschien verstandiger zijn om 
eenvoudige technische vondsten aan te 
bieden in de vorm van werkende 
model len, die duidel i jk verband tonen 
met de problemen van al ledag, zoals 
landbouw, vervoer, verb indingen, 
e lectr ische energie e.d. 
Zit er niet over in - vertel ik hen dan -
zit niet in over het aanschaffen van 
histor ische apparatuur en machines -
die komen nameli jk gauw genoeg 1 -
maar richt Uw aandacht op de weten
schap van vandaag en z'n toepassingen 
in techniek en industr ie. Wetenschappe
li jke kennis is were ldomvat tend. De 
di recteur van een wetenschappel i jk 
museum in, laten we zeggen, Caracas 
heeft evenveel toegang tot wetenschap
pel i jke wetmat igheden en pr inc ipes via 
l i t teratuur als ik - maar door histor ische, 
geograf ische oorzaken, door bevolk ing 
en tradit ies kan zijn vertal ing door 
middel van het tentoonste l l ingsmedium 
heel anders zijn dan, bij voorbeeld, een 
Nederlands wetenschapsmuseum . . . als 
het ten minste opvoedkundig van waarde 
moet z i jn. 

Rijk 
Neder land, bij voorbeeld, behoort tot de 
zeer r i jke landen ter wereld, met z'n 
weelde aan verf i jnde kunstmusea en 
kunstzinnige verzamel ingen. Ook in 
technolog isch opzicht loopt Nederland 
voorop en museïsten uit de gehele wereld 
v inden hun weg naar Eindhoven. 
Ik beni jd het „Evo luon " om z'n oor
spronkel i jkheid en ik ben er trots op dat 
een Engelsman, James Gardner, was 
betrokken bij het ontwerp - maar niemand 

moet het nadoen. Ik zou me tot Nederland 
wi l len wenden - en tot mijn gehoor in het 
bi jzonder - om voorui t te denken op het 
„Evo luon " en een wetenschapsmuseum 
te st ichten, dat alle deugden in zich 
verenigt: van hoog gehal te en toch 
populair, opvoedkundig en toch leuk, 
modern tot op de dag van vandaag maar 
met een zuiver behoud van de grote 
verr icht ingen van Nederlandse weten
schappers en ingenieurs uit vroeger 
jaren. 
Net als ieder levend organisme moeten 
musea - gewoon om te overleven - zich 
voortdurend aanpassen aan de ver lan
gens, de wensen en de voorkeur van het 
publ iek. Als een museum zich niet aan 
de eisen van vandaag aanpast zal het 
gaan ziel togen, sterven en door een 
ander, levenskracht iger organisme 
worden opgeslokt . Verander ingen en 
voorui tgang zijn levende zaken; opstop
ping betekent ondergang. We zien nog 
steeds te veel levenloze musea. 

Vooruitgang 
Door zijn gehele bestaan heen is het 
Science Museum veranderd en voorui t 
gegaan. Het Victor ia & Alber t -museum 
voor kunst en ambacht groeide uit de 
Wereldtentoonstel l ing van 1851. Weten
schap en Industrie vormde er maar een 
klein onderdeel van, maar het groeide 
snel en ontpopte zich als een afzonder
lijk organisme. 
in den beginne was het wetenschappel i jk 
museum niet bedoeld als museum voor 
wetenschappel i jke ant iqui tei ten. Het doel 
was om de moderne wetenschap van 
die jaren aan te bieden en het zette zich 
in voor de ople id ing van ambachts l ieden 
en studenten op een terrein, dat in die 
jaren in wetenschappel i jke technieken en 
industrie het al lerlaatste aan de beurt 
kwam. 
Geleidel i jk aan slokte het 't beste van 
andere, stervende tentoonstel l ingen op -
zoals de Patent Off ice-verzamel ingen en 
de School of Mines-col lect ies. Van ver
schi l lende zi jden ontving het waarde
vol le, histor ische zeldzaamheden. 
Van een instructief insti tuut op smalle 
basis verbreedde het zijn aantrekkings
kracht en geleidel i jk aan werd het een 
populair cultureel centrum met een 
duidel i jk recreatieve funct ie. Omdat hot 
een populaire vraag tegemoet kwam -
en niet uitsluitend vakmatige en weten
schappel i jke - veroverde het steeds meer 
steun van de r i jksoverheid en het 
groeide in formaat en kracht. 

Hergroepering 
Ti jdens de tweede were ldoor log was het 
museum gesloten (met ui tzondering van 
z'n technische ui t leenbibl iotheek) en de 
verzameling werd veil ig voor bombarde
menten weggeborgen. De hergroeper ing 
van de voorwerpen na de oor log vergde 
veel verander ingen. Het ten toon stel len 
van voorwerpen in glazen kasten, voor
zien van st rookjes met gegevens - waar
van er nog veel zwart waren geverfd als 
rouw over Prins Albert - boden de ruimte 
tot nieuwe tentoonste l l ingstechnieken, 
die de kunst van de etaleur en de 
graf ische ontwerper mee omvatte. 
De oudere generat ie van keiharde 
museumbestuurders voerde achterhoede
gevechten - maar l icht, kleur en moderne 
tentoonstel l ingsvormen kregen de over
hand. 

De volgende nieuwigheid om het museum 
binnen te komen was het zorgvuldig 
gebruik van voorwerpen voor educat ieve 
doele inden. Bi jvoorbeeld door het 
organiseren van schoolexcursies, 
rondleid ingen met toel icht ing en 
lezingen, die door speciaal aangestelde 
medewerkers werden gehouden en 
waarbi j sterk werd gelet op de relatie 
tot de scholen. 



" M O D E R N E T E C H N I S C H E M U S E A " 

Het overduidel i jk , rechtstreeks inbrengen 
van technische informatie heeft regel
recht geleid tot de zogenaamde ,,inter
pretat ie" , hetgeen in feite het aanbieden 
van technische informatie inhoudt, ge
plaatst in het raamwerk van soc io-
histor ische achtergronden. 

Veranderingen 
Mij is ook een geweld ige verander ing in 
de aard en de ui tvoering van de Science 
Museum publ ikat ies opgeval len. In 
vroeger jaren verschaften onze catalogi 
alle detai ls van voorwerpen uit onze 
verzamel ingen. De letter was klein en het 
aantal i l lustrat ies ger ing. Zij spraken 
hooguit de deskundige en de gevorderde 
student aan. Ze zijn vervangen door 
goed-geï l lustreerde boekjes in kleur, die 
de belangr i jkste schatten tonen en net 
genoeg informatie geven om ze toe
gankel i jk te maken voor jonge studenten 
en de doorsnee, niet-gespecial iseerde 
bezoeker. 

Iedere onderzoeker en elke publ ic ist , 
waar ter wereld ook, kan natuur l i jk 
vol ledige, gedetai l leerde informatie 
kri jgen over elk afzonderl i jk voorwerp, 
mét foto's. Het streven van vandaag is 
ger icht op een grotere hulp van de 
nationale musea aan de honderden 
kleinere, provinciale musea. Dit leidde 
ten eerste tot het beschikbaar stel len van 
£ 150,000 per jaar aan provinciale musea 
voor het aankopen en conserveren van 
voorwerpen, die wetenschappel i jk of 
histor isch interessant zi jn. 
Ten tweede het uit lenen tot in de verste 
hoeken van het land van tentoonstel 
l ingen. Decentral isat ie én gel i jkwaard ig
heid zijn de voornaamste strevingen. 
Merkwaard ig genoeg is de basis van het 
Science IVluseum precies dezelfde als 
honderd jaar geleden - ondanks de 
nieuwe taken op histor isch, cultureel en 
recreatief terrein die het museum zi jn 
toever t rouwd. 

Bijblijven 
Net als in de jonge landen moet de 
Britse industr ie meer jonge mensen 
interesseren voor een technische studie, 
al was het al leen maar om aandacht te 
bl i jven vragen voor de gewenste ver
n ieuwingen om haar concurrerende 
posit ie te handhaven. 
Het museum moet niet al leen gevest igde, 
klassieke, fundamentele natuurkundige 
wetmat igheden en pr ic ip ia tonen, maar 
ook laten zien hoe de nieuwe vondsten 
uit onze laborator ia In de prakt i jk werken. 
Kortgeleden hebben we werkende 
tentoonstel l ingen opgezet over verwar
mingsbuizen, een laser documentat ie
centrum en vloeibare kr istal len. 
Wij zijn nu doende, demonstrat ies voor 
te bereiden met nieuwe foto-chemische 
effecten en so larpompen zonder bewe
gende delen. Al deze nieuwe ideeën zijn 
overal gepubl iceerd in de technische 
bladen en de niet-wetenschappel i jke pers 
- maar ze kunnen nergens anders 
worden bekeken op hun actual i tei t dan 
in het wetenschappel i jk museum of 
t i jdens de reizende, wetenschappel i jke 
tentoonstel l ingen. 

Nog steeds doet het Science Museum 
zijn uiterste best om jonge mensen 
geestdr i f t ig te maken voor de wonderen 
van de huid ige wetenschap - zij aan zij 
met de grote verr icht ingen van hun voor
ouders en op precies dezelfde manier 
als honderd jaar geleden. Zó zie ik het 
duurzame nut van een technisch weten
schappel i jk museum - en zijn waarde 
voor de gemeenschap. 
Of we wi l len of niet, wetenschappen 
vormen een onderdeel van onze 
beschaving - en wetenschappel i jke 
musea zul len nét zo lang leven als die 
beschav ing" . 

ZIEN EN HOREN: 
MECHANISCHE MUZIEKINSTRUMENTEN UIT PRAAG 

In de aan de TTC ter beschikk ing 
gestelde ruimte in het gebouw aan de 
Kanaalweg in Delft werd onlangs een 
boeiende exposi t ie gehouden van 
mechanische muziek instrumenten. De 
exposi t ie was afkomst ig van het 
Nationale Technische Museum in Praag. 
Ze bood de bezoeker een interessant 
overzicht van de geschiedenis van dit 
soort instrumenten. 
Tot de oudste, automat isch spelende 
muziekinstrumenten behoren l i lokken-
spelen of car i l lons. Een rol met nokken 
brengt t i jdens het spelen hamert jes in 
beweging, die tegen l<lokken of metalen 
staven slaan. Oorspronkel i jk werden zij 
door een gewicht aangedreven, later 
door een veerwerk. De wieg van het 
k lokkenspel moet in China worden ge
zocht. In Europa verschenen de eerste 
car i l lons in Neder landse en Vlaamse 
steden. 

Na de ui tv inding van het veeruurwerk 
worden kleine car i l lons ook ingebouwd 
in verplaatsbare uurwerken. 
Mechanisch carillon; houten hamertjes 
op stalen plaatjes; 19e eeuw 

Muziekautomaten met pi jpen vinden hun 
oorsprong in Byzant ium. In de middel 
eeuwen behoren zij tot de meest ver
breide instrumenten. Ti jdens de 
Renaissance waren dergel i jke orgel t jes 
erg in trek. De achtt iende eeuw bracht 
de opbloei van Flötenuhren (klokken met 
f lui tspel) en de ontwikkel ing van kleine 
draaiorgel t jes. De laatste schakel - en de 
meest volmaakte I - in deze ontwikkel ing 
is het orchestr ion, waarin behalve 
orgelp i jpen s lagwerk en andere instru
menten zijn opgenomen. 
Speeldozen hebben een uit messing 
vervaardigde c i l inder met kleine pennen 
of st i f ten. Deze tokkelen de tanden van 
een stalen kam aan en brengen deze in 
t r i l l ing. De toonhoogte wordt bepaald 
door de lengte van de tand. Een veer
werk dri j f t de speeldoos aan. Een verdere 
ontwikke l ing van de speeldoos was de 
toevoeging van kleine t rommels. 

