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TECHNIEK 

nachtmerrie, 
nostalgie 
of 
remedie? 

Onder deze titel organiseert „H is techn ica " 
op zaterdag 26 maart a.s. een bi jeen-
i<omst, waarop het woord zul len voeren: 
Prof. dr. W. A. IVl. Lui jpen - technocrat ie 
als nachtmerr ie 
de heer A. J . W. Pruissen -techniel< als 
nostalgie 
Prof. dr. ir. E. Schuurman - techniek als 
ui t redding 
Plaats: gebouw T.T.C., Kanaalweg 4, 
Delft. Aanvang 10.30 uur. 
Mogel i jkheid voor eenvoudige lunch. 

Schr i f te l i jke aanmeld ing bij secretar iaat 
„H is techn ica " is noodzakel i jk, ook m.b.t. 
wel of niet gebru ik van lunch. 

maart 1977 

9? HISTECHNICA" 
Eind 1974 is opger ich t de verenig ing 
„H is techn ica " , een verenig ing van 
vr ienden van het Technisch Tentoon
ste l l ingscentrum TTC. 
Deze verenig ing heeft als doel de 
belangstel l ing voor de geschiedenis van 
de techniek te bevorderen door het TTC 
bij haar act iv i tei ten f inancieel te helpen 

I en te steunen. 

In di t cent rum dat de bedoel ing heeft 
meer te zi jn dan een museum van de 
techniek, moet op een voor iedereen 
duidel i jke manier getoond worden dat het 
de techniek van vroeger is die ten grond
slag ligt aan het schi jnbaar vanzelf
sprekende technische comfor t van 
vandaag. 
Zo kan met model len of or ig inele exem
plaren getoond worden welke opeen
volgende ontwikkel ingsstadia een be
paald onderdeel van de techniek door
gemaakt heeft. 
Ook kan men het publ iek laten zien 
welke s impele bewerk ingstechnieken 
toegepast werden. 

Wanneer men het ver leden van de 
techniek beter kent en begri jpt , kan men 
zich ook beter bezinnen over de techniek 
van vandaag en morgen. 
Om di t te kunnen real iseren heeft 
His technica 1000 gewone en 200 be
schermende leden nodig. 
Voor een gewoon lid bedraagt de con
tr ibut ie minstens ƒ 25,— per jaar ; voor 
een beschermend lid tenminte ƒ 100,— 
per jaar. 
U kunt di t werk steunen door u aan te 
meiden bij het secretar iaat van 
Histechnica, Paxiaan 6, Delft. 

TTC-ACTIVITEITEN AGENDA 

In het gebouw van het Technisch Tentoonstel l ings Centrum (TTC) aan de Kanaalweg 4 
te Delft 

is t /m 31 maart 1977 de tentoonstel l ing BRUGGEN te zien, die een boeiend 
overzicht geeft van de geschiedenis van de bruggenbouw in de were ld ; 

kan nog steeds de kleine, permanente exposi t ie over verbrandingsmotoren 
worden bekeken; 

en is ook nog steeds de kleine, doch fraaie select ie uit de kabelmonster
verzamel ing van wi j len de heer ir. S. A. Korporaal te z ien; 

word t medio maart de exposit ie WINNING VAN BODEMSCHATTEN geopend, 
afkomst ig van het Nat ionale Technische Museum in Praag, waar in een overzicht 
wordt gegeven van de ontwikke l ing van de mi jnbouw in Ts jecho Slowaki je d.m.v. 
foto's, h istor ische objecten en model len. Tevens een kleine exposi t ie van gesteenten 
uit dit gebied, samengesteld door het Mineraiogisch Geologisch Museum van de 
Afd . Mi jnbouwkunde TH Delf t ; 

begint eind maart de tentoonstel l ing over anderhalve eeuw 
GROOT NOORDHOLLANDSCH KANAAL, samengesteld door de Culturele Raad van 
Noord Hol land doch in een nieuwe TTC-opzet, die een overzicht geeft van de 

geschiedenis van het Noordho l landskanaal ; 

worden tentoonste l l ingen voorbereid over go l fbewegingen, computerkunst , 
rat ional isme in Ital iaanse archi tectuur, of fshore-techniek, werk van de kunstschi lder 
H. E. Roodenburg, etc. 

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 vr i j . Degenen die in groepsverband een bezoek 
wi l len brengen word t aangeraden vooraf contact op te nemen met het TTC: 
015 - 13 32 22, toestel 3038. 

Ter gelegenheid publicatie 
"Shell-journaal van Monumenten van Bedrijf en Techniek" 

GIFT VAN SHELL VOOR 
"HISTECHNICA" EN "M.B.T." 

Ir. J . A. P. Mont i jn , president-directeur 
van Shell Neder land B.V. heeft medio 
december vor ig jaar de eerste ex
emplaren van het boek je „Shel l - journaal 
van Monumenten van Bedri j f en 
Techn iek" aangeboden aan Ir. K van 
der Pols, voorzi t ter van de Vereniging 
tot behoud van Monumenten van Bedri j f 
en Techniek, en aan Dr. Ir. A. P. Oele, 
voorzi t ter van „H is techn ica" , de 
Vereniging van Vr ienden van het 
Techn isch Tenoonste l l ings Centrum te 
De i f tB i j deze gelegenheid bood de heer 
Mont i jn aan elk van beide verenigingen 
een cheque ten bedrage van ƒ 5.000,— 
aan. 

De aanbieding vond plaats in het 
Shel l -gebouw aan het Hofplein te 
Rotterdam in aanwezigheid van een 
groot aantal genod igden. 

Dit Shel l - journaal , dat ook geschreven 
werd door Dr. J . M, Fuchs en W. J . 
Simons, is het zest iende boekje in de 
reeks die Shell jaar l i jks omstreeks 
Kerstmis uitgeeft. 

Het Shel l - journaal heeft de industr iële 
archeologie als onderwerp. Ondanks het 
feit dat er nog geen eenstemmigheid 
bestaat over wat nu precies verstaan 
moet worden onder industr iële 
archeologie, worden er de laatste jaren 
steeds meer aktivl teiten in Nederland 
op di t gebied ontwikke ld . Ook wordt de 
bereidheid tot conserveren van ook 
, ,onroerende" technische objekten 
steeds groter. 

Tradi t ioneel word t het Shel l - journaal 
opgedragen aan een nat ionale instel
ling of verenig ing van algemeen belang, 
waarvan de aktivl teiten verwantschap 
hebben met het onderwerp van het 
boekje. Ditmaal was het de onlangs 
opger ichte „Veren ig ing tot behoud van 
Monumenten van Bedri j f en Techn iek" 
en , ,Histechnica". 

Het spreekt vanzelf dat wi j over deze 
gif t zeer verheugd zi jn en daarin een 
erkenning v inden van en een aanspor ing 
tot de ideeën en akt ivl tei ten van onze 
verenig ing. 

In het nieuws 
in "Shell-Venster" 

Ook op andere wijze kwam , ,Histechnica" 
in het nieuws. Onder de t i tel „Oog voor 
oude Techn iek" publ iceerde het maand
blad Shell-Venster een interview met 
Histechnica-voorzi t ter, Dr. ir. A. P. Oele. 
In hetzelfde nummer kwam ook 
ir. K. van der Pols, voorzi t ter van de 
Verenig ing tot Behoud van Monumenten 
van Bedri j f en Techniek, aan het woord . 

