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Introduction
Karin Bijsterveld
Introduction - Karin Bijsterveld
A mysterious villa, a motionless ship, a luxurious library, a forgotten industry, an
unusual museum. At the occasion of Prof. Dr. Ernst Homburg’s valedictory lecture,
members and affiliates of the Maastricht University research program in Science,
Technology and Society Studies (MUSTS) have collected tips for cultural heritage
destinations that are hidden gems, intriguing and highly worthy of visiting, but not
widely known and at times hard to find. Until you have used this multi-language
magnifier.
Why bringing this together? Because it does justice to Ernst’s career and life-long
interests. On top of his many publications on chemical history, he has fostered the
preservation of industrial heritage, and built an impressive private library on the
history of science and technology. He has also inspired students to do exciting
research by supervising them, together with Dr. Annemieke Klijn, in many editions
of successful Marble projects entitled “On Expedition.” In these projects, students
browsed the famous Jesuit Collection of the Maastricht University Library for travel
books as sources and starting point for research on past expeditions.
With his retirement, Ernst now has, at least in theory, time to go on expedition
himself—expeditions to the past. His MUSTS colleagues, PhD students and former
PhD students come up with suggestions—in Dutch, German and English—that may
lead Ernst to places close by and far away, even in Tasmania. Most of the colleagues
have visited the destinations they write about themselves, walking around,
observing, risking to get lost, and in one case, even risking life itself. No need to be
that adventurous, Ernst. But hopefully there is much to enjoy, for you, your wife
Marijke and all others interested in cultural heritage that celebrates the history of
science, technology, and industry, in or beyond books.
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I. Industrial and Technological Heritage
I. Industrial and Technological Heritage
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Treasure Coast
Geert Somsen
Geert Somsen - Treasure Coast
It may well be the most famous coast of Europe. It is among the best-known beaches
of France. And it is a strip of land, so overtrodden, so packed with people, and
already since such a long time, that you would never imagine it to still hold an
unknown gem. Yet it does.
Perhaps it is precisely the hecticity of the place that makes everybody miss it, that
makes all those people just zoom by without taking notice. As you speed along
highway D559, the celebrated “Route du Littoral” along the busy Côte d’Azur, you
may indeed easily pass it. There is no sign to tell you. And there is no way to know
that you need to leave that parking strip just north of Les Issambres, get off the road
and make your way down to the sea. Past the gated villas, past the thorny bushes
and sleeping snakes, and through the spiky rocks, that you have to hold on to while
at the same time avoiding getting cut, as you descend slowly but steadily on the
Mediterranean. Soon now the big blue appears in front of you. A little later: waves
below. And after another moment you set foot onto a big stone plateau, mostly wet
and covered with crustaceans, but walkable. Here it is.
Or is it? You may still see nothing in that water. Just a few funny looking stones. But
as your eyes wander, you start to discern that something is not quite normal, not
quite natural. Why are these rocks so straight? Why do they form almost perfect
rectangles? Why do they sit just below the surface? This is the work of humans. We
are looking at technology.
We are looking at ancient technology. Long ago, far before the current nouveaux
riches built their sumptuous mansions on these rocks, a Roman (perhaps equally
nouveau) rich person, probably a retired army officer, had his villa right at this spot.
And he loved the sea too, and especially what was in it, then still abundantly so. Yet
a laid-back retiree doesn’t tilt heavy nets. He has his meals swim right onto his plate.
And hence he made a fish trap. The poor bass, sardines, baby tuna would enter basin
number one, wait too long, and before they knew it, could not get out anymore.
Same procedure for basin two, just a bit shallower. Until they got to basin three
where our lazy gourmand could simply wait for low tide, and pick his dinner right
from the rocks. That is the ancient structure we see here. That is the treasure hidden
amidst masses of tourists. Roman technological heritage on the cliffs of the Côte
d’Azur.
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Remains of the ancient fish trap (Photo Margaret Meredith)

Explanation of the ancient fish trap (Photo Margaret Meredith)
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De Middelste Molen
Marith Dieker
Marith Dieker - De Middelste Molen
Voor iedere academicus is papier onmisbaar, maar voor een historicus wellicht het
meest. Vaak is papier een bron van onschatbare waarde tijdens archiefonderzoek.