Speeldoos met klokkenspel, trom en 
castagnetten; eind 19e eeuw 

castagnetten, k lokkenspel , e.d. De 
bloeit i jd van de speeldozen ligt tussen 
1810 en 1910. 
Automat isch spelende muziekinstrumen
ten raakten in de dert iger jaren in on
bruik en meer en meer vonden zij een 
plaats in musea. 

Een chordephon - automatische cither-
uit eind 19e eeuw 

TTC OP "HET INSTRUMENT". . . 

Tot recente activi teiten van het TTC, 
waarbi j , ,Histechnica" was betrokken, 
behoorde de stand op de tentoonstel l ing 
,,Het Instrument" in de Amsterdamse 
RAI. in deze stand waren select ies te 
zien uit een aantal verzamel ingen van 
leden van de VTV (Vereniging Technische 
Verzamel ingen), zoals bv. instrumenten. 
Groot was de inzending van de heer 
G. Verborg u i t Haastrecht, die een hoogst 
interessante col lect ie ambachte l i jk 
gereedschap bezit. 
In een tentoonstel l ing, waarin de laatste 
snuf jes of technologisch en wetenschap
pel i jk gebied hoogti j vieren, was de TTC 
stand voor vele bezoekers een aange
name onderbrek ing en een kennismaking 
met het vernuft van vroeger dagen. 

....EN EUROPORT '75" 

Eveneens in de RAI werd t i jdens de 
mari t ieme exposit ie ,,Europoort '75" 
vitr ine met enkele oude instrumenten, 
aandacht op het TTC gevest igd door een 
Een bescheiden brokje propaganda, dat 
getuige de reacties zeker niet aan de 
belangstel l ing van de bezoekers is 
ontsnapt. Het informat iemater iaal vond 
gret ig aftrek, hoewel op een tentoon
stel l ing als deze de activi teiten van 
jeugdige folder-verzamelaars groot is 
waardoor veel ui teindel i jk toch in de 
prul lebak verdwijnt. Wat niets afdoet 
aan het streven van , ,Histechnica" en 
TTC om waar mogel i jk propaganda te 
maken voor hun act ivi tei ten. 

„H is techn ica" heeft 1000 gewone en 
200 beschermende leden nodig ! 

Voor een gewoon lid bedraagt de 
contr ibut ie tenminste ƒ 25,— per jaar; 
voor een beschermend lid tenminste 
ƒ 100,— per jaar. 

U kunt ons werk steunen door u aan te 
melden bij ons secretariaat. 

HISTECHNICA 
Insulindeweg 20 
D E L F T 
Tel. 015 -12 38 45 
Postgiro nr. 3301027 
t.n.v. Penningmeester 
„Histechnica" te Delft. 



WIJZIGING 

SECRETARIAAT 

Vanaf het eerste uur van het bestaan van 
„H is techn ica " heeft de heer P. Kamps 
de dubbele funct ie vervuld van 
secretar is/penningmeester. Het aan
vaarden van een nieuwe werl<kring maakt 
het voor hem erg moei l i jk de dubbele 
taak te bl i jven vervul len. Het Bestuur is 
verheugd de heer T. Pruissen te Delft 
bereid te hebben gevonden de taak van 
secretar is op zich te nemen. Op de 
komende Algemene Ledenvergader ing 
zal het Dagel i jks Bestuur dan ook de 
heer Pruissen als enig candidaat voor 
deze funct ie voorstel len. De heer Kamps 
is bereid penningmeester te bl i jven, het
geen voor de vereniging zeer verheugend 
is. 

mei 1976 

EUWS 

RECORDBEZOEK AAN 
TENTOONSTELLING 
"VAN STOOMMACHINE 
TOT STRAALMOTOR" 

Op 27 maart sloot de tentoonstel l ing 
,,Van Stoommachine tot St raalmotor" 
haar deuren. IVleer dan 5500 belangstel len
den brachten er een bezoek. 
Een recordaantal , wearmee deze TTC-
manlfestat ie als wel bi jzonder geslaagd 
mag worden beschouwd, De bezoekers 
kwamen uit alle delen van het land. 
Er waren opval lend veel jongeren onder, 
veelal in schoolverband. Dit is vooral 
verheugend, omdat de exposit ie als een 
educat ieve tentoonstel l ing was opgezet, 
waarin de bezoeker stap voor stap 
een indruk werd gegeven over ontstaan 
en ontwikkel ing van de calor ische ma
chines. De basis van de tentoonstel l ing 
werd gevormd door stukken welke te 
leen waren ontvangen van het Science 
Museum in Londen. 

Zie verder biz. 2 

DELFT 19 JUNI 1976 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Het Bestuur nodigt de leden uit voor het b i jwonen van de gewone Algemene 
Ledenvergader ing, die gehouden zal worden op zaterdag 19 juni 1976 
in het gebouw van het T T C , Kanaalweg 4 te Delft; 
aanvang: 12.00 uur. 

27 september 1975 

Agenda 
1. opening 
2. vaststel l ing verslag Algemene Ledenvergader ing d.d. 
3. terugbl ik op de afgelopen per iode door de voorzitter 
4. verslag van de secretar is 
5. verslag van de penningmeester 
6. benoeming kascommissie voor komend verenigingsjaar 
7. benoeming nieuwe secretar is. Door het D.B. wordt de heer T. Pruissen te Delft als 

enige candidaat gesteld. 
8. toekomst ige act ivi tei ten 
9. ledenwerving 

10. taak en doelstel l ingen in verhouding tot andere verenigingen 
11. rondvraag 
12. sluit ing 

Om ongeveer 13.00 uur zal er de mogel i jkheid zijn een eenvoudige lunch, bestaande 
uit beiegde broodjes, te gebru iken. 

Om 14.00 uur zal Dr. Ir. J . Stuffken — Bestuurder van de ,,Stichting Mi jnmusea" in 
Heerlen — een causerie houden over het onderwerp ,,Ontstaan en ontwikkel ing van de 
mi jnmusea in L imburg" . 

De „St ich t ing Mi jnmusea" is opger icht bij het sluiten van de eerste kolenmi jnen in 
Zuid L imburg. Het is de bedoel ing dat het beeld van de in deze streek vol ledig 
verdwenen mi jn industr ie behouden blijft. Enerzijds gebeurt dit door het Mi jnmuseum in 
een der v leugels van de Abdi j in Rolduc, waar op educat ieve wijze de historie en de 
ontwikkel ing van de mijnen wordt getoond. Anderzi jds gebeurt dit in Valkenburg, 
waar een vol ledige ondergrondse kolenmijn is ingericht naar de stand van deze industr ie 
in het eind van de jaren '60. Bovendien beijvert de ,,Stichting Mi jnmusea" zich voor 
het behoud en de conserver ing van enige mi jnbouwkundige monumenten, w.o. enkele 
interessante oude stoommachines. 

TTC-ACTIVITEITEN AGENDA 
In het gebouw van het Technisch Tentoonste l l ingscentrum (TTC) aan de Kanaalweg 4 
te Delft 

is vanaf 1 mei t/m 31 augustus de tentoonstel l ing ,,Technische Mode lbouw" te 
z ien; een hoogst boeiende exposit ie, samengesteld met hulp van de Ned. Ver. van 
Modelbouwers en met b i jdragen van TH-medewerkers en anderen; 

wordt nog tot 5 juni de tentoonstel l ing ,,Wegen en Water" gehouden, bevattende 
een select ie uit de in het najaar van 1975 in het Provinciehuis van Zuid Hol land 
gehouden exposit ie ,,100 Jaar Provinciale Waterstaat" ; 

is nog steeds de kleine, permanente exposi t ie over verbrandingsmotoren te z ien; 

kan een kleine, doch bi jzondere select ie uit de fraaie kabelmonsterverzamel ing 
van de heer Ir. S. A. Korporaal uit Bloemendaal worden bekeken; 

zal eind mei a.s. een exposit ie worden geopend, gewi jd aan het voor ons land 
boeiende onderwerp , ,Bruggen" ; 

wordt een exposit ie voorbereid van het werk van de schi lder/etser 
H. Roodenburg uit Wassenaar, wiens etsen vaak industr iële objecten tot onderwerp 
hebben, zoals mi jnen, werven en spoor l i jnen; 

zal t.z.t. een tentoonstel l ing over mi jnbouw in Centraal Europa uit het 
Nationaal Technisch Museum in Praag te zien z i jn ; 

komt een interessante exposit ie over ,,Maten en Gewich ten" . 

Tentoonste l l ingen in het TTC kunnen van maandag t/m zaterdag worden bezicht igd 
van 10 uur tot 17 uur. De toegang is vri j . Degenen die in groepsverband een bezoek 
wi l len brengen wordt aangeraden vooraf contact op te nemen met het TTC: 
015 - 13 32 22, toestel 3038 of 143. 

HULP BLHFT WELKOM! 

Vele handen maken l icht werk, zeker 
wanneer het gaat om het samenstel len 
en inr ichten van tentoonstel l ingen. 
A l leen: de vele handen, daar ontbreekt 
het wel eens aan. De staf van het TTC is 

maar klein en zal pas in de loop van de 
komende jaren kunnen worden uitge
breid. Wie daarom ,,handige hu lp " ter 
beschikk ing kan en wil stellen — al is 
het maar eens t i jdel i jk — wordt verzocht 
dit te melden bij het secretar iaat van het 
TTC; Nieuwe laan 76 in Delft : telefoon 
0 1 5 - 1 3 32 22 - toestel 143. 
Bij voorbaat dank I 



Record bezoek aan tentoonstel l ing 
Het effect van luchtdruk kon de bezoeker 
proefonderv inder l i jk ondergaan met be
hulp van de Maagdenburger halve 
bol len. Tevens kon men zien hoe lucht
druk door middel van een zuiger een 
gew/icht kan opt i l len. 
Het opwekken van een vacuum door 
stoom te laten condenseren, zoals dat 
gebeurde in de machine van Savery uit 
1699 voor het opzuigen van water uit een 
mijn, gecombineerd met de cyl inder en 
zuiger zoals in het exper imentele 
toestel van Papin uit 1690, leidde in 1712 
tot de ui tv inding van de atmosfer ische 
machine van Newcomen. Hoewel wel 
eens de eerste , ,s toommachine" ge
noemd, is dit niet juist. Stoom werd uit
slui tend gebruikt om een vacuum onder 
de zuiger in de cyl inder te laten ontstaan, 
waarna de druk van de atmosfeer de 
eigenl i jke arbeid verr icht te. Dit neemt 
niet weg, dat de machine van Newcomen 
van groot belang was voor het pompen 
van water uit de Engelse mi jnen. Een 
vergrote reproduct ie van een gravure uit 
1717 bood hiervan een boeiende i l lus
trat ie. Minstens even boeiend was de 
kopie van het ,,echt werkende" demon
strat iemodel van de Newcomen-machine 
van Desagulier uit de 18e eeuw, bedoeld 
om studenten onderr icht te geven in de 
werk ing van deze nieuwe v ind ing. Het 
was t i jdens de reparat ie van een derge
lijk model , dat James Watt op de idee 
kwam van de afzonder l i jke condensor. 