Beide art ikelen waren geï l lustreerd met 
een aantal fraaie foto 's, die duidel i jk 
maakten, waar het om gaat. 
Opdat men meer oog voor oude 
techniek kr i jgt ! 



VEERTIG 
EEUWEN 
BOREN 

Onder deze titel werd ver leden jaar 
een l<leine, educat ieve exposi t ie ge
houden, voorbere id door de Val<groep 
Weri<tuigbouwl<undige Product ie-
techniei<en, afdei ing Werk tu igbouw TH 
Delft, in samenwerk ing met de Verenig ing 
voor Werkplaatstechniek. 

De tentoonstel l ing gaf een overzicht 
van de boor techniek vanaf een zeer 
ver ver leden en liet ook iets zien van 
het hedendaags onderzoek op dit geb ied. 

Wat het verre ver leden betreft, de f iedel -
of zweepboor werd door Egyptische 
meubelmakers al in 1400 voor onze 
jaarte l l ing gebruikt . Op de tentoon
stel l ing mocht men eventjes werken 
met dit vernuf t ige apparaat. Of met een 
middeleeuwse pompboor , die later ook 

door zilver- en goudsmeden werd 
gebruikt . 
Er was een fraaie t repaneerboor, 
daterend uit de vor ige eeuw, die werd 
gebruikt om plak jes uit de mensel i jke 
schedel te sni jden. Er stond een gesmede 
boorstel l ing uit ongeveer 1800 (zwaaiarm 
met boors lag), die in deze uitvoering 
lang in onze smeder i jen werd gebruikt . 
Bovendien fungeerde deze boorstel l ing 
duidel i jk als voorbeeld van de verande
ring die optrad toen de boor niet meer 
naar het werk werd gebracht, maar het 
werk naar de boor. Dat gold ook voor de 
f ietsboor, daterend van ongeveer 1920, 
die bovendien de mogel i jkheid biedt de 
boor onder diverse hoeken in te stel len. 

Interessant was ook een kolomboor
machine (1910), die via een halve bol 
t raploos instelbaar is op verschi l lende 
snelheden, var iërend van 268 tot 2140 
toeren per minuut. Daarnaast werd ook 

aandacht besteed aan de moderne 
ui tvoer ingen van de boor, zoals de 
numerieke bestur ing, de met hardmetaal 
uitgeruste boren en de nieuwste var iant 
op boren, het vonkverspanen. 

iVlaar voor de jeugdige bezoekers waren 
de boormethoden van lang geleden wel 
het boeiendste gedeelte van de exposi t ie 
„Veer t ig eeuwen bo ren" . 

BRUGGEN 

Onder deze titel stelde het TTC een 
interessante tentoonstel l ing samen om 
op educat ieve wi jze een overzicht te 
geven van de ontwikkel ing van de brug 
vanaf de Romeinse t i jd tot heden. Dat 
gebeurde met behulp van prenten, foto 's, 
schi lder i jen, model len en enkele or ig inele 
brugonderdelen. Er werd enige nadruk 
gelegd op de basispr inc ipes van bruggen 

en enkele bi jzondere brugtypen werden 
uitvoerig behandeld . 

Bekend om hun vaardigheid in het 
bouwen van bruggen waren niet al leen de 
Romeinen, maar ook de Chinezen en de 
Inca's. iVlen gebruik te materialen die de 
natuur verschaf te: hout, natuursteen, 
l ianen, e.d. Van hoeveel belang een brug 
toen al werd geacht, mag o.m. bl i jken uit 
het feit, dat op het vernielen of niet goed 
onderhouden van een touw-brug in het 
oude incar i jk de doodstraf stond ! De 
Romeinen hadden vooral houten balk-
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bruggen op stenen pei lers of houten 
jukken, of hal fc i rkelvormige boogbruggen 
uit betonacht ig materiaal met natuur
stenen bekleding. Ook bij houten balk
bruggen werden later al vakwerk- of 
t ra l ie i iggerconstruct ies toegepast, in de 
18e eeuw kwam het berekenen van bouw
construct ies en het beproeven van 
materialen op. Voor de bruggenbouw 
van veel belang. Bruggen werden groter, 
fraaier en . . . vei l iger. Zeer geavanceerde 
construct ies ontstonden in Engeland. 
Staal en gewapend beton kr i jgen de 
overhand. Kl inknagels worden door 
lasnaden en/of voorspanbouten vervan
gen. Voorgespannen beton maakt l ichtere 
construct ies en grotere overspanningen 
mogel i jk. 

Voor wie graag terugki jk t in een 
bepaalde ontwikkel ing is er op het 
gebied van de bruggen nog veei bewaard 
gebleven, in beeld en geschri f t , maar 
gelukkig ook nog in werke l i jkhe id. 

Op de voorgrond een bijzonder brug-
deel: een sfu/r van de befaamde 
Brittanniabrug, een kol<erbrug, die in 
1970 door een brand zodanig werd 
vernieid, dat herstei niet meer mogeiijl< 
bleek. Op de actitergrond tiet model 
van een houten montagebrug, zoals werd 
gebruikt als steigerwerk voor de bouw 
van de spoorbrug over de Lek bij 
Kuilenburg. 



DRAAIBRUG 
Het grote gewicht van het houtwerk 
van de brug wordt door een op wielen 
rijdend blok steen gecompenseerd. 
Door middel van twee windassen aan 
beide kanten van het stenen blok en 
met behulp van twee takels, die aan 
de hoge draaipen bevestigd zijn, wordt 
de brug gedraaid. 

LEONARDO DA VINCI'S MODELLEN 
Na eerst in de Techniscf ie Hogesct iool 
Twente te zi jn tentoongeste ld, l<wamen 
een 20-tal model len naar schetsen van 
Leonardo da Vinei naar de TTC in Delft. 
De model len zi jn afl<omstig van de 
Technische Universiteit van Berl i jn en 
werden dest i jds vervaardigd in opdracht 
van IBM Deutschland. 
De exposi t ie in ons land werd mogelijl< 
gemaal<t door de f inancië le steun van 
IBM Neder land N.V. 

„H is techn ica " steunde de uitgave van 
een informatieve catalogus over deze 
tentoonstel l ing. Wij c i teren hieruit het 
vo lgende: 

„ D e leek is verrast technische werktu igen 
te zien, die vaak eeuwen later, en ge
deel te l i jk pas in onze t i jd , in de prakt i jk 
zi jn toegepast. Hij kan de voorui tz iende 
verbeeld ingskracht van Leonardo nog 
beter beoordelen als hij z ich realiseert, 
dat de ln 1452 geboren meester in een 
t i jd leefde waar in het Copernicaanse 
were ldbeeld nog niet bekend was, waar in 
Gutenberg zojuist het drukken met losse 
letters had ingevoerd, waarin pas kort 

J het spinnewiel met vleugel voor het 
opwikke len van het garen bekend raakte 
en waar in men op wapengebied nog 
bezig was op het in de 14e eeuw uitge
vonden geschut met buskrui t over te 
schakelen. Ver in de toekomst lagen nog 
de industr ial isat ie, mechanisat ie en 
automat iser ing, en toch heeft men bij het 
beschouwen van de vele ontwerpen de 
indruk dat Leonardo de technische eeuw 
moet hebben voorvoeld. 