Bovendien biedt het natuurlijk de mogelijkheid om de zelf opgedane kennis op te
schrijven, en daarmee te behouden of te delen met anderen.
De productie van papier is een ambacht van bijna 2000 jaar oud. Wie daar meer over
te weten wil komen, kan in het museum De Middelste Molen in het Veluwse dorp
Loenen (Gelderland) terecht.
In De Middelste Molen wordt al sinds 1622 papier geproduceerd. Door het schone en
zachte water rond Loenen was dit een uitgelezen plaats om papierfabrieken en, later,
wasserijen te vestigen. In De Middelste Molen zijn de oude productieprocessen goed
bewaard gebleven. De machines draaien er, net als 400 jaar geleden, op waterkracht,
en zijn in de fabriek dus zowel zicht- als hoorbaar. Daarnaast wordt er op bescheiden
schaal handmatig papier geschept. Het prachtige papier is in de kleine winkel te
koop. Voor enthousiastelingen worden er ook workshops papierscheppen
georganiseerd. Misschien iets voor jou, Ernst?
De papierfabriek ligt op een mooie locatie aan de rand van Loenen, naast het
Apeldoorns Kanaal. De bezoekers kunnen uitkijken over uitgestrekte velden, terwijl
aan de andere kant van het dorp de prachtige Veluwse bossen en heidevelden
wachten op een bezoek. Daarnaast heeft Loenen een eigen halte aan de spoorlijn van
de Veluwsche Stroomtrein Maatschappij, een schaapskooi, een militair ereveld, en
kasteel Ter Horst. Kortom: voor een aficionado van geschiedenis en natuur is er ook in
de buurt van de papierfabriek genoeg te doen. Je bent van harte welkom in Loenen
op de Veluwe!

Papierfabriek De Middelste Molen
Kanaal Zuid 497
7371 GL Loenen op de Veluwe, Nederland
T: + 31 55 5052911
http://www.demiddelstemolen.nl
Let op: de laatste rondleidingen starten op openingsdagen om 15.15 uur. Om er zeker
van te zijn dat de machines draaien, kun je voorafgaand aan het bezoek het beste
even contact opnemen met een medewerker van het museum.
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Ingang De Middelste Molen (Foto Marith Dieker)
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Die protestantische Ethik in Vaals
Mirko Reithler
Mirko Reithler - Die protestantische Ethik in Vaals
In het aller zuidelijkste grensstadje van het land bouwde de lutherse ondernemer
Johann Arnold von Clermont (1728-1795) al in de tweede helft van de achttiende
eeuw met protestantse nijver een textielimperium op, compleet met fabrieken,
volmolens, adelstand, een vorstelijk buitenverblijf en een obelisk. Meer dan
tweeduizend arbeiders produceerden hier fijne lakens van Spaanse wol die hun weg
vonden naar het Russische hof en het Ottomaanse rijk. Naast de geloofsvrijheid en de
onafhankelijkheid van de Akense gilden, was er nog een factor die deze standplaats
bijzonder aantrekkelijk maakte: het zachte water van de Gouw kwam de kwaliteit
van het verven zeer ten goede. Von Clermont verbond zijn ververij met een complex
systeem van ondergrondse kanalen voor de aan- en afvoer van het kalkarme water.
Kondig jouw bezoek aan voor een mooie historische wandeling langs de Lutherse
Kerk, Huis Clermont, Huis Verves, Kasteel Bloemendal en Kasteel Vaalsbroek en de
koffie met Duits gebak staan voor je klaar!
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Detail van “Vaalser Obelisk” met
Initialen Johann Arnold von Clermont

Wapen familie Von Clermont
(Beide illustraties: Mirko Reithler)
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Parys Mountain
Jessica Mesman
Jessica Mesman - Parys Mountain
Eens een chemicus, altijd een chemicus. Dus deze reis gaat naar daar waar de chemie
voor het oprapen ligt, maar wel met je handen in je zakken want sommige
verbindingen zijn en blijven giftig.