Een opengewerkte repl ica van Watt 's 
exper imentele model van de condensor 
werd op de exposit ie getoond. Al t i jd 
weer verwonder l i jk hoe dit ogenschi jn l i jk 
zo simpele apparaat je van verstrekkende 
betekenis is geweest voor de ontwikke
ling van de s toommachine en daarmee 
de Industr iële Revolutie een besl issende 
stoot gaf. Het was Watt, die de op en 
neer gaande beweging van een zuiger 
in een ci l inder omzette in een draaiende 
beweging om daarmee werktu igen aan 
te dr i jven. Het fraaie model van de 
balansmachine van Watt uit omstreeks 
1783 liet zien hóe. 

Andere model len toonden een hoge-
drukstoommachine en een machine met 
heen en weer gaande zuiger. De balans
machine van Watt was zwaar en log 
voor het gebruik als krachtbron in voer
tu igen. In het begin van de 19e eeuw 
maakten verbeter ingen aan de s toom
ketel het mogel i jk s toommachines op 
hogere drukken te laten werken. Daar
door konden deze compacter worden 
gebouwd. De stoomlocomot ief werd ge
boren. Na al deze techniek kon de 
bezoeker even verpozen bij het schi lder i j 
van David Knight over de opening van 
de ,,Liverpool and Manchester Rai lway" 
in 1830. Pracht, praal en vreugde bij weer 
een stap op de „ i jzeren w e g " , die dank
zij het stoommonster, de locomotief, 
stad met stad en streek met streek 
nauwer zou verb inden. 

Model van de balansmachine van Watt 
uit ongeveer 1783. 

I-Iet traaie werkende model van een 
Newcomen machine uit de 18e eeuw. 

Maar de techniek ging verder. De weten
schap, dat een straal stoom gebruikt 
kon worden om — net als de wind in de 
wieken van een molen — een schoepen
rad te laten draaien, bestond al enige 
eeuwen. Het was echter pas in 1884, dat 
Charles Parsons de eerste bru ikbare 
stoomturbine-generator maakte. Vooral 
in geval len waarin grote vermogens 

l-teteluchtmachine van Van Rennes uit 
omstreeks 1878 (TTC collectie). 

worden vereist nam de stoomturb ine de 
plaats in van de s toommachine met 
heen en weer gaande zuiger(s). 

Weer een stap verder op het terrein van 
de calor ische machines vonden wij de 
tweetakt, de viertakt, de diesel- en de 
wankelmotor. En de heteluchtmotor. 

Wel iswaar was deze laatste een beet je 
een bui tenbeent je, omdat het in feite een 
ui twendige en geen inwendige verbran
d ingsmotor is. Toch werden eens hete-
luchtmotoren op vri j grote schaal bij 
huis en boerderi j toegepast als motor 
met een klein vermogen. Momenteel is 
er ontwikke l ingswerk aan de gang om 
het rendement van dit type motor te 
verbeteren en daardoor weer bruikbaar 
te maken. Dan was er de gasturbine, 
waarvan het eerste begin ligt in het 
s impele voorbeeld van de 18e eeuwse 
,,Smoke Jack" , en het heden in de motor, 
die moderne vl iegtuigen door het lucht
ruim voortstuwt. Maar ook dat zijn calor i 
sche machines, d.w.z. dat zij chemische 
energie, via warmte, omzetten in mecha
nische energie. Waarmee dan de titel 
van de tentoonstel l ing was verk laard: 
„Van Stoommachine tot Straalmotor" . 

Niet al les wat er werd getoond was 
afkomst ig van het Londense Science 
Museum. Er waren ook enkele interes
sante histor ische motoren en s toom
machinemodel len bij uit de col lect ie van 
het Technisch Tentoonste l l ingscentrum 
zelf. 

Het overweldigende bezoekersaantal 
kan worden gezien als een bewijs, dat 
een dergel i jke exposit ie, waarop zoveel 
mogel i jk werkende model len worden 
getoond, in een dr ingende educat ieve 
behoefte voorziet. 

Een horizontale viertakt gasmotor van 
Otto uit omstreeks 1880 (TTC collectie) 

EERSTE RAPPORT VAN DE COMMISSIE VAN 

ADVIES VOOR HET TTC VERSCHENEN 

In hel vorige nummer van Histechnica Nieuws werd de Installatie van de Commissie 
van Advies voor het T T C vermeld. Deze commissie heeft onlangs haar eerste rapport 
uitgebracht. Dit rapport is aan verschillende commissies van de TH Delft gezonden 
met het verzoek om commentaar. Omdat het Bestuur van Histechnica van mening is 
dat de inhoud ervan de leden zeker zal interesseren wordt hieronder nader op dit 
rapport ingegaan. 

Op 1 februar i jongst leden heeft de 
Commissie van Advies (CvA) *) van het 
TTC een eerste rapport aan het Col lege 
van Bestuur van de TH Delft aangeboden. 
Het is thans voor verder beraad door-

*) De CvA staat onder voorzi t terschap 
van prof. dr. ir. R. M. M. Oberman, 
met als interne leden ver tegenwoord i 
gers van een groot aantal afdel ingen 
van de TH en als bui tenl id dr. P. 
Kylstra van het Universi tei tsmuseum 
Utrecht. Adviseurs van de CvA zijn de 
heren mr. J . Goedbloed (Voorl icht ing 
Delft) en ir. J . H. Makking (TTC). 

gestuurd aan enkele commissies van de 
Hogeschoolraad en aan het Col lege 
van Dekanen. 
Het rapport is te uitvoerig om het in zijn 
geheel te behandelen; vandaar hierbi j 
een samenvatt ing. 
Het rapport begint met het aanhalen van 
de art ikelen 1 en 2, l id 2 van de Wet op 
het Wetenschappel i jk Onderwi js (WWO). 
Deze lu iden: 
Art. 1 : „Wetenschappel i jk onderwi js 
omvat de vorming tot zel fstandige 
beoefening van de wetenschap en de 
voorbere id ing tot het bekleden van 
maatschappel i jke betrekkingen, waarvoor 



een wetenschappel i jke ople id ing vereist 
is of dienstig kan zi jn, en bevordert het 
inzicht in de samenhang van de weten
schappen" . 
Art. 2 lid 2: ,,De universitei ten en hoge
scholen beogen in ieder geval, naast het 
geven van onderwi js , de beoefening van 
de wetenschap; zij schenken mede 
aandacht aan de bevorder ing van het 
maatschappel i jk verantwoordei i jksheids-
besef. 

De CvA is van mening dat de in art. 1 
bedoelde bevorder ing van het inzicht in 
de samenhang van wetenschappen, 
waarmede de relatie van de technische 
ontwikkel ingen onder l ing, alsmede met 
die op jur id isch, economisch, organisa
tor isch en sociaal gebied wordt bedoeld, 
niet tot stand kan komen zonder ruime 
aandacht te besteden aan de histor ische 
samenhang van deze ontwikke l ingen. 
De CvA kan in het Curr icu lum van de TH, 
behalve enig onderwi js op dit gebied, 
wein ig of niets v inden waarmede aan de 
door art. 1 WWO opgedragen bevorde
ring van het inzicht in de samenhang 
van de technische wetenschappen, laat 
staan in de histor ische achtergronden 
daarvan, word t voorzien, of waarmede 
het in art. 2 ild 2 WWO vermelde 
maatschappel i jke verantwoordel i jkheids
besef word t bevorderd. Het is ook voor 
de CvA een vraag of aan de bedoel ingen 
van de art ikelen 1 en 2 lid 2 niet doel 
t ref fender op een andere manier kan 
worden voldaan dan door het geven van 
onderwi js al leen. 

Ze is zelfs de mening toegedaan dat de 
histor ische achtergrond van de samen
hang van de wetenschappen en van de 
invloed op het maatschappel i jk gebeuren 
dezer wetenschappen, evenals de 
huidige en eventuele toekomst ige 
ontwikkel ing daarin zeer goed, mogel i jk 
doeltreffender, gepresenteerd kunnen 
worden in een „Techn isch Tentoon
stel l ings Cen t rum" . Hiermede zou dan 
tevens voldaan kunnen worden aan de 
in de nota , ,Wetenschapsbele id" van 
IVIinister Tr ip noodzakel i jk geachte voor
l icht ing over de universitaire weten
schapsbeoefening, waarvoor in deze nota 
wetenschapsmusea expl ic iet als middel 
genoemd worden, en welke tevens 
dienst ig gemaakt zouden kunnen worden 
aan de popular iser ing van de weten
schap. 

Vervolgens gaat de Commissie in op de 
doelstel l ingen van het TTC, die als volgt 
worden gespec i f iceerd: 
1. het vervul len van de in art. 1 WWO 

vervatte opdracht t.a.v. het bevorderen 
van inzicht in de samenhang der we
tenschappen, alsmede die van art. 2 
lid 2 WWO t.a.v. het maatschappel i jk 
verantwoordel i jkheidsbesef . 

2. inzicht geven in de natuurwetten en 
pr inc ipes van de technische weten
schappen met behulp van histor ische 
en hedendaagse apparatuur. 

3. de aandacht vest igen op de cultuur
histor ische betekenis van de natuur
wetenschappen en de techniek en 
hierbi j te wi jzen op de prestaties van 
ons voorgeslacht . 

4. het wekken van belangstel l ing voor de 
huidige stand van de techniek en haar 
maatschappel i jke funct ie aan de hand 
van technische ontwikkel ingen — zo
wel recente als histor ische — in 
samenhang met al hun maatschappe
li jke consequent ies. 

5. voor een zo groot mogel i jk publ iek 
een brug slaan van de techniek naar 
cul tuur en maatschappi j . 

Naar de mening van de CvA dient men 
daartoe het TTC met de volgende taken 
te belasten: 
1. het houden van tentoonstel l ingen, 
2. het conserveren van technische objec

ten en archival ia, 

3. steun verlenen bij technisch-weten-
schappel i jk histor isch onderzoek, 

4. het popular iseren van de technische 
wetenschappen. 

Wat het karakter betreft van de door het 
TTC voor te bereiden tentoonstel l ingen 
geeft de Commissie de volgende richt
l i jnen: 
Type 1. Bepaalde aspecten van het 

technisch ver leden zonder nadruk 
op de toekomst. 

Type 2. Op zichzelf staande histor ische 
technische ontwikkel ingen 
(interne technische geschiedenis) . 

Type 3. Technische ontwikkel ingen in 
samenhang met hun economi 
sche, sociale, maatschappel i jke, 
cul turele, etc. consequent ies 
(externe technische geschiede
nis), alsmede de techniek art ist iek 
bezien. 

Type 4. Actuele en toekomst ige proble
men van de techniek. 

Type 5. Educatieve opstel l ingen voor 
uit leg van natuurwetten en 
pr inc ipes van technieken met 
behulp van histor ische en heden
daagse, zo mogel i jk zelf te 
bedienen apparatuur. 