De vakman zal in de model len niet al leen 
de zeer geavanceerde construct ies 
kunnen bewonderen en z ich verbazen 
over de inzichten in technische g rond
pr inc ipes waarover Leonardo reeds be
schikte, maar hij zal ook duidel i jk kunnen 
begr i jpen welke moei l i jkheden realise
ring van de ontwerpen in zi jn t i jd vaak 
moesten doen mis lukken. Vele, zoals de 
afwezigheid van geschikte werk tu ig 
machines zou Leonardo door eigen ont
werpen nog kunnen hebben overwinnen; 
andere, vooral de zeer beperkte kennis 
van het gedrag van materialen en de pas 
veel later door wetenschappel i jk onder
zoek geopende mogel i jkheden om 
materialen met bepaalde e igenschappen 
te vervaardigen, waren ook voor hem on
oplosbaar. Voor het rat ioneel gebruik 
van spierkracht van mens en dier en 
w ind- en waterkracht bedacht hij l istige 

hu lpmiddelen, a lhoewel - ondanks eerste 
aanwi jz ig lngen in die r icht ing, zoals zi jn 
s toomkanon - krachtwerktu igen zoals de 
ln de 18e eeuw ontwikkelde s toom-

MECHANISCHE TROMMELSLAGER 
Op een verrijdbaar onderstel drijft een 
op de wielas gemonteerd drijfwiei twee 
van pennen voorziene rollen aan, die 
vijf geveerde trommelstokken aan iedere 
kant, athankelijk van de plaatsing van 
de nokken, ritmisch op de trommel 
laten slaan. 

VLIEGMACHINE 
Dit apparaat, ook wel ornithopter 
genoemd, bestaat uit een houten 
raamwerk, twee grote vleugels en 
touwwerk. 
Schuin naar voren liggend stuurt de 
vliegenier met zijn armen, terwijl hij met 
zijn benen de vleugels beweegt. 

machine en de later u i tgevonden gas-, 
benzine- en e lekt romotor buiten het 
gebied blijvert; waarin de geniaalste 
ontwerper z ich dest i jds zou hebben 
durven begeven. 

Duidel i jk ziet men hier dat in de ge
schiedenis van de mensheid niet al leen 
het onontbeer l i jke ui tv indersgenie tot de 
ontwikkel ing van de heden ten dage zo 
macht ige techniek heeft b i jgedragen, 
maar dat het natuurwetenschappel i jk 
onderzoek daar nog bij d iende te komen. 
Wij moeten niet vergeten dat na de dood 
van Leonardo in 1519 nog bi jna een halve 
eeuw voorb i jg ing, voordat Gali lei , één 
van de grondvesters van de moderne 
wetenschap, werd geboren. 

Pas na het samengaan van op wiskunde 
gebaseerde natuurwetenschappen en 
techniek, dat door deze landgenoot van 
Leonardo was voorbere id, werd de tot in 
tegenwoord ige t i jd voor tgaande tech
nische ontwikkel ing pas mogel i jk . Als 
desondanks Leonardo met zijn tekenin
gen op zo vele latere ui tv indingen voor
uit l iep, dan bl i jkt daaruit niet al leen zi jn 
onui tput te l i jke dorst naar kennis en zi jn 
ui tzonderl i jke technische begaafdheid, 
maar ook het vermogen van de 
kunstenaar toekomst ige ontwikke l ingen 
intuïtief te voorvoelen. Jacob Burckhardt 
bracht deze universal i teit tot u i tdrukk ing 
met de woorden : ,,de immense omvang 
van het wezen van Leonardo zal men 
voor alt i jd s lechts van afstand kunnen 
bevroeden" . 



INDUSTRIËLE ARCHEOLOGIE 
IN FOTO-BEELD GEBRACHT 
Industr iële archeologie in foto 's, dat is 
de door de Brit ish Counci l samengestelde 
exposi t ie, die een overzicht geeft van de 
industr ië le ontwil<keling in Groot Brit-
tannië en de sociale gevolgen daarvan. 

De zeer fraaie col lect ie foto 's van 
industr iële gebouw/en, machines en be
huizingen van arbeiders tot ongeveer 
1830 was tot eind februar i ook in het 
TTC te zien. 

De fotopanelen toonden de industr ië le 
ontwikke l ingen, onderverdeeld in elf 
, ,hoofdstukken", zoals ontwikkel ing van 
de mi jnbouw, de i jzer industr ie 
(Coalbrookdale I), de verschuiv ing van de 
huis- naar de fabr ieksindustr ie in de 
text iel , vervoerssystemen, pot tebakker i jen 
(Wedgwood en anderen), de groei van de 
katoenindustr ie, de komst van de s toom
machine, wolsp inner i jen, etc. 

Enigszins paral lel met deze tentoon
stel l ing loopt het boek „Remains of a 
revo lu t ion" van Anthony Burton, dat 
geï l lustreerd is met de foto 's van de 
exposi t ie. 

Een kleine parti j van dit boek was via het 
TTC te koop, een boeiende her inner ing 
aan deze interessante fo to- tentoon
stel l ing I 

OVER BOEKJES EN BOEKEN . . . 
Onder deze titel kondigden wij in de vor ige nummers van , ,Histechnica N ieuws" 
verschi l lende publ icat ies aan, waarvoor bij onze leden belangstel l ing mocht worden 
verwacht en die via het TTC te kr i jgen zi jn. 
Inmiddels zi jn een aantal publ icat ies ui tverkocht. Om teleurstel l ingen bij bestel len 
te vermi jden en om de administrat ie zo eenvoudig mogel i jk te houden, is besloten tot 
een wi jz ig ing van de , ,spelregels" bij het schr i f te l i jk bestel len. Natuur l i jk bl i jven de 
boeken en boekjes ais gebruikel i jk te koop voor de bezoekers aan de tentoonstel l ingen 
in het TTC. 

Wie iets wi l bestei len wordt verzocht éérst even te lefonisch contact op te nemen met 
het TTC (015 -13 32 22, toestel 3038, hr. R. de Roo van Alderwerel t ) om te vragen 
of het gewenste boek(je) nog in voorraad is. Zo ja, dan zendt u d i rect een g i robetaa l 
kaart met het verschuld igde bedrag aan , ,Histechnica", p/a TTC, Kanaalweg 4, Delft. 
Het bestelde wordt u dan meteen toegezonden. Deze , ,spelregels" gaan in met het 
verschi jnen van dit nummer en er zal om organisator ische redenen str ikt de hand aan 
worden gehouden. 

Van de serie boekjes uitgegeven door het Science Museum in Londen zi jn, beperkt, 
nog beschikbaar : 

Bestel Bestel
nummer Titel Prijs nummer Titel Prijs 

1 Aeronaut ics ƒ 4,25 14 Light ing 2 4,25 
3 Ast ronomy 2 4,25 15 Light ing 3 4,25 
6 Carr iages 4,25 19 Physics for Princes 4,25 
7 Chemistry 4 4,25 20 Power to Fly 4,25 

12 Heat and Cold 2,25 25 Ships Models 3 4,25 
13 Light ing 1 4,25 26 Steam Ships 1 4,25 

De portokosten voor verzending bedragen voor één boekje ƒ 1,20; voor twee en drie 
boekjes ƒ 1,70; etc. 

De uitgave ,,En toen kwam de machine, ontmoet ing met de Industr iële A rcheo log ie " ; 
samengesteld in opdracht van de Nat. Mij voor Krediet aan de Ni jverheid, Gemeente
krediet van België te Brussel is voor de prijs van ƒ 15,— te bestel len. 