De CvA merkt hierbi j echter op, dat 
gezien de huidige stand van personele 
en f inanciële middelen het TTC zich in 
het begin hoofdzakel i jk tot tentoonste l 
l ingen van het type 1 zal moeten 
beperken. Ook acht de Commissie het 
gewenst dat het TTC aandacht zal 
besteden aan act ivi tei ten, welke een ten
toonstel l ing binnen het gebied der 
technische wetenschappen tot gevolg 
kunnen hebben, zoals bi jvoorbeeld 
visies van verschi l lende groeper ingen op 
de techniek, wedstr i jden van jeugdige 
wetenschappel i jke onderzoekers 
(Sticht ing de Jonge Onderzoekers) , e.d. 
Verder onderscheidt de Commissie nog 
tentoonstel l ingen met een lange loopt i jd 
— voornamel i jk samen te stel len uit 
eigen materiaal van de TH — en die met 
een korte loopt i jd, nodig om de publ ieke 
aandacht op het TTC gevestigd te 
houden. Wat de laatste betreft acht de 
CvA het gewenst deze als „ re izende" 
tentoonstel l ing uit te voeren. Enerzijds 
om rui lobjecten te hebben waardoor ook 
interessante exposi t ies van elders kunnen 
worden verworven; anderzi jds om in 
Nederlandse musea en tentoonstel l lngs-
centra bij andere hogescholen en 
universitei ten in b innen- en bui tenland, 
pedagogische centra, b ib l iotheken etc. 
te voldoen aan de in het rapport 
gegeven doelstel l ingen van het TTC. 
Wat het publ iek betreft waarop het TTC 
zich met zijn tentoonstel l ingen volgens 
de Commissie dient te r ichten worden in 
eerste instantie d iegenen genoemd die 
op eniger lei wi jze deelnemen aan het 
technisch onderwi js , maar er wordt 
d i rect aan toegevoegd dat men zich niet 
tot deze groep mag beperken. Vooral 
voor de tentoonstel l ingen met een korte 
loopt i jd wordt aan een zodanige uitvoe
ring gedacht, dat deze voor een groter 
publ iek, jong en oud uit stad en regio, 
aantrekkel i jk zul len zi jn. Hierdoor kan — 
zo meent de Commissie — een isolement 
van het wetenschappel i jk onderwi js en 
onderzoek aan universiteiten en hoge
scholen mogel i jkerwi jze worden voor
komen en kan worden duidel i jk gemaakt 
dat ons land zich mede door zijn weten
schap kan en moet handhaven in de veel 
grotere internat ionale samenleving. 
Vervolgens wi jdt de Commissie enige 
aandacht aan mogel i jke hulp bij de 
voorbere id ing en ui tvoering van tentoon
stel l ingen en ze beveelt in dit verband 
aan dat het Col lege van Bestuur de 
verschi l lende Afdel ingen en Diensten van 
de TH zal verzoeken om in voorkomende 
geval len het TTC daarbi j met de hun ten 
dienste staande middelen behulpzaam 
te zi jn. Ook vraagt de Commissie toe

stemming aan het TTC te verlenen om 
studenten in het kader van hun ople id ing 
in te schakelen, zomede ook werklozen, 
pr incip ië le dienstweigeraars, gepensio
neerden en andere gemot iveerde per
sonen en daarvoor voorzieningen op het 
budget van het TTC toe te staan om zo
nodig passende vergoedingen te kunnen 
geven. 
Wat betreft het voor lopig tentoonstel l ings
programma van het TTC gaat de Com
missie akkoord met de tentoonstel l ing 
WEGEN, WATER van de Provinciale 
Waterstaat Zuid-Hol land (reeds aan de 
gang), een tentoonstel l ing over Verbran
dingsmotoren (reeds gedeel te l i jk aan
wezig en in zei<ere zin reeds gedeel te l i jk 
voorbi j door het vertrek van de tentoon
stel l ing ,,Heat Engines" van het Science 
IVluseum te Londen), een tentoonstel l ing 
over schr i j fmachines, een tentoonstel l ing 
over ,,Maten en Gewich ten" met stukken 
uit de Col lect ie van het IJkwezen, de 
tentoonstel l ing , ,Mi jnbouw in Centraal 
Europa" (te lenen van het Nationaal 
Technisch Museum te Praag) en 
mogel i jkerwi js een histor ische tentoon
stel l ing over fotograf ie. 
Wel merkt de Commissie in dit verband 
nog op dat leententoonstel l ingen geen 
hoofdbestanddeel van de museale act iv i
teiten van het TTC mogen worden en 
daarom als regel niet meer dan de helft 
van de beschikbare exposi t iecapaci te i t 
in beslag dienen te nemen. Op deze 
regel wordt meteen een ui tzondering 
gemaakt voor de beginper iode wegens 
het beperkte personeelsbestand en om 
ervaring op te doen voor het organiseren 
van eigen tentoonstel l ingen. 
De CvA kent verder aan het TTC een 
coörd inerende rol toe bij exposit ies van 
histor ische en educat ieve col lect ies in 
beheer bij de verschi l lende afdel ingen 
van de TH, zonder dat die afdel ingen 
daarbi j het beheer over die col lect ies 
verl iezen. Deze coörd inerende rol zal 
voornamel i jk bestaan in het in nauw 
overleg met de betref fende afdel ingen 
uitvoeren van een inventarisatie van die 
col lect ies. Ook acht de Commissie het 
van groot belang, dat bij eventueel 
afstoten van apparaten, model len, 
technische toestel len met histor ische 
waarde en technische archival ia een 
voorkeursrecht van overdracht aan het 
TTC zal worden toegekend. 
In dit verband merkt de CvA nog op dat 
de coörd inerende taak van het TTC ook 
dient te gelden voor tentoonstel l ingen 
met korte loopt i jd, waarbi j het nodig li jkt 
dat alle tentoonstel l ingen, welke met 
toestemming van het Col lege van 
Bestuur of van een Afdel ingsbestuur 
worden georganiseerd (bi jvoorbeeld van 
het Studium Generale of van studie
verenigingen of vakgroepen) bij het TTC 
dienen te worden geregistreerd. Dan 
kan desgewenst gebruik worden ge
maakt van de goede diensten van het 
TTC voor tentoonstel l ingsmater iaal , 
voor de ui tvoering van i l lustratieve 
teksten, verzeker ing, bevei l ig ing, enz. 
Deze activi teit loopt inmiddels reeds op 
zeer bevredigende wijze. 
Naar de mening van de CvA dient de 
coörd inerende taak van het TTC in het 
THD-reglement te worden opgenomen. 
Wat col lect ievorming betreft is de Com
missie van mening dat alhoewel er door 
enkele Afdel ingen reeds belangr i jke 
col lect ies op hun vakgebied bi jeen zijn 
gebracht, het noodzakel i jk is het TTC 
eveneens te belasten met het vormen 
van een eigen col lect ie om de volgende 
redenen: 

1. onafhankel i jk te zijn van de bere id
wi l l igheid van derden bij het beschik
baar stel len van historisch materiaal 
voor educat ieve presentaties. 

2. historisch materiaal te behouden o.a. 
voor wetenschappel i jk onderzoek en 
exposit ie. 



R A P P O R T C.V.A. 

Het is daarbi j belangriji< om bestaande 
part icul iere col lect ies, waarvan er een 
aantal waardevol le in Neder land zi jn, 
niet t.z.t. ver loren te laten gaan. Ver
volgens speci f iceert de Commissie en
kele r icht l i jnen bij de acquisi t ie (over
name en bruikleen) van col lect ies. 
Volgens de CvA dient het TTC zich bij 
co l lect ievorming te r ichten naar de 
diverse vakr icht ingen van de THD voor 
zover deze al niet op bevredigende wijze 
door bestaande musea worden bestre
ken. 

De Commissie acht van groot belang 
dat de reeds aangevangen registratie 
van histor ische, technische objecten en 
verzamel ingen, evenals de bemiddel ing 
bij overdracht aan derden, c q . hulp
verlening als deze objecten en verzame
l ingen ver loren dreigen te gaan, dient te 
worden voortgezet mede met het oog op 
toekomst ige acquisi t ies. 

Wat het technisch-wetenschappei i jk 
onderzoek betreft merkt de CvA op dat 
een TTC voor een eventueel in te stel len 
leerstoel voor de Geschiedenis van de 
Techniek een waardevol le bron van 
histor isch materiaal voor wetenschappe
lijk onderwi js en onderzoek kan zijn en 
dat omgekeerd een dergel i jke leerstoel 
een grote steun voor het TTC kan 
betekenen bij de studie voor de voor
bereiding van technische tentoonste l l in
gen met een histor isch karakter. 

Tenslotte worden in het rapport enkele 
opmerk ingen geplaatst over de relatie 
van het TTC met een eventueel op te 
r ichten depotbib l io theek, over de plaats 
van het TTC binnen de THD en de 
huidige en toekomst ige behuizing van het 
centrum. In een toekomst ig nummer van 
dit blad kan wel l icht t.z.t. d ieper op 
enkele onderwerpen worden ingegaan. 

RADIO/GRAMMOFOON MUSEUM GEOPEND 

Telefoon, grammofoon, radio en televisie 
zijn zulke gewone zaken in ons leven 
geworden, dat wi j er nauwel i jks meer bij 
stil staan, dat ook deze apparaten een 
begin hebben gehad. Hoe zagen ze er 
toen uit ? Wat voor geluid gaven ze ? 
Wat waren de mogel i jkheden er mee ? 
,,ln dit Radio/Grammofoon Museum 
wi l len wij proberen om op die vragen een 
antwoord te geven. Dat antwoord kan 
het beste gegeven worden door die oude 
apparaten eens ten tonele te voeren. " 
Aldus de heren C. H. L. Verkoelen en 
J. P. H. v.d. Beek, die mét behulp van 
vele andere verzamelaars dit museum 
Inrichtten. Het Is gehuisvest in Kasteel 
A ldenghoor in het L imburgse Haelen. 
De Burgemeester van deze Gemeente, 
de Heer A. Kessels, heeft op 11 apri l j l . 
het Museum geopend. Om de bezoekers 

en de geintereseerden wegwi js te maken 
in de wel l icht voor hen nog onbekende 
materie, is door een deskundige op dit 
gebied, de heer M. Leeuwin, een ver
handel ing geschreven onder de titel 
, ,Hoogtepunten uit de ontwikkel ing van 
de radiotechniek" . 
Deze tekst is door de heren Verkoelen 
en v.d. Beek in een eenvoudig boekje 
ui tgegeven. Eenvoudig, maar zeer 
interessant en daarmee een goede aan
vul l ing op een deel van het geëxposeer
de in dit ,,Eerste Radio/Grammofoon 
Museum" . 
Ook Noord Neder land wordt b innenkort 
een dergel i jk , ,Museum" ri jk. 
De verzamel ing van de heer M. P. Rit
meester te Emmen wordt opengesteld 
voor bezicht ig ing. Wij komen hier later 
nog op terug. 

OVER BOEKJES EN BOEKEN . . . 

Door het Science Museum in Londen wordt een bi jzonder aantrekkel i jke serie boekjes 
uitgegeven over verschi l lende onderwerpen. Deze boekjes zijn ook via „H is techn ica" 
verkr i jgbaar, óf door ze te kopen op een van de door de TTC inger ichte 
tentoonstel l ingen ,óf door ze te bestel len door stort ing van het verschuld igde bedrag 
op Postgi rorekening 3301427, ten name van Penningmeester , ,Histechnica" te Delft, met 
duidel i jke vermeld ing van het nummer of de nummers van het boekje of de boekjes 
die u l iebben wilt. 

Wat de prijs betreft : die is „aangepast " , zodat u door het kopen ook de 
verenigingskas van , ,Histechnica" helpt. U spaart bovendien een retourt je Londen 
uit I 

Belangri jk en noodzakel i jk is nog di t : u dient het bedrag van de bestel l ing te verhogen 
met de portokosten voor verzending. Voor één boekje is dat ƒ 1,20; voor twee en drie 
boekjes ƒ 1,70; etc. 

Bestel Bestel
nummer Titel Prijs nummer Titel Prijs 

1 Aeronaut ics ƒ 4,25 16 Making Fire 4,25 
2 Astronomy 1 4,25 17 Microscopes 4,25 
3 Astronomy 2 4,25 18 Motor cycles 4,25 
4 Atomic Physics 3,25 19 Physics for Princes 4,25 
5 Camera's 4,25 20 Power to Fly 4,25 
6 Carriages 4,25 21 Railways 1 4,25 

7 Chemistry 4 4,25 22 Sewing Machines 4,25 
8 Clocks and watches 1 4,25 23 Ship Models 1 4,25 
9 Clocks and watches 2 4,25 24 Ship Models 2 4,25 

10 Fire Engines 4,25 25 Ship Models 3 4,25 

11 First color motion pictures 3,75 26 Steam Ships 1 4,25 
12 Heat and Cold 2,25 27 Surveying 4,25 
13 Light ing 1 4,25 28 Text i le Machinery 4,25 

14 Light ing 2 4,25 29 Water Turbines 6,25 

15 Light ing 3 4,25 30 X-rays 3,— 

Graag maken wij de leden tevens attent op de uitgave „En toen kwam de machine, 
ontmoet ing met de Industr iële Archeo log ie " ; een erg goed boekje, onder redactie van 
J. H. Duvosquel samengesteld in opdracht van de Nat. Mij voor Krediet aan de 
Ni jverheid, Gemeentekrediet van België te Brussel, ter gelegenheid van de eind 1975 
in de Belgische hoofdstad gehouden exposit ie over Industr iële Archeolog ie . 
Het is voor de pri js van ƒ 15,— bij , ,Histechnica" te bestel len. 

ENKELE DEFINITIES 
Er bestaat wel eens wat verwarr ing over 
de verschi l lende verenig ingen en 
organisat ies die momenteel op technisch 
museaal gebied aktief z i jn. Daarom 
hierbi j enkele def in i t ies: 

TECHNISCH TENTOONSTELLINGS
CENTRUM (TTC) 
Een dienst van de Technische Hoge
school te Delft, die z ich onder meer 
bezighoudt met het organiseren van 
tentoonstel l ingen op technisch histor isch 
gebied en die tevens belast is met 
opspor ing, registrat ie, beschr i jv ing en 
behoud van waardevol le histor ische 
technische objekten en col lect ies. Het l igt 
in de bedoel ing dat het TTC zich zal 
ontwikkelen tot een museum van de 
techniek. 
Adres : TTC, Nieuwelaan 76, Delft. 

VERENIGING VRIENDEN VAN HET TTC 
„HISTECHNICA" 
Vereniging die zich ten doel stelt de 
belangstel l ing voor de geschiedenis van 
de techniek te bevorderen door het 
ad-hoc verlenen van f inanciële steun en 
hulp bij de bovengenoemde aktivl teiten 
van het TTC. 
Adres: Secretariaat Histechnica, 
Insul indeweg 20, Delft. 

VERENIGING TECHNISCHE 
VERZAMELINGEN (VTV) 
Vereniging van organisat ies (st icht ingen, 
inst i tuten, verenigingen e.d.) en indivi
duele personen die een tec l in ische ver
zamel ing hebben dan wel daar nauw bij 
zijn betrokken, met het doel tot gezamen
lijke aktivl teiten (zoals bijv. exposit ies) 
te komen. 
Adres: Secretariaat VTV, p/a TTC, 
Technische Hogeschool , Nieuwelaan 76, 
Delft. 

SECTIE TECHNISCHE MUSEA VAN DE 
NEDERLANDSE MUSEUMVERENIGING 
(STM) 
Samenwerk ingsverband van technische 
musea in het kader van de Nederlandse 
Museumverenig ing. 
Adres : Sectie Technische Musea, p/a 
Nederlands Postmuseum, Zeestraat 82, 
Den Haag. 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN 
MONUMENTEN VAN BEDRIJF EN 
TECHNIEK 
Vereniging die zich tot doel stelt geld 
bi jeen te brengen voor de (mede)-f inan-
cier ing van behoud en restauratie in 
situ van monumenten van bedri j f en 
techniek. De vereniging wordt tDlnnen-
kort off ic ieel opger icht . 

Het spreekt vanzelf dat , ,Histechnica" 
naar een zo hecht mogel i jke samen
werk ing met en tussen bovengenoemde 
verenigingen streeft. 

„H is techn ica" heeft 1000 gewone en 200 
beschermende leden nodig I 

Voor een gewoon lid bedraagt de 
contr ibut ie tenminste ƒ 25,— per jaar; 
voor een beschermend lid tenminste 
ƒ 100,— per jaar. 

U kunt ons werk steunen door u aan te 
melden bij ons secretariaat. 

HISTECHNICA 
Insulindeweg 20 
D E L F T 
Tel. 015-12 38 45 
Postgiro nr. 3301027 



TTC-ACTIVITEITEN AGENDA 

In het gebouw van het Technisch Tentoonstellings Centrum (TTC) aan de Kanaalweg 4 
te Delft 

Is t/m 31 maart 1977 de tentoonstelling BRUGGEN te zien, die een boeiend 
overzicht geeft van de geschiedenis van de bruggenbouw in de wereld; 

wordt t/m 11 december een expositie gehouden van een 20-tal modellen naar 
schetsen van Leonardo da Vinei, afkomstig van de Technische Universiteit in Berlijn; 

kan nog steeds de kleine, permanente expositie over verbrandingsmotoren 
worden bekeken; 

en is ook nog steeds de kleine, doch fraaie selectie uit de kabelmonster-
verzameling van wijlen de heer Ir. S. A. Korporaal te zien; 

wordt een expositie voorbereid van het werk van de schilder/etser 
H. Roodenburg uit Wassenaar, wiens etsen vaak industriële objecten tot onderwerp 
hebben, zoals mijnen, werven en spoorlijnen; 

zal t.z.t. een tentoonstelling over mijnbouw in Centraal Europa uit het 
Nationaal Technisch Museum in Praag te zien zijn; 

Tentoonstellingen in het TTC kunnen van maandag t/m zaterdag worden bezichtigd 
van 10 uur tot 17 uur. De toegang is vrij. Degenen die in groepsverband een bezoek 
willen brengen wordt aangeraden vooraf contact op te nemen met het TTC: 
015-13 32 22, toestel 3038 of 143. 

30 SEPTEMBER 1976 
TECHNISCH TENTOONSTELLINGS CENTRUM DELFT 
OFFICIEEL GEOPEND DOOR MINISTER F. H. P. TRIP 

I N DIT N U M M E R . . . . 

wordt uiteraard veel aandacht besteed 
aan twee recente gebeurtenissen: de 
officiële opening van het Technisch 
Tentoonstellings Centrum en de opening 
van de expositie van modellen naar 
schetsen van Leonardo da Vinei. Op 
deze tentoonstelling zélf, en op andere 
exposities, zoals die over „Bruggen" en 
„Veertig eeuwen Boren" hopen wij in 
het volgende nummer nader terug te 
komen. 

Nieuw adres secretariaat 

Op de Algemene Ledenvergadering is 
met algemene stemmen het voorstel van 
het Dagelijks Bestuur van „Histechniea" 
aangenomen, om de heer A. J. W. 
Pruissen te benoemen tot secretaris. 
Het seeretariaatsadres is derhalve 
gewijzigd in: Paxlaan 6 in Delft. 
Telefoon: 015-12 47 61. 

november 1976 

1. 

"HISTECHNICA" 
Eind 1974 is opgericht de vereniging 
„Histechniea", een vereniging van 
vrienden van het Technisch Tentoon
stellingscentrum TTC. 
Deze vereniging heeft als doel de 
belangstelling voor de geschiedenis van 
de techniek te bevorderen door het TTC 
bij haar activiteiten financieel te helpen 
en te steunen. 

In dit centrum dat de bedoeling heeft 
meer te zijn dan een museum van de 
techniek, moet op een voor iedereen 
duidelijke manier getoond worden dat het 
de techniek van vroeger is die ten grond
slag ligt aan het schijnbaar vanzelf
sprekende technische comfort van 
vandaag. 
Zo kan met modellen of originele exem
plaren getoond worden welke opeen
volgende ontwikkelingsstadia een be
paald onderdeel van de techniek door
gemaakt heeft. 
Ook kan men het publiek laten zien 
welke simpele bewerkingstechnieken 
toegepast werden. 

Wanneer men het verleden van de 
techniek beter kent en begrijpt, kan men 
zich ook beter bezinnen over de techniek 
van vandaag en morgen. 
Om dit te kunnen realiseren heeft 
Histechniea 1000 gewone en 200 be
schermende leden nodig. 
Voor een gewoon lid bedraagt de con
tributie minstens ƒ 15,— per jaar; voor 
een beschermend lid tenminte f 100,— 
per jaar. 
U kunt dit werk steunen door u aan te 
melden bij het secretariaat van 
Histechniea, Paxlaan 6, Delft. 

WELKOM - Ir. J. H. Makkink 

Als Hoofd van het Technisch Tentoon
stellingscentrum TTC heet ik u van harte 
welkom bij deze openingsplechtigheid. 
Een speciaal welkom zou ik willen toe
roepen aan: de heer Trip, Minister voor 
Wetenschapsbeleid, de heer Sehwarz, 
plaatsvervangend voorzitter van het 

College van Bestuur van deze TH, de 
heer Castelijn, loco-burgemeester van de 
Gemeente Delft (de heer Oele kan tot 
zijn zeer grote spijt vandaag niet aan
wezig zijn), de leden van het Bestuur 
van Histechniea, Vereniging van Vrienden 
van het TTC, de leden van de Commissie 
van Advies van het TTC. 

Volgens ingewijden werd er in de tweede 
helft van de vijftiger jaren reeds ge
sproken over de mogelijkheid een 
technisch museum bij de TH op te 
richten. Thans meer dan twintig jaar 
later is het zover dat een dergelijke 
instelling, zij het onder een wat andere 
naam, kan worden geopend. Dat het ten
slotte toch is gelukt het TTC van de 
grond te krijgen is te danken geweest 
aan twee instanties. 

In de eerste plaats aan de TH Delft, die 
het in het slop geraakte werk van een in 
1969 door de Academische Raad inge
stelde Werkgroep TTC onder voorzitter
schap van ir. Lohmann, oud-president 
directeur van de NS, gaande heeft weten 
te houden en waarvan het College van 
Bestuur tenslotte met voorstellen is 



gekomen die een redelijke kans van 
slagen hadden. 