Er wordt naar gestreefd, om in de loop van de komende maanden nieuwe publ icat ies 
voor geïnteresseerden beschikbaar te stel 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 h istor 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, Kanaalweg 4, DelfL 

VERENIGING VRIENDEN VAN HET TTC 
„HISTECHNICA" 
Vereniging die zich ten doei stelt de 
belangstel l ing voor de geschiedenis van 
de techniek te bevorderen door het 
ad-hoc verlenen van f inancië le steun en 
hulp bij de bovengenoemde akt ivl tei ten 
van het TTC. 
Adres : Secretar iaat Histechnica, 
Paxiaan 6, Deift. 

VERENIGING TECHNISCHE 
VERZAMELINGEN (VTV) 
Vereniging van organisat ies (st icht ingen, 
inst i tuten, verenigingen e.d.) en indiv i 
duele personen die een technische ver
zamel ing hebben dan wel daar nauw bij 
zijn betrokken, met het doel tot gezamen
li jke aktivl teiten (zoals bijv. exposit ies) 
te komen. 
Adres : Secretar iaat VTV, p/a TTC, 
Technische Hogeschool , Nieuwelaan 76, 
De l f t 

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

VERENIGING TOT BEHOUD VAN 
MONUMENTEN VAN BEDRIJF EN 
TECHNIEK 
Verenig ing die zich tot doel stel t geld 
bi jeen te brengen voor de (mede)- f inan-
c ier ing van behoud en restauratie in 
situ van monumenten van bedri j f en 
techniek. 
Adres : Postbus 603, Arnhem. 

Het spreekt vanzelf dat „H i s techn i ca " 
naar een zo hecht mogel i jke samen
werk ing met en tussen bovengenoemde 
verenig ingen s t ree f t 

„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 iid tenminste 
ƒ 100,— per jaar. 

U kunt ons werk steunen door u aan te 
melden bij ons secre tar iaa t 
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TTC-ACTIVITEITEN AGENDA 

In het gebouw van het Technisch Tentoonstel l ings Centrum (TTC) aan de Kanaalweg 4 
te Delft 

is tot 16 jul i a.s. de exposit ie over Anderhalve Eeuw Groot Noordhol landsch 
Kanaal te z ien ; 

is tot 30 jul i a.s. de tentoonstel l ing Het Winnen van Bodemschat ten te beki jken 
over de geschiedenis van de mi jnbouw in Ts jecho Slowaki je; 

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

worden tentoonstel l ingen voorbereid over gol fbewegingen, computerkunst , 
of fshore-techniek, werk van de kunstschi lder H. E. Roodenburg, etc. 

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

TECHNIEK - nachtmerrie, nostalgie of remedie 

EXCURSIE NAAR 
TEYLERS MUSEUM 

Voor de leden van „H is techn ica " wordt 
op 11 juni a.s. een excursie georgan i 
seerd naar het Teylers I\^useum in 
Haarlem. Iviedio mei is hierover een 
ci rcula i re gezonden met aanmeldings
formul ier. Mocht u zich nog niet hebben 
opgegeven en toch nog wülen dee l 
nemen, dan is spoedig ber icht aan het 
secretar iaat noodzakel i jk . 
Het museum heeft interessante col lect ies 
op het gebied van paleontologie, geolo
gie en mineralogie. Voor de leden is 
het Natuurkundig Kabinet zeer interes
sant. Hier kan men natuurkundige 
instrumenten v inden op het gebied van 
electr ic i te i t (o.a. de grote wr i jv ings-
electr iseermachine van Van Marum uit 
1784), telegraaf en te lefoon, ge lu id , 
mechanica en optiek. Voorts is er een 
col lect ie pompen, scheikundige appara
ten, astronomische instrumenten en 
planetaria, en microsopen. 

juni 1977 

"HISTECHNICA" 
Eind 1974 is opger icht de vereniging 
„H is techn ica" , een vereniging van 
vr ienden van het Technisch Tentoon
ste l l ingscentrum TTC. 
Deze verenig ing heef l als doel de 
belangstel l ing voor de geschiedenis van 
de techniek te bevorderen door het TTC 
bij haar act ivi tei ten f inancieel te helpen 
en te steunen. 

In di t centrum dat de bedoel ing heeft 
meer te zijn dan een museum van de 
techniek, moet op een voor iedereen 
duidel i jke manier getoond worden dat het 
de techniek van vroeger is die ten g rond 
slag l igt aan het schi jnbaar vanzelf
sprekende technische comfor t van 
vandaag. 

Zo kan met model len of or ig inele exem
plaren getoond worden welke opeen
volgende ontwikkel ingsstadia een be
paald onderdeel van de techniek door
gemaakt heeft. 
Ook kan men het publ iek laten zien 
welke s impele bewerk ingstechnieken 
toegepast werden. 

Wanneer men het verleden van de 
techniek beter kent en begri jpt , kan men 
zich ook beter bezinnen over de techniek 
van vandaag en morgen. 
Gm dit te kunnen realiseren heeft 
Histechnica 1000 gewone en 200 be
schermende leden nodig. 
Voor een gew'oon lid bedraagt de con 
tr ibut ie minstens ƒ 25,— per jaar ; voor 
een beschermend lid tenminte f 100,— 
per jaar. 

U kunt di t werk steunen door u aan te 
melden bij het secretariaat van 
Histechnica, Paxlaan 6, Delft. 

Over dit onderwerp werd op 26 maart j l . 
in het TTC een bi jeenkomst gehouden. 
Een drietal sprekers voerde hierover 
het woord . 

Prof. Dr. W. A. M. Lui jpen 

De mens heeft de arbeid „uitgevonden" 
om de vrijheid te bevrijden. Is dat geen 
tegenspraak in de termen? Vrijheid 
kan echter van alles betekenen. In een 
bepaalde fase van de geschiedenis 
wordt de arbeid technische arbeid. Men 
verwachtte de bevrijding van de vrijheid. 
En toch . . . . De westerse mens is niet 
zo tevreden over hei resultaat. Is hij 
werkelijk bevrijd, of op een nieuwe wijze 
tot slaaf gemaakt? Als de techniek 
verwildert tot technocratie, als de geest 
van de techniek verabsoluteerd wordt, 
is de mens niet vrij. 

De Westerse mens heeft de arbeid 
„u i tgevonden" om de vr i jheid te be
vr i jden. Om dit duidel i jk te maken ont
wikke lde de spreker eerst het begr ip 
vr i jheid en hij gebruikte daarbi j de 
methode van de existent iële fenomeno
logie. Hij liet zien dat het l ichaam en 
de wereld een aanslag kunnen betekenen 
op de subject iv i tei t als vr i jheid. De 
westerse mens heeft dat niet lang 
gepikt en „ i s aan het werk gegaan" . 
Vervolgens liet de spreker zien onder 
welke voorwaarden de arbeid zo produc
tief word t dat zi j een overschot op
levert. Wanneer dat het geval is, komt 
er ruimte voor bezigheden die, in eerste 
instantie, geen arbeid worden genoemd, 
zoals sport, spel , , ,nutteloze" alpha-
wetenschappen, l i teratuur, al ler lei vor
men van mensel i jke zorg voor de mens, 
enz. In tweede instantie bl i jkt dat onder 
bepaalde voorwaarden elke bezigheid 
arbeid kan zi jn. 