In de tweede plaats aan de Delftse 
industrie, op wier instigatie op 23 decem
ber 1974 de Vereniging van Vrienden van 
het TTC werd opgericht, die in het 
vervolg met de korte naam Histechniea 
zal worden aangeduid. 
Deze vereniging stelt zich tot doel de 
belangstelling voor de geschiedenis van 
de techniek te bevorderen door het 
ad-hoc verlenen van financiële steun en 
hulp bij een aantal activiteiten van het 
toen nog op te richten TTC, zoals bij het 
inrichten van historische tentoonstellin
gen en bij de opsporing en verwerving 
van historische technische objecten. 

Op 17 januari 1975 stemde de Hoge-
schoolraad in met de voorstellen van het 
College van Bestuur om de activiteiten 
van een eigen TTC conform het program
ma en de beperkte doelstellingen, zoals 
deze in een nota van dit College waren 
gespecificeerd, voort te zetten en daar
voor tentoonstellingsruimte en geld
middelen beschikbaar te stellen. 
Deze voorstellen kwamen er op neer dat 
het TTC een zich tot voornamelijk 
historische zaken beperkende versie zou 
worden van het centrum zoals dat door 
de reeds genoemde Interacademiale 
Werkgroep TTC was voorgesteld. 
De Hogeschoolraad had aan haar besluit 
onder meer nog de bepaling toegevoegd 
dat het TTC alle tentoonstellings
activiteiten van de TH diende te 
coördineren. 

Op 17 april 1975 ontving de Vereniging 
Histechniea van het jubilerende bedrijf 
Enraf-Nonius een belangrijke gift, waar
door Histechniea in staat werd gesteld 
over een behoorlijk aanvangskapitaal te 
beschikken. 
In de loop van 1975 is op verzoek van het 
College van Bestuur een Commissie van 
Advies In het leven geroepen met als 
voornaamste taak het College te advi-
veren over doelstellingen en taken van 
het TTC. Deze Commissie, bestaande uit 
door de Afdelingen aangewezen ver
tegenwoordigers en twee buitenleden 
onder voorzitterschap van prof. Oberman, 
heeft op 1 februari j . l . haar eerste 
rapport bij het College van Bestuur 
ingediend. 

In de loop van 1975 heeft het TTC de 
beschikking gekregen over deze fraaie 
expositieruimte, bestaande uit een 
T-vormige zaal en twee zijzalen. 
Het TTC heeft reeds, ook voor zijn 
officiële bestaan, een groot aantal 
tentoonstellingen georganiseerd. De 
posters van het merendeel van deze 
exposities zijn in deze zaal opgehangen. 
Over de toekomstverwachtingen van het 
TTC kan men optimistisch zijn. Dit jaar 
worden er tussen de 10 en 15 duizend 
bezoekers verwacht. 
Zodra het TTC meer bekendheid zal heb
ben gekregen zal het bezoekerstal naar 
verwachting ergens tussen de 20 en 
30 duizend komen te liggen. 

Het is verheugend dat de door de 
Hogesehaalraad verlangde coördinatie 
van alle tentoonstellingsaetiviteiten aan 
de TH bijzonder goed van de grond is 
gekomen. De contacten en samenwerking 
met de beheerders van afdelings
collecties ontwikkelen zich uitstekend en 
ook met het aan het TTC melden van 
op de afdelingen van de TH plaats 
vindende exposities loopt het goed. Het 
TTC voelt zich gesterkt door de steun 
die het in dit verband van de afdelingen 
krijgt. In vele gevallen wordt het TTC 
verzocht om daadwerkelijke steun te 
verlenen. Het TTC prijst zich gelukkig 
dat het in de meeste gevallen reeds een 
goede service heeft kunnen bieden. 

Na deze korte inleiding over het TTC zou 
ik thans graag het woord willen verlenen 
aan de heer Sehwarz, plaatsvervangend 
voorzitter van het College van Bestuur 
van deze TH. 

ERKENTELIJKHEID - Ir. N. F. I. Sehwarz 

Dames en Heren, 
Volgens de Wet op het wetenschappelijk 
onderwijs dient dit onderwijs het inzicht 
in de samenhang van de wetenschappen 
te bevorderen. Volgens dezelfde Wet 
beogen de universiteiten en hogescholen 
het geven van onderwijs benevens de 
beoefening van de wetenschappen en de 
bevordering van maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsbesef. 

Het komt ons voor dat het geven van 
onderwijs niet de enige wijze is waarop 
bepaalde aspecten van deze taken kun
nen worden vervuld. 
Met name denk ik dan aan de samen
hang van de technische wetenschappen 
en aan hun invloed op het maatschappe
lijk gebeuren, zowel in historisch 
perspectief als wat betreft de huidige en 
toekomstige ontwikkeling. Deze aspecten 
zouden zeer goed en doeltreffend 
gepresenteerd kunnen worden in een 
technisch tentoonstellingseentrum. 
Zo'n centrum zou een belangrijke rol 
kunnen spelen in het beter bekend maken 
van het belang en de resultaten van de 
technische wetenschappen bij het 
publiek, de popularisering van de weten
schap dus. De Hogeschoolraad en het 
College van Bestuur van de Technische 
Hogeschool Delft zijn van mening dat 
deze wetenschapsvoorlichting een zeer 
belangrijke, en tot op heden helaas wat 
verontaehtzaamde, taak heeft aan onze 
T.H. Daarom heeft de T.H. met ingang 
van 1 december a.s. een gekwalificeerde 
wetensehapsvoorlichter in dienst geno
men. Wij vertrouwen dat een vruchtbare 
samenwerking met het T.T.C. zal 
ontstaan. 

Wij menen hiermee geheel in de geest 
van de Minister te handelen, die immers 
recentelijk herhaaldelijk op de voor
lichting over wetenschapsbeoefening 
heeft aangedrongen. Ook in zijn Nota 
Wetenschapsbeleid wordt aan dit onder
werp grote aandacht besteed en als 
middel worden wetenschapsmusea 
expliciet genoemd. 
Wel nu. Mijnheer de Minister, U gaat er 
straks zo een openen. 

Het T.T.C. is nogal wat van plan: het 
houden van tentoonstellingen, het con
serveren van technische objecten en 
archivalia, het steun verlenen bij tech
nisch wetenschappelijk onderzoek en het 
populariseren van de technische weten
schappen. 
De Hogeschoolraad heeft ook gevraagd 
dat het T.T.C. de coördinatie verzorgt 
van tentoonstellingen die de T.H. organi
seert. Hierbij denken wij aan de meestal 
permanente exposities van historische 

en educatieve collecties die in beheer 
zijn bij de verschillende afdelingen van 
de T.H. en aan de tijdelijke tentoon
stellingen die met toestemming van het 
College van Bestuur of afdelings
besturen worden georganiseerd. Zoals U 
heeft kunnen horen zijn we met de 
coördinatie activiteiten van het T.T.C. op 
een goed spoor. 

Met grote erkentelijkheid dank ik al 
degenen die sinds 1969 intensief hebben 
meegewerkt om dit tentoonstellings
centrum nu te kunnen openen. 
Ik hoop dat de studenten en al degenen 
die werken aan deze T.H., maar ook al 
degenen die in de techniek geïnteres
seerd zijn, regelmatig dit centrum zullen 
bezoeken. De mogelijkheid voor een 
édueation permanente wordt hier 
rijkelijk aangeboden. 
Ik wens U graag een goed gebruik toe 
van dit mooie centrum en een goede 
besteding van de beschikbare middelen. 

VERHEUGD - H. R. Wafelman Ing.; 
viee-voorzitter „Histechniea" 

Dames en Heren, 
Namens Histechniea, de Vereniging van 
Vrienden van het Technisch Tentoon
stellings Centrum, wilde ik graag blijk 
geven van onze vreugde over de 
opening van deze bij uitstek geschikte 
expositieruimte. 

In ons blad, Histechniea Nieuws, dat hier 
vrij ter beschikking ligt, hebben wij in 
augustus 1975 al aandacht besteed aan 
de historische achtergrond van dit 
markante gebouw. 
Als bron van informatie diende het 
gedenkschrift van de Koninklijke Acade
mie en de Polytechnische School uit 
1905. Hierin werd o.a. vermeld en nu 
citeer ik „dat met de stichting van dit 
gebouw voor het eerst werd gebroken 
met de lange jaren aan de Polytechnische 
school geheersd hebbende methode van 
aan-, uit- en opbouwen, het door nieuwe 
behoeften pasklaar trachten te maken 
van onvoldoende lokaliteiten". 

Het TTC heeft 70 jaar later een iden
tieke problematiek doorgemaakt. 
Met het beschikbaar stellen van een 
gedeelte van dit gebouw door de T.H. is 
een belangrijke stap gezet op weg naar 
de verwerkelijking van een Centraal 
Technisch Tentoonstellings Centrum. 
Een centrum, waar exposities de gele
genheid bieden terug te gaan naar de 
oorsprong van vele vindingen. Waar 
aandacht geschonken kan worden aan 
de genialiteit van onze denkers uit het 
verleden en de ambachtelijke hand
vaardigheid van hun tijdgenoten, waar 
zonder de ideeën nauwelijks gerealiseerd 
hadden kunnen worden. 

De grote educatieve waarde, die van 
dergelijke exposities uitgaat, is al tot 
uitdrukking gekomen in de vele bezoeken 
van scholen en technische onderwijs-



instellingen aan een recent gehouden 
expositie „van stoommachine tot straal-
moto", waarbij zelfs klassen uit 
Heerenveen en Brabant niet ontbraken. 
Het totale aantal van 6.000 bezoekers 
aan deze tentoonstelling bevestigt duide
lijk de behoefte. De expositie kwam tot 
stand in samenwerking met het Science 
Museum in Londen. 

De bewondering voor de techniek is in 
ons huidige bestel als gevolg van angst 
voor milieuvervuiling en kernexplosies 
omgeslagen in wantrouwen. De techniek 
wordt veelal weggestopt in een zo mooi 
mogelijke behuizing om hem maar af
wezig te doen lijken. Toch zal de wereld 
bij een voortgaande bevolkingsgroei 
afhankelijk zijn van een steeds verder 
gaande ontwikkeling. De behoefte aan 
inventiviteit zal eerder nog groeien dan 
verzadigd raken. 
Het TTC kan de techniek weer dichter bij 
de mensen brengen en naar ik hoop een 
bron van inspiratie blijken. 

Het heeft ons bijzonder verheugd, dat de 
minister vandaag de opening wil ver
richten. Onze Vereniging, die tot doel 
heeft de kennis van de historie der 
techniek te bevorderen door het werk 
van het TTC te steunen, wil de heer Trip 
graag een aandenken schenken aan 
deze dag. 
Wij hebben ons hierbij laten inspireren 
door een van de kampioenen der inven
tiviteit, Leonardo da Vinei. 
Vanaf 8 oktober aanstaande zal in deze 
ruimte een reizende expositie getoond 
worden van technische modellen, die 
volgens zijn ontwerpen gereconstrueerd 
zijn. 
Een boek over zijn leven en werken leek 
ons daarom op zijn plaats. 