Heeft de tec i in ische arbeid en het 
arbeidsbestel echter niet een nieuw 
soort slavernij gebracht? Het westen 
bl i jkt toch niet onverdeeld tevreden te 
zijn met zijn door arbeid getekende 
existentie. Hierbi j maakte de spreker 
ui tdrukkel i jk ondersche id tussen arbeid 
en techniek enerzi jds en het verwi lderen 
daarvan tot „ technocra t ie " anderzi jds. 
In navolging van de gedachten van 
Heidegger, Marcel en Camus vest igde 
de spreker een indruk van het denken 
van deze auteurs over de eenzi jd igheid 
waarin de westerse mens zich heeft 
ontp loo id . Dit bracht hem echter niet 
tot de veroordel ing van de westerse 
, ,u i tv ind ing" ; wel tot het afwi jzen van de 
verwi lder ing daarvan tot absolut isme. 

Aan het eind van de lezing liet de 
spreker zien daf een technisch arbeids
bestel een rechtsorde nodig heeft die 
ui tbuit ing onmogel i jk maakt. Absolute 
eigendom van moderne product iemid
delen biedt u i tbui t ingskansen, die, bi j 
weten van de spreker, nooi t op grote 
schaal onbenut worden gelaten. 

Lit; W. Lui jpen, Nieuwe inleiding to t de 
existentiële fenomenolog ie . Aula 415, 
p. 226 v.g.d. 

Prof. Dr. Ir. E. Schuurman 

Het valt niet moeilijk uit de geschiedenis 
van het denken over de techniek aan te 
tonen, dat men meer dan eens te hoge 
verwachtingen van de techniek heeft 
gekoesterd. Soms dacht men met de 
techniek van alle menselijke nood te 
kunnen worden bevrijd. Deze hoogge
stemde verwachting heeft zeker bijge
dragen aan de gigantische ontwikkeling 
van de techniek in onze tijd. Merkwaardig 
genoeg slaat nu het denken over de 
techniek om in het tegenovergestelde. 
Onze tijd is duidelijk anti-techniek-gezind 
geworden. Voor de toekomst zullen noch 
de overschatting, noqh de onderschatting 
van de techniek uitzicht bieden; een 
zinvol perspectief is mogelijk wanneer 
wij ons oriënteren aan de zin van de 
techniek! 

De inleider begon met te zeggen dat hij 
het onderwerp techniek als remedie, 
techniek als ui t redding liever zou 
wi jz igen in : hoe redden we de techniek? 
De vereenzelviging van wetenschap en 
techniek leidt tot een vertechniser ing 
van de werkel i jkheid. De e igenschappen 
van de wetenschap worden ook de 
eigenschappen van de werkel i jkheid. 
Dit leidt tot een desastreuze situatie. 
Om dit duidel i jk te maken vergeleek 
Prof. Schuurman de wetenschappel i jke 
kennis en haar e igenschappen met 
een plat tegrond. Een plat tegrond geldt 
voor de werke l i jkhe id die is. Wanneer 
de e igenschappen, de kenmerken van 
wetenschappel i jke kennis in de toepas
sing van die wetenschap tot kultuur-
karakterist ieken gemaakt worden, dw in 
gen we de werkel i jkheid binnen de 
kaders van de wetenschap. Dit proces 
zou men de verwetenschappel i jk ing van 
de werkel i jkheid kunnen noemen. 
Om de techniek te redden pleit Prof. 
Schuurman voor wat hij noemt : de 
verontwetenschappel i jk ing van de tech-



niek, en hij verwees hierbi j naar twee 
boeken van Theodore Roszak * ) , In zo'n 
techniek zou de zin van de wetenschap 
dan zijn dat we meer oog kri jgen voor 
de veelz i jd igheid, gecompl iceerdheid 
en onui tput te l i jkheid van de werkel i jkheid. 

Het is juist het tegendeel van een platte
g rond , die alt i jd schemat isch en ver
schralend is. In die techniek is de 
wetenschap niet de hoofdweg, maar 
een dienstbare aanvoerweg. Techn ic i 
zul len niet langer doen wat ze kunnen, 
maar ze zul len moeten kunnen wat moet. 
De huidige ontwikkel ing in de techniek, 
die steeds gigant ischer en grootschal iger 
wordt, kan dan worden afgeremd en 
doorbroken in een veelk leur ige en 
stabiele ontwikke l ing. Dan heerst de 
techniek niet meer, maar zij is dienst
baar; zij zal de natuur niet ontwr ichten, 
maar ontslui ten. 

*) „Opkomst van een tegenkul tuur" 
,,Het einde van n iemands land" 

!n het Technisch Tentoonste l l ingscen
trum is een tentoonstel l ing le zien over 
de geschiedenis van de mi jnbouw in 
Ts jecho Slowaki je, die is samengesteld 
door het Nat ionale Technisch Museum 
in Praag. 

Een aantal gebieden van het tegen
woord ige Tsjecho Slowaki je heeft een 
een ri jke t radi t ie op het gebied van de 
mi jnbouw, die daar al duizenden jaren 
word t beoefend. 

In Neder land denken wi j bij mi jnbouw 
dikwi j ls het eerste aan onze Limburgse 
kolenmi jnen. De tentoonstel l ing laat 
zien dat het delven van kolen een vrij 
jonge tak van de mi jnbouw is en dat de 
er tsmi jnbouw reeds vele eeuwen eerder 
werd beoefend om metalen zoals ijzer, 
brons, zilver en goud te verkr i jgen. 
De tentoonstel l ing laat voorbeelden 
zien van sporen van de mi jnbouw van 
duizenden jaren geleden. 

In een wat minder ver verleden is een 
eerste hoogtepunt te constateren in het 
t i jdvak van de dert iende tot de vi j f t iende 
eeuw. Het distr ict van Kutna Hora 
(Kuttenberg) leverde van 1290 - 1350 een 
zi lveropbrengst van liefst 1,2 mil ioen 

De heer A. J . W. Pruissen - secretar is 
van „H is techn ica " 

Nostalgie is een vlucht en geen oplos
sing. Toch heeft nostalgie ook een 
positief aspect: het kan een erkenning 
zijn van de schoonheid der techniek. 
Dal techniek mooi kan zijn kunt u zien 
in de film over stoomtractie bij de Poolse 
spoorwegen. 

De inleider zei, dat hij twee soorten 
nostalgie onderscheidt : ware, en valse 
nostalgie. Valse nostalgie is heimwee 
naar een ten onrechte geromant iseerd 
ver leden dat in werkel i jkheid nooit be
staan heeft en waarvan men zich niet 
wil realiseren dat het nooit bestaan heeft. 
Ware nostalgie is ook een vorm van 
heimwee, namel i jk heimwee naar een 
ver leden dat slechts gedeel te l i jk bestaan 
heeft en waarvan men zich terdege 
realiseert dat dit ver leden ook enorme 
nadelen ten opzichte van onze t i jd kent. 

Veel nostalgisten beoefenen een meng-

kg op. Daarnaast werd goud, koper, tin 
en ijzer geproduceerd. In deze per iode 
moest men wel steeds dieper de grond 
in om lonende er tsvoorkomens te be
reiken. Van deze als middeleeuws aan
geduide mi jnbouw wordt een beeld 
gegeven door model len en reproduct ies 
van afbeeldingen. 

De zest iende en zevent iende eeuw 
worden gekenmerkt door de toepassing 
van meer mechanische hulpmiddelen 
en nieuwe technieken in de mi jnbouw. 
Voorbeelden hiervan worden getoond. 

De zevent iende eeuw was over igens 
voor de mi jnbouw een moei l i jke per iode 
door oor logen en de slechte econo
mische toestand. In vele distr icten werd 
het werk s t i lge legd. 

De mi jnbouw werd in de achtt iende 
eeuw weer krachtig ter hand genomen 
daar voor de opkomende industr ial isat ie 
metalen nodig waren. De overheid heeft 
deze opbloei bevorderd door geologisch 
onderzoek en door het opr ichten van 
mi jnbouwschoien. Nieuwe technische 
ontwikkel ingen werden toegepast, zoals 
de atmosfer ische s toommachine, de 
,,Fire Engine" van Newcomen. Deze 

vorm van deze componenten, waarbi j 
wel vaak vastgesteld kan worden, dat 
men neigt naar ware of valse nostalgie. 
Enkele kenmerken van valse nostalgie 
z i jn: de commerc ie haakt er graag op in 
{ let terbakken, winkels in pru l lar ia) ; 
het cult iveren van vals-nostalg ische 
gevoelens maakt dat een onjuist gebru ik 
van de techniek minder erg li jkt (buggy
auto's met o ldt imer- look en zgn. sport 
uit laat). Valse nostalgie word t vaak 
gebruikt als middel om uit deze t i jd te 
vluchten. 

Ware nostalgie staat ongeveer gel i jk met 
het bestuderen van de geschiedenis 
van de techniek. Kenmerkend is dat bij 
dit bestuderen met vol le teugen genoten 
wordt van de schoonheid van de 
techniek. 

In zi jn f i lm over stoomtract ie bij de 
Poolse Staatsspoorwegen is getracht 
zi jn nostalgische gevoelens voor anderen 
toegankel i jk te maken. Zelf ziet hij deze 
f i lm als een mengel ing van valse en 
ware nostalgie. 

Oven voor het afscheiden van zilver uit 
een zilver-lood oplossing (16e-17e eeuw) 

werd reeds in 1722 gebruikt in het 
Slowaakse mi jndistr ict van Banska 
Stiavnica (Schemnitz). Dit was een 
pr imeur voor het Europese vasteland. 
In deze periode werd de explo i tat ie van 
bru inko len- en steen kolen lagen op 
grotere schaal ter hand genomen. 

De ontwikkel ing gedurende de negen
t iende eeuw wordt ook in de mi jnbouw 
gekarakter iseerd door de toepassing 
van stoomkracht en steeds meer 
mechanische middelen om aan de sterk 
st i jgende vraag van de groeiende 
induslr ie naar kolen en metalen te 
voldoen. 

In de loop van de twint igste eeuw 
veranderen de mi jnbouwtechnieken 
door de toepassing van elektr ic i te i t , 
perslucht en hydraul ische aandr i jv ingen. 
In schri l contrast met de k inderarbeid 
in de mijnen van rond 1850 staan wel 
de vergaande mechanisat ie en auto
mat iser ing, die ruim honderd jaar later 
worden toegepast om een economisch 
verantwoorde exploi tat ie mogel i jk te 
maken. Het zware handwerk heeft plaats 
gemaakt voor zware en ingenieuze 
machines. 

Naast de tradionele mi jnbouwprodukten 
zijn er nieuwe gekomen, zoals uran ium
erts, aardol ie en aardgas. Het slot 
van de tentoonstel l ing laat Iets zien van 
een uraniummijn bij Pr ibam. 

Deze reizende tentoonstel l ing van het 
Nat ionale Technische Museum In Praag 
is aangevuld met voorbeelden van 
Tsjechoslowaakse mineralen uit de 
col lect ie van het Mineralogisch-Geo-
logisch Museum van de afdel ing der 
Mi jnbouwkunde van de TH Delft. 

Stangen-overbrenging van beweging 

Tot 30 juU 1977 

HET WINNEN VAN BODEMSCHATTEN 



Tot 16 juli 1977 

ANDERHALVE EEUW 

GROOT NOORD

HOLLANDSCH KANAAL 

Ook in het TTC is een tentoonstel l ing 
te zien over de geschiedenis van het 
Noordhol landsch Kanaal, d ie is samen
gesteld onder auspiciën van de Culturele 
Raad Noordhol iand en die door het TTC 
in een nieuv/e vorm wordt gebracht. 

In het begin van de vor ige eeuw had 
Amsterdam een uitermate gebrekk ige 
zeeverbinding. De opsl ibbing van het 
IJ en de ondiepte van het Pampus 
vormden grote be lemmer ingen. Daarbij 
kwam dat de vaarroute van en naar 
Marsdiep en Vlie niets anders was dan 
een t i jdrovende, kronkelende omweg 
door de geulen en tussen de zandbakken 
van de Zuiderzee. 

Koning Wil lem I belastte een van de 
bekendste mil i taire ingenieurs en water
bouwkundigen van zijn t i jd. Jan Blanken 
Jansz., met de ui twerking van een 
kanaalplan. Blanken's earste kanaalont-
werp voorzag alleen in een waterweg 
van beperkte breedte en d iepgang, maar 
Amsterdam stelde voor dat het kanaal 
ook bru ikbaar moest z i jn, voor de 
grootste koopvaarders en bood f inan-
tiele deelneming aan op voorwaarden 
die door de koning werden aanvaard. 
In 1819 begonnen de voorbere idende 
grondbor ingen en proefbaggeren en 
werd overgegaan tot de eerste aan
bestedingen. Hiermee was een aanvang 
gemaakt met de belangri jkste en grootste 
waterverb inding, die t i jdens de regeer
per iode van koning Wi l lem I is aange
legd. 

Er werd gebruik gemaakt van de 
arbeidskracht van duizenden mensen. 

In december 1824 was het kanaal gereed 
voor de grote vaart. Gedurende de eerste 
kwarteeuw van zi jn bestaan voldeed 
het goed aan de eisen des t i jds en dat 
was de t i jd van de zei lschepen. De 
kanaalvaart betekende een zeer grote 
t i jds- en kostenbespar ing, vergeleken 
met de langdur ige en moeizame tocht 
over de Zuiderzee. Grote koopvaarders 
konden op het bocht ige kanaal niet 
zei len, maar werden getrokken door 
paarden op de jaagpaden aan weers
zi jden van het kanaal. De paardenjager i j 
overheerste tot 1858, toen stoomslepers 
op het kanaal verschenen. 
Rond het midden van de vor ige eeuw 
traden een aantal verander ingen in, 
waarop de vaarweg niet was berekend. 
Het kanaal was ingericht voor s toom-
zeeschepen noch voor zei lschepen met 
een tonnage van meer dan 900 ton. 

Het Groot Noordhol landsch Kanaal 
is niet van veel betekenis geweest voor 
de stoomvaart, maar bleef nog lange 
ti jd onmisbaar voor de b innenscheep-
vaart.Thans zien we op het kanaal 
vervoer van bouwmater ia len en daarnaast 
van veevoer, kunstmest en zaaigoed. 

Jan Blanken's schepping, nu ruim 
anderhalve eeuw oud, l igt als een 
imposant waterbouwkundig monument 
in het wi jde Noordhol landse landschap, 
de her inner ing bewarend aan de ze i l 
schepen van weleer en aan de duizen
den ongenoemden, die er eens hebben 
gezwoegd. 