SLEUTELFUNCTIE 
Z. Exc. de Heer F. H. P. Trip — 
Minister voor Wetenschapsbeleid 

Dames en Heren, 
Het is met erg veel genoegen dat ik 
vandaag hier aan de TH-Delft met een 
kort woord de instelling van het 
Technisch Tentoonstellingscentrum mag 
markeren. Ik zal dat bovendien aan
stonds bezegelen door opening van de 
eerste, van naar ik hoop een lange reeks 
van tentoonstellingen, welke ter ere van 
déze bijzondere gelegenheid is gewijd 
aan bruggen en de ontwikkeling ervan. 
Maar alvorens dit te doen wil ik graag 
enkele opmerkingen maken naar aan
leiding van deze gebeurtenis. Voor een 
Technische Hogeschool acht ik het 
hebben van een centrum als dit van veel 
belang in verband met zijn bijzondere 
educatieve functie. 
Ik doel hierbij niet zo zeer op de vak
technische aspecten, waarvan bekend is 
dat ze in het technisch-wetenschappelijk 
onderwijs ruimschoots worden belicht 
maar ik doel meer op de aandacht die 
gevestigd wordt op dwarsverbanden 

allereerst tussen technische disciplines 
onderling maar ook vooral daarbuiten, 
tussen techniek en niet technische 
ontwikkelingen op sociaal, economisch, 
juridisch en ander gebied. 
Ik denk daarbij uiteraard ook aan de 
„popularisering van de wetenschap", 
aan de wenselijkheid, ja de noodzaak om 
de samenleving in zijn geheel te be
trekken bij, te informeren over wat weten
schap en technologie doen. 

Het verheugt me zeer dat de opzet van 
het centrum sterk in deze richting gaat. 
De keuze van het onderwerp voor deze 
eerste tentoonstelling vindt ik voorts een 
zeer gelukkige. Naast de symbolische 
betekenis welke aansluit bij de zojuist 
belichte brugfunctie ten aanzien van de 
interdisciplinaire verbanden, was de brug 
als voortbrengsel van menselijk vernuft 
voor Nederland altijd van groot belang. 
Het moet wel bijna zo geweest zijn dat 
de Batavieren, nadat ze op vlotten de 
rivier kwamen afdrijven en zich op een 
oever gevestigd hadden, dezelfde vlotten 
aanéénbonden tot de eerste brug, om 
op deze wijze een vaste verbinding met 
de andere oever tot stand te brengen. 

Of het zo begon of anders, één ding is 
zeker: de technische ontwikkeling die 

Herinnering voor de Minister 

Prof. dr. ir. R. M. M. Oberman, voorzitter 
van de Commissie van Advies voor het 
TTC, bood Minister Trip na een kort, 
gevat toespraakje als herinnering aan de 

daarop volgde en waarin ook de 
Technische Hogeschool een belangrijk 
aandeel had, was zo ingrijpend, dat 
bruggen in ons land thans veelal 
geïntegreerd zijn in het totale verkeers-
gebeuren zodat ze in aantal en vorm 
veel minder de aandacht trekken. Op 
gezette tijden worden we dan wel 
herinnerd aan hun aanwezigheid en 
functie zoals in de afgelopen oorlog toen 
één brug er oorzaak van was dat het 
overgrote deel van ons land een honger
winter moest doormaken. Een gebeurte
nis die dezer dagen nog eens te zien 
was op TV. In deze richting doordenkend 
valt het niet moeilijk talloze voorbeelden 
aan te halen waaruit de sleutelfunctie 
van de brug duidelijk naar voren komt. 

Ik wil hierop nu niet verder ingaan omdat 
dit naar ik verwacht onder meer op de 
tentoonstelling te zien zal zijn. Laat ik 
daarom besluiten met de hoop uit te 
spreken dat dit nieuwe centrum er in zal 
slagen eveneens een sleutelfunctie te 
vervullen met haar informatieve en 
educatieve taak en de betrokken werkers 
daarbij alle succes toe te wensen. 

Thans zou ik gaarne over willen gaan tot 
opening van het tentoonstellingscentrum. 

opening een kopie aan van de beroemde, 
eerste microscoop van onze grote 
landgenoot Antony van Leeuwenhoek. 

Door het "slaan" van een speciale penning opende de Minister officieel het TTC 



daarop volgde en waarin ook de 
Technische Hogeschool een belangrijk 
aandeel had, was 20 ingrijpend, dat 
bruggen in ons land thans veelal 
geïntegreerd zijn in het totale verkeers-
gebeuren zodat ze in aantal en vorm 
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valt het niet moeilijk talloze voorbeelden 
aan te halen waaruit de sleutelfunctie 
van de brug duidelijk naar voren komt. 

Ik wil hierop nu niet verder ingaan omdat 
dit naar ik verwacht onder meer op de 
tentoonstelling te zien zal zijn. Laat ik 
daarom besluiten met de hoop uit te 
spreken dat dit nieuwe centrum er in zal 
slagen eveneens een sleutelfunctie te 
vervullen met haar informatieve en 
educatieve taak en de betrokken werkers 
daarbij alle succes toe te wensen. 

Thans zou ik gaarne over willen gaan tot 
opening van het tentoonstellingscentrum. 

ng opende de Minister officieel tiet TTC 

opening een kopie aan van de beroemde, 
eerste microscoop van onze grote 
landgenoot Antony van Leeuwenhoek. 

LEONARDO DA VINCI - KUNSTENAAR EN UITVOERDER 
„Leonardo da Vinei was een kind van 
zijn tijd en tegelijkertijd een man van de 
toekomst. Op welhaast kinderlijke wijze 
was hij afhankelijk van zijn opdracht
gevers, die zijn ideeën en zijn plannen 
niet slechts vanwege het mogelijke nut, 
maar ook vanwege het serieuze karakter 
bewonderden." 
Aldus Histechnica-voorzitter, 
Dr. Ir. A. P. Oele, bij de opening van de 
expositie van modellen naar schetsen 
van Leonardo da Vinei in het TTC te 
Delft 

„Bij alles wat er inmiddels is veranderd 
valt het op dat het sponsorschap voor het 
realiseren van technische vernieuwingen 
overeind is gebleven. Het zijn niet meer 
de feodale machten en heren die dit 
maecenaat uitoefenen, het zijn nu de 
industrieën en de overheidsinstellingen 
geworden die het vernieuwend denken 
en het denken vernieuwen mogelijk 
maken. Ook de Vereniging Histechniea 
bevindt zich in deze positie. 

Dank zij de Technische Hogeschool en 
de daar bestaande daadwerkelijke 
belangstelling voor het Technisch Ten
toonstellingscentrum kunnen de gege
vens van de techniek voor een groter 
publiek naar buiten worden gebracht. 
Op zichzelf natuurlijk is het wel een 
vooruitgang dat de gemeenschap via de 
overheid en het door die overheid 
betaalde onderwijs dit werk ondersteunt. 

De Vereniging Vrienden van het TTC wil 
daarbij helpen met het aandragen van 
ideeën en met het verder naar buiten 
brengen van een blijvende betekenis van 
de technische ontwikkeling nu, maar 
vooral ook voor de toekomst. Zij doet 
dit met een zeker historisch besef, 
wetende dat er nu, anders dan in de tijd 
van Leonardo, een bewuste keuze 
mogelijk is; een keuze die ook Da Vinei 

in zijn beste momenten graag voor zich
zelf had willen hebben, hoe gegrepen hij 
ook was door de vele toekomstmogelijk
heden van de techniek. 
De figuur van deze man is daarom zo 
bijzonder, omdat hij de kunstenaar en de 
uitvoerder in zich verenigt. Kunst en 
techniek zijn inmiddels wel wat van el
kaar gegroeid. Over de betekenis van 
het creatieve element in de technische 
ontwikkeling wordt heel verschillend 
gedacht. De prestaties van Leonardo 
doen vermoeden dat er toch een 
duidelijke band ligt tussen de wezen
lijke stappen van de vooruitgang in de 
techniek en de vernieuwing in de kunst. 
De creativiteit die verbonden is aan het 
met de materie en die ook in bepaalde 
afbeeldingen kan worden teruggevonden, 
heeft dezelfde bron. In dit opzicht kan 
Men zich niet alleen spiegelen aan 
Leonardo, maar ook aan het volk waar
van hij deel uitmaakte. Het zijn in het 
bijzonder de Italianen die door de eeuwen 
heen de binding tussen techniek en 
kunst overeind hebben gehouden. 
U ervaart dat ook nog in deze tijd in de 
mode en de Italiaanse textiel. U ervaart 
het ook in de vormgeving van auto's. 
Daarom is het een voorrecht voor ons 
hier in ons midden te hebben de heer 
Sintich, cultureel attaché van de 
Italiaanse ambassade, die ik graag het 
woord geef om de tentoonstelling te 
openen." 

„Geachte Dames en Heren, 
in de eerste plaats wil ik, uit naam van 
het Italiaanse Instituut voor Cultuur en 
uit naam van de Italiaanse Ambassade, 
een ieder dankzeggen, die zich heeft 
ingezet voor de realisering van deze 
tentoonstelling: het College van Bestuur, 
in de personen van de professoren 
Sehwarz en Oele, het Bestuur van 



Histechniea, IBIVI-Nederland en 
IBIVl-Duitsland, en il< wil ook de naam 
noemen van Dr. Guatelli, die de 
vervaardiging van de modellen heeft 
geleid. Aan Prof. Ir. Makkink mijn 
bijzondere dank, want hij was het, die 
mij op de hoogte bracht van deze 
tentoonstelling en mij verzocht haar te 
openen. 
Het is om twee redenen, dat ik de 
uitnodiging met genoegen heb aanvaard. 
Ik geloof namelijk, dat de cultuur veel 
kan en moet doen om een grotere een
heid van de wereld te maken, en boven
dien wilde ik graag een aspect van 
Leonardo da Vinei aanstippen, waaruit 
wij, mijns inziens, ook heden veel 
kunnen leren. 
Van zijn werken hebben de experts alles 
bestudeerd wat er te bestuderen was. 
Zijn tekeningen en zijn kunstwerken 
worden zorgvuldig in musea bewaard. 
Van zijn privé-leven weten wij echter 
niet veel, maar wel weten wij, en dat 
lijkt mij zeer belangrijk, dat het domi
nerende gevoel van dat leven is geweest 
de wil zich zoveel mogelijk in de 
materie te verdiepen, teneinde zelf 
steeds hoger te komen. 
„De zintuigen zijn aards, de rede staat 
buiten hen wanneer zij beschouwt." 
Ik ben niet in staat de algehele weten
schappelijke waarde van Leonardo te 
vatten, maar wel vat ik die superieure 
melancholie van het genie, dat zich 
bewust is van de oneindigheid en de 
goddelijkheid van de mens, en dat deze 
oneindigheid en goddelijkheid door die 
mens en door al zijn ,,gedachten" heen-
schijnen. 

In Leonardo zijn de cultus der waarheid 
en de roep om onsterfelijkheid één. Zijn 
buitengewoon observatievermogen wordt 
altijd begeleid door ontroering bij het 
aanschouwen der natuur. Hij plaatst de 
mens in het centrum van het heelal, met 
al zijn mogelijkheden en eigenschappen, 
een mens echter, die tracht ziel en 
lichaam in een door de rede beheerste 
harmonie te matigen. 
Het is mij onbekend welke bijdrage 
Leonardo nog kan leveren aan de 
moderne wetenschap, waarschijnlijk zijn 
al zijn mededelingen ontvangen en 
uitgewerkt. Het komt mij echter voor, 
dat zijn ontroeringskracht ten overstaan 
van de natuur intact is gebleven, even
als zijn kracht ons te leren hoe niet het 
slachtoffer te worden van het wonder
baarlijke en gevaarlijke spel, dat kan 
voortkomen uit wetenschappelijke ont
dekkingen. 