ITALIË 20/40 
In de Blokkenzaal in het Gebouw voor 
Bouwkunde van de Technische Hoge
school (dus niet in het TTC), Ber lageweg 
1 te Delft, zal tot en met 17 juni 1977 
een tentoonstel l ing te zien zijn over de 
archi tectuur in Italië gedurende de jaren 
1920 - 1940, dus in de fascist ische 
per iode. De tentoonstel l ing die is 
samengesteld door de Biënnale van 
Venetië, wordt door het TTC tezamen 
met de Afdel ing Bouwkunde georgan i 
seerd in het kader van het Ital iaans-
Nederlands Cultereel Verdrag. 

De tentoonstel l ing „RATIONALISME EN 
ARCHITECTUUR Italië 20-40" vormt 
een eerste aanzet om op grond van een 
histor ische analyse een aantal theoret i 
sche problemat ieken aan de orde te 
stel len. Deze van de laatste Biënnale 
van Venetië afkomst ige tentoonstel l ing 
behandel t de ontwikkel ing van het 
archi tectonische denken in Italië in een 
per iode die door de heerschappi j van 
het Fascisme gekenmerkt wordt . De 
betekenis van dit evenement voor de 
Nederlandse archi tectonische cul tuur 
ligt niet alleen in het presenteren van 
een „ b e e l d " van een , ,duistere" en 
vaak vertekende per iode van de 
Italiaanse geschiedenis maar ook In de 
theoret ische en methodolog ische be
nader ing van het archi tectonische 
materiaal dat in die cul turele, pol i t ieke 
en maatschappel i jke context geprodu
ceerd is. 

De histor ische en ideal ist ische achter
grond van de Italiaanse archi tectuur van 
de jaren 20, die het futur isme niet heeft 
kunnen uitwissen, vormt een belemme
ring voor het ontstaan van het rat ional i -
l lstische debat zoals dat in de noordel i jke 
landen, In een afwi jkende soc io-econo-
mische situatie, tot ui t ing komt. 

In de tentoonstel l ing wordt de moeizame 
overgang van „h is tor iserende archi tec
tuur" naar de eerste bescheiden rat iona
l ist ische produkt le tegen het einde van 
de jaren 20 geproblemat iseerd. 
Dit wordt gedaan aan de hand van 
archi tectonische voorbeelden uit dr ie 
cul turele gebieden, namel i jk Mi laan, 
Turi jn en Rome. Pas vanaf 1927 bieden 
cul turele en industr ië le tentoonstel l ingen 
aan de jonge archi tecten de mogel i jk
heid om rat ional ist ische thema's aan de 
orde te stel len. 

Daar wordt de breuk met de historise
rende archi tectuur geforceerd op basis 
van een , ,nat ionale" verwerk ing van de 
internat ionale rat ional ist ische taal . Op 
de heldere archi tectonische pogingen 
van die jonge generat ie (b.v. Gruppo 7), 
die vooral op de diverse tentoonstel l in
gen tot ui t ing komen, volgen vanaf 
1931 de compromissen die de n ieuwe" 
archi tectuur en het Regime dichter bij 
e lkaar brengen. Kenmerkend is de 
reactie van de gevest igde cul tuur op 
deze tendens: afwi jzend als het om 

vraagstukken gaat die de structuren 
van het academisme kunnen aantasten, 
welwi l lend als deze betrekking hebben 
op formele vern ieuwingen. 

De thematische indel ing van het tweede 
gedeelte van de tentoonstel l ing volgens 
onderwerpen laat aan het publ iek zien 
waar en hoe het rat ional isme zich kan 
manifesteren. Vo lkswoningbouw, nieuwe 
typologische organjsmen, part icul iere 
vi l la's en industr iegebouwen vormen de 
rat ional ist ische pendanten van de door
braken van de histor ische centra van de 
steden, de grote pr i jsvragen, waar de 
bekroonde ontwerpen aan cul turele en 
pol i t ieke eisen moeten beantwoorden, 
en van het Keizerl i jk Rome, die de 
fascist ische Ideologie in ruimtel i jke 
vormen vertaalt. 

In de jaren 30 - 40 word t de vern ieuwen
de potent ie van het rat ional isme telkens 
ondergeschikt gemaakt aan de monu-
mental ist ische en histor ische archi tec
tuur van de academie: het nieuwe 
archi tectonische ideoom dient z ich aan 
als expressiemiddel van een ideologisch 
plur i form systeem, zonder daarbi j struc
turele veranderingen te forceren. In de 
nieuwe steden van Mussol in i komt di t 
facet van de moderne archi tectuur tot 
ui t ing In de ordening van de ruimte van 
de arbe id : het centrum is hier een 
monumentale u i tdrukking van de 
Romeinse fascist ische macht. 

Uit deze tentoonstel l ing en de geschiede
nis van het Italiaanse Rational isme kan 
de Nederlandse archi tectuur wel l icht 
een discipl inaire conclus ie t rekken. Het 
rat ional isme als ontwerptheor ie heeft 
zich in het Italië van Mussol in i niet kun
nen ontwikkelen tot een streng funct io
nal isme en heeft het extremisme van de 
Nieuwe Zakel i jkheid niet gekend. Wat 
betekent deze Italiaanse ontwikke l ing 
en deze ref lect ie erop nu voor de 
Neder landse si tuat ie? Het rat ional isme 
mondde hier uit in het Nieuwe Bouwen. 
In de jaren 20 is de archi tectuur- en 
ontwerptheor ie geant ic ipeerd op een 
geïndustr ial iseerd bouwen en totale 
ruimtel i jke p lanning. 

Het Nieuwe Bouwen had haar radicale 
rolwissel ing in de na-oor logse maat
schappi j niet voorzien. Wat moet de 
archi tectuur onder de „hee rschapp i j " 
van de planning en de industr ie? Een 
groot gedeelte van de verwarr ing in de 
tegenwoordige archi tectuuropvat t ingen 
is te wi j ten aan deze onvoldoende 
geanalyseerde omslag en de gevolgen 
ervan. 

De hypothese van deze tentoonstel l ing 
is nu dat gescli iedenis en ontwerp 
ingangen bieden om aan deze verwar
r ing een eind te maken en vruchtbare 
perspect ieven voor de d isc ip l ine te 
openen. 

Umberto Barbieri 
Cees Boekraad 
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DE FUNCTIE VAN HET 
TECHNISCH MUSEUM" 

Op 27 en 28 mei j . l . hield Mr. W. Winton, conservator van het Sc ience Museum in 
Londen en adviseur van het T T C , onder deze titel een lezing voor leden van de 
adviescommissie en onze vereniging. 

Bij liet in t roduceren van de spreker 
vroeg Prof. Oberman zich af of het feit, 
dat het Science Museum aan de 
,,Exhibit ion road " ligt en niet aan b.v. 
de „Museum street" een aanwi jz ing is 
voor. het museumbeleid. Hoewel Mr. 
Winton deze gedachte zeker zou wi l len 
onderschr i jven, bleek Exhibit ion road 
genoemd te zijn naar de ,,Great Exhibi
t i o n " van 1851, de grote were ld tentoon
stel l ing met het Crystal Palace en het 
Victor ia and Alber t Museum als cent rum 
van de ontwikke l ing. Speciaal pr ins 
Alber t heeft z ich persoonl i jk bi jzonder 
ingezet voor het wels lagen van deze 
manifestat ie. Wetenschap en indusrie 
vormtJen in 1851 slechts een klein onder
deel van het museum, maar het groeide 
snel en ontwikkelde zich al spoedig tot 
een afzonderl i jk orgaan. 