Met de wens, dat de wetenschap thans 
ook dit deel van Leonardo moge vatten 
en ontwikkelen, verklaar ik deze 
tentoonstelling voor geopend". 

Belangstelling voor tiet model van de tiouten draaibrug 

Flitsen uit de Algemene Ledenvergadering 
Op 19 juni jl. werd in het TTC de 
Algemene Ledenvergadering van 
„Histechniea" gehouden. Voorafgaande 
aan het verslag, dat aan de leden zal 
worden toegezonden, hierbij enkele 
flitsen uit deze vergadering. 

Goede ontwikkelingen zijn te melden van 
de contacten met andere groeperingen. 
De heer Gebhard zorgde ervoor dat bij 
de vereniging tot behoud van monumen
ten van bedrijf en techniek (NBT) mis
verstanden uit de weg geruimd werden: 
bij Histechniea staat het educatieve 
element op de voorgrond, en bij de 
genoemde vereniging staat het behoud 
van objecten in situ op de voorgrond. 
Beide verenigingen vullen elkaar aan. 

De voorzitter vertelt over twee beleve
nissen die hij in Delft had en de 
gedachten die deze belevenissen bij hem 
opriepen. In het gemeentelijk museum 
voor moderne kunst de Volle Maan in 
Delft bezocht hij een expositie van 
moderne Chinese grafiek. De geëxpo
seerde werken verkondigde de bood
schap van de techniek als verlosser van 
de mens en zijn onderontwikkelde land. 
Het wondermiddel techniek is alleen
importeur van het technocratisch mate
rialisme en daar heeft men in China geen 
moeite mee, integendeel. 

In de galerie de Fiets vlak bij de 
Volle Maan werden enige tijd daarvoor 
schilderijen geëxposeerd met als steeds 
terugkerend motief een groot glanzend 
ei temidden van een huis of gebouwen
complexje, met een historisch en 
vervallen uiterlijk. Dit ei is het koekoeksei 
van de moderne techniek in het nest 



van de oude cultuur. Kunstenaars uit 
oost en west zien aldus de techniek 
enerzijds als uittredende kracht en 
anderzijds als bedreiging. 

Is technologie begrensd en te beheer
sen ? 
Verschillende deskundigen werken aan 
een eigen antwoord op deze vraag. 
Economen bestuderen de afnemende 
meeropbrengst van schaalvergroting en 
de grenzen die daarmee in zicht komen. 
Milieubewuste biologen verwachten veel 
van de nog jonge ecologie. Milieu
activisten propageren de methoden van 
de moderne demokratie. 
De politici hebben geen antwoord. Zij 
zoeken het vooralsnog bij het compromis. 
De communisten menen de weg te weten. 
Als Immers de beste vertegenwoordigers 
van het volk werken voor de belangen 
van het volk, dan wordt noch de mens, 
noch de natuur geweld aangedaan. 

Al met al zijn er veel opvattingen maar 
no^ geen oplossing. Bezinning en con
tinu zelfonderzoek zijn nodig, temeer 
daar we verantwoording hebben jegens 
ons nageslacht. In dit proces van be
zinning mag echter niet de techniek aan 
de schandpaal gebonden worden, een 
een middel om dat te helpen voorkomen 
kan verdere uitbouw van onze vereniging 
zijn. Wij willen duidelijk maken dat 
techniek niet alleen rekenen is, maar 
ook keuze en inspiratie. De echte 
vindingen — dat zijn vindingen die de 
wereld vernieuwen — zijn die waarbij de 
vinder houdt van de materie waar hij 
mee bezig is. Vele vernieuwingen zijn 
terug te voeren op de gedachtensprong 
van één persoon die ooit eens een 
keuze deed — min of meer onbewust. 
De techniek van vandaag wordt door 
velen gretig geaccepteerd als iets 
vanzelfsprekends. Men is zich niet bewust 
van het feit dat er mensen geweest zijn 
die met die techniek geworsteld hebben, 
en men bezint zich nog te weinig over de 
plaats van de techniek in de samen
leving. Het is een taak van Histechniea 
om te pogen verandering te brengen in 
deze over de techniek heersende 
mentaliteit. 

Men gaat accoord met de benoeming 
van de heer P. Koppes als bestuurslid 
van het algemeen en het dagelijks 
bestuur van Histechniea en met de 
benoeming van de heer A. J. W. Pruissen 
als secretaris. 
De voorzitter dankt de heer Kamps voor 
het vele werk dat hij als secretaris voor 
de vereniging heeft gedaan. 

* 
De heer Makkink geeft een uitbreiding 
van de activiteitenlijst van het TTC, 
zoals die vermeld staat in het mei '76 
nummer van Histechniea Nieuws. 
Er komt een expositie „40 Eeuwen 
Boren". Vermoedelijk in october-novem¬
ber 1976 komt er een expositie van 
modellen van de Leonardo da Vinei-
verzameling van de Technische Univer
sitat in Berlijn. De expositie „Maten en 
Gewichten" ondervindt ernstige vertra
ging door ziekte. Begin 1977 komt er een 
expositie over industriële archeologie 
uit Engeland. Het werk van de heer 
H. Roodenburg, kunstschilder van 
industriële objecten, wordt misschien 
nog dit jaar geëxposeerd. Van maart tot 
mei 1977 komt er een tentoonstelling 
over mijnbouw in Centraal Europa uit 
Praag. In september 1977 komt er van 
het Science Museum in Londen een 
expositie over golfbewegingen. T.z.t. 
komt van Agfa-Gevaert een expositie 
over camera's. 

• 
De heer Makkink deelt mede dat hij 
samen met de heer Gebhard bij de 
oprichtingsvergadering van de vereniging 
tot behoud van monumenten van bedrijf 
en techniek (NBT) is geweest. 
Van de 10 oprichters van deze vereniging 
waren er 3 van het TTC. Dit symboliseert 
de goede contacten met deze vereniging. 

• 
Na het gezamenlijk gebruiken van de 
lunch hield de heer J. Stuffken, 
bestuurder van de „Stichting 
Mijnmusea' 'in Heerlen, een bijzonder 
interessante causerie over het ontstaan 
en de ontwikeling van de mijnmusea in 
Limburg. 

ENKELE DEFINITIES 
Er bestaat wel eens wat verwarring over 
de verschillende verenigingen en 
organisaties die momenteel op technisch 
museaal gebied aktief zijn. Daarom 
hierbij enkele definities: 

TECHNISCH TENTOONSTELLINGS
CENTRUM (TTC) 
Een dienst van de Technische Hoge
school te Delft, die zich onder meer 
bezighoudt met het organiseren van 
tentoonstellingen op technisch historisch 
gebied en die tevens belast is met 
opsporing, registratie, beschrijving en 
behoud van waardevolle historische 
technische objekten en collecties. Het ligt 
in de bedoeling dat het TTC zich zal 
ontwikkelen tot een museum van de 
techniek. 
Adres: TTC, Kanaalweg 4, Delft. 

VERENIGING VRIENDEN VAN HET TTC 
„HISTECHNICA" 
Vereniging die zich ten doel stelt de 
belangstelling voor de geschiedenis van 
de techniek te bevorderen door het 
ad-hoc verlenen van financiële steun en 
hulp bij de bovengenoemde aktiviteiten 
van het TTC. 
Adres: Secretariaat Hitsechnica, 
Paxlaan 6, Delft. 

VERENIGING TECHNISCHE 
VERZAMELINGEN (VTV) 
Vereniging van organisaties (stichtingen, 
instituten, verenigingen e.d.) en indivi
duele personen die een technische ver
zameling hebben dan wel daar nauw bij 
zijn betrokken, met het doel tot gezamen
lijke aktiviteiten (zoals bijv. exposities) 
te komen. 
Adres: Secretariaat VTV, p/a TTC, 
Technische Hogeschool, Nieuwelaan 76, 
Delft. 

SECTIE TECHNISCHE MUSEA VAN DE 
NEDERLANDSE MUSEUMVERENIGING 
(STM) 
Samenwerkingsverband van technische 
musea in het kader van de Nederlandse 
Museumvereniging. 
Adres: Sectie Technische Musea, p/a 
Nederlands Postmuseum, Zeestraat 82, 
Den Haag. 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN 
MONUMENTEN VAN BEDRIJF EN 
TECHNIEK 
Vereniging die zich tot doel stelt geld 
bijeen te brengen voor de (mede)-finan-
ciering van behoud en restauratie in 
situ van monumenten van bedrijf en 
techniek. 
Adres: Postbus 603, Arnhem. 

Het spreekt vanzelf dat „Histechniea" 
naar een zo hecht mogelijke samen
werking met en tussen bovengenoemde 
verenigingen streeft. 

„Histechniea" heeft 1000 gewone en 200 
beschermende leden nodig I 

Voor een gewoon lid bedraagt de 
contributie tenminste ƒ 25,— per jaar; 
voor een beschermend lid tenminste 
ƒ 100,— per jaar. 

U kunt ons werk steunen door u aan te 
melden bij ons secretariaat. 

HISTECHNICA 

t 
Histechniea te Delft 

OVER BOEKJES EN BOEKEN 

Door het Science Museum in Londen wordt een bijzonder aantrekkelijke serie boekjes 
uitgegeven over verschillende onderwerpen. Deze boekjes zijn ook via ,,Histechniea" 
verkrijgbaar, óf door ze te kopen op een van de door de TTC ingerichte 
tentoonstellingen, öf door ze te bestellen door storting van het verschuldigde bedrag 
op Postgirorekening 3301027, ten name van Penningmeester „Histechniea" te Delft, met 
duidelijke vermelding van het nummer of de nummers van het boekje of de boekjes 
die u hebben wilt. 

Belangrijk en noodzakelijk is nog dit: u dient het bedrag van de bestelling te verhogen 
met de portokosten voor verzending. Voor één boekje is dat ƒ 1,20; voor twee en drie 
boekjes f 1,70; etc. 

Bestel
nummer Titel Prijs 
1 Aeronautics ƒ 4,25 
2 Astronomy 1 4,25 
3 Astronomy 2 4,25 
6 Carriages 4,25 
7 Chemistry 4 4,25 
9 Clocks and watches 2 4,25 

12 Heat and Cold 2,25 
13 Lighting 1 4,25 
14 Lighting 2 4,25 
15 Lighting 3 4,25 

Bestel
nummer Titel Prijs 
16 Making Fire 4,25 
17 Microscopes 4,25 
19 Physics for Princes 4,25 
20 Power to Fly 4,25 
22 Sewing Machines 4,25 
23 Ship Models 1 4,25 
25 Ship Models 3 4,25 
26 Steam Ships 1 4,25 
27 Surveying 4,25 
28 Textile Machinery 4,25 

Graag maken wij de leden tevens attent op de uitgave „En toen kwam de machine, 
ontmoeting met de Industriële Archeologie"; een erg goed boekje, onder redactie van 
J. H. Duvosquel samengesteld in opdracht van de Nat. Mij voor Krediet aan de 
Nijverheid, Gemeentekrediet van België te Brussel, ter gelegenheid van de in 1975 
in de Belgische hoofdstad gehouden expositie over Industriële Archeologie. 
Het is voor de prijs van ƒ 15,— bij „Histechniea" te bestellen. 

Paxlaan 6 
DELFT 
Tel. 015-12 47 61 
Postgiro nr. 3301027 
t.n.v. Penningmeester 