In het begin was het Science Museum 
niet bedoeld als een verzamelplaats 
voor wetenschappel i jke ant iqui te i ten. 
Het doel was om de moderne weten
schap van die jaren aan te bieden aan 
wetenschappers en belangstel lenden. 
Geleidel i jk aan waren steeds meer ver
zamel ingen aangeboden. De heer Winton 
noemde het museum in feite een 
bib l iotheek met 3 d imensionele ob jecten. 
Hij zelf bekleedt daarbi j de funct ie van 
„Keeper " , misschien het best vertaald 
met het woord „bewaarder " . 
Het museum moest leren belangr i jke 
zaken te bewaren, die anderen weg
gooiden of over het hoofd zagen. Het 
is een gespecial iseerd vak om te weten 
wat te bewaren, te restaureren, te om
schri jven en op een intel l igente wi jze 
zodanig te laten zien, dat er een lijn in 
in herkenbaar is. Het oog behoeft hier
toe een speciale t ra in ing. 

Het Science Museum prof i leert hierbi j 
van 125 jaar ervaring. Een technisch 
museum moet kunnen prof i teren van de 
kennis van een universiteit of hoge 
school . Het is onmogel i jk een museum 
op le bouwen zonder vakkennis op vol 
doende wetenschappel i jk niveau. 
De bezoeker van het Science Museum 
merkt bij een incidenteel bezoek nauwe
lijks dat achter de schermen meer dan 
50 wetenschappers dagel i jks bezig zijn 
aan hel voorbereiden van nieuwe ten
toonste l l ingen, correspondent ie voeren 
met col legae over de gehele were ld, 
histor ische vragen uitzoeken en beant
woorden etc. Al leen al uit Neder land 
komen per jaar meer vragen dan b,v. 
uit het graafschap Yorkshire. Publ icat ies 

vragen bovendien veel aandacht. De 
inhoud dient de waarheid zo d icht 
mogel i jk te benaderen. 

Het Science Museum is niet populair 
begonnen, maar het publ iek bleek al 
gauw belangstel l ing te hebben. Vanzelf 
werd de leek bij het gebeuren betrokken. 
Het museum is geen instel l ing waar 
veel over gepraat moet worden. Er moet 
aan gewerkt worden en nog belangr i jker 
in gewerkt worden. Deelneming van 
wetenschappers brengt een wisselwer
king tot stand. Vroeger leende het 
museum wetenschappel i jke ob jec ten 
uit aan leer inslel l ingen. Nu hebben de 
goede musea hun eigen lentoonste l l ings-
ruimten, waar gastdocenten hun inbreng 
geven. 

Er heef l s inds 1900 een explosie plaats 
gevonden in de ontwikkel ing van weten
schap en techniek. De wetenschappers 
waren gedwongen zich te specia l iseren. 
Binnen een halve eeuw zijn wij een volk 
geworden van special is ten met als 
nadeel , dat de studenten werkel i jk al 
hun ti jd nodig hebben om in hun eigen 
vakgebied af te studeren. Zi j hebben 
geen ti jd z ich in andere disc ip l ines te 
verdiepen. Het enge specia l isme werkt 
ongunst ig op de persoonl i jke vorming 
van de student. 

Er moet iets aan gedaan worden om 
zonder grote moeite het gezichtsveld 
van de wetenschapper te verru imen. 
Het museum geeft de mogeüjkheid een 
breed gebied te lonen zonder te d iep 
op de zaken in le gaan. Ontdekk ingen 
van col legae In geheel andere werkge
bieden kunnen vaak op s impele wi jze 
gedemonstreerd worden. Dit kan lelden 
tot wederzi jdse bevrucht ing. 
Kunstenaars zijn al te vaak onkund ig 
van technische ontwikke l ingen. Zaken 
als computer techniek en energievoor
ziening kunnen getoond worden aan 
administ rat ie-deskundigen, jur is ten, 
studenten moderne talen, soc io logen 
etc. De historie van de ontwikkel ingen 
is daarbi j van groot belang. Jonge 
mensen zien slechts het heden, maar 
niet de stappen die tot het heden gele id 
hebben. In Engeland neemt het aantal 
studenten In de exacte wetenschappen 
beangst igend af. De universitei ten ge
bruiken de musea om schol ieren aan te 
moedigen kennis le nemen van de lech 
niek, die zo nodig zal bli jven voor de 
verdere ontwikkel ing van hel mensel i jk 
bestaan. 

OVER BOEKJES EN BOEKEN . . . 
Hierover valt wein ig te melden di tmaal . De t i tels, d ie er onlangs nog in voorraad 
waren, zijn intussen zo goed als ui tverkocht. Het aanvul len - ook van de boekjes van 
hel Londense Science Museum - is niet d i rect mogel i jk. Om teleurstel l ingen te 
vermi jden, verzoeken wi j u daarom voor lopig niets te bes le l len; in elk geval niet 
zonder vooraf te lefonisch bij het TTC te informeren (015 - 13 32 22, toestel 3038, 
de heer R. de Roo van Alderwerel t ) of eventueel het door u gewenste nog leverbaar is. 

CONTRIBUTIE 1977 
Wilt u even nagaan of u de contr ibut ie over 1977 al hebt voldaan? De Penningmeester 
van „H is techn ica" zou van een aantal leden graag deze b i jdrage thans spoedig 
tegemoet zien op postgiro 3301027. Bij voorbaat dank. 

ENKELE DEFINITIES 
Er bestaat wel eens wat verwarr ing over 
de verschi l lende verenigingen 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 zich onder meer 
bezighoudt met het organiseren van 
tentoonstel l ingen op technisch histor isch 
gebied en die tevens beiast is met 
opspor ing, registratie, beschr i jv ing en 
behoud van waardevol le h istor ische 
technische objekten en col lect ies. Het l igt 
in de bedoel ing dat het TTC z ich 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 
belangstel l ing voor de geschiedenis van 
de techniek le bevorderen door het 
ad-hoc verlenen van f inanciële steun en 
hulp bij de bovengenoemde akt ivi tei ten 
van het TTC. 
Adres: Secretar iaat Histechnica, 
Paxlaan 6, Delft. 

VERENIGING TECHNISCHE 
VERZAMELINGEN (VTV) 
Vereniging van organisat ies (st icht ingen, 
inst i tuten, verenigingen e.d.) en Indivi
duele personen die een technische ver
zamel ing hebben dan wel daar nauw bij 
zijn betrokken, met het doel tot gezamen
lijke aktiviteiten (zoals bijv. exposit ies) 
fe komen. 

Adres: Secretar iaat 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 Neder iandse 
Museumverenig ing. 
Adres: Sectie Technische Musea, p/a 
Neder lands Poslmuseum, Zeestraat 82, 
Den Haag. 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN 
MONUMENTEN VAN BEDRIJF EN 
TECHNIEK 
Verenig ing die zich tot doel stel t 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. 
Adres : Postbus 603, Arnhem. 

Hel spreekt vanzelf dat , ,Histechnica" 
naar een zo hecht mogel i jke samen
werk ing met en tussen bovengenoemde 
verenigingen s t ree f t 

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

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

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

HISTECHNICA 

Paxlaan 6 
D E L F T 
Tel. 015-12 47 61 
Postgiro nr. 3301027 
t.n.v. Penningmeester Histechnica te Delft 