Op het schiereiland Anglesey in Wales ligt een grote krater vol met koper, ijzer,
sulfaat en goud. Het is het goud waarmee de leden van de Britse koninklijke familie
hun hoofden sieren. Het meeste goud van Paris Mountain is dan ook verdwenen.
Net als de berg zelf trouwens; bij aankomst blijkt die een enorm gat. Er is flink
gegraven. Eind achttiende eeuw domineerde de mijn zelfs de hele internationale
koperindustrie. Michael Faraday en James Watts kwamen er ook eens een kijkje
nemen. Tegenwoordig worden er veel science-fiction films opgenomen. Al het rood,
groen en geel van de mineralen en hun verbindingen geeft immers een mooi
kleurrijk landschap dat doet denken aan andere planeten.
Aanrader: bezoek ook het museum over de mijn in Amlwch Port en kijk voordat je
naar binnengaat vooral even om: de wanden van de oude haven zijn zeer bijzonder.

Parys Mountain
Amlwch LL68 9RE
United Kingdom
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Parys Mountain (Foto Jessica Mesman)
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De Familistère van Guise
Bart Zwegers
Bart Zwegers - De Familistère van Guise
Het enige streekproduct uit de Thiérache dat in Frankrijk naamsbekendheid geniet is
de Maroilles. Deze kaas heeft een korst die roodbruin is als de koeien die de melk
leveren en een geur die het midden houdt tussen een varkensstal en een paar
zweetsokken. De lokale bevolking houdt er de eigenaardige gewoonte op na om de
kaas (liefst met een snee brood) in de koffie te dopen. Haute-cuisine minnend
Frankrijk zal deze gewoonte ongetwijfeld met enige afschuw gadeslaan. Van een
‘culinaire traditie’ is er in de Thiérache dus nauwelijks sprake.
Des te opmerkelijker is het feit dat er midden in deze streek, even buiten het plaatsje
Guise, een fabriek staat waar ooit de meest begeerde keukenfornuizen van Frankrijk
werden geproduceerd. Nog altijd doet de naam ‘Godin’ de harten van menig kok
sneller slaan. Oprichter en naamgever van de fabriek was Jean-Baptiste André
Godin. Deze metaalbewerkerszoon werd in 1817 geboren in het Noord-Franse dorpje
Esquéhéries. In 1840 begon Godin met het ontwerpen en fabriceren van gietijzeren
fornuizen.
In diezelfde jaren kwam hij voor het eerst in aanraking met de werken van
socialistische denkers als Charles Fourier en ging zich meer en meer bekommeren
om het welzijn van arbeiders. Eind jaren 1850 bracht Godin zijn idealen in de praktijk
met de bouw van de Familistère: een voor die tijd ongekend ambitieus
woningbouwproject. Het werd een succes. Ruim 900 arbeidersfamilies woonden er in
luxe appartementen die waren gesitueerd rond een met gietijzer en glas overkapte
binnenplaats. Daarnaast bouwde Godin gemeenschappelijke voorzieningen: een
apotheek, een theater, een school. Hij betrok zelf één van de appartementen.
Godin was een overtuigd socialist. Hij vormde zijn bedrijf en de Familistère om tot
een coöperatieve vereniging waar de arbeiders zelf eigenaar van werden. De fabriek
zou in deze vorm blijven voortbestaan tot de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Een
bezoek aan de Familistère van Guise is de moeite waard. En als je dan toch in de
Thiérache bent: proef dan gelijk de Maroilles. De smaak is aangenamer dan de geur
doet vermoeden.
Cité Familistère
02120 Guise
Frankrijk
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Familistère te Guise—deel van de glazen koepel over
Het binnenplein van het centrale gebouw. (Foto: Kris
Roelants, 2004, wikipedia, gnu free documentation license)
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A Gold Mine in Tamar Valley
Hans Bosman
Hans Bosman - A Gold Mine in Tamar Valley
Travelling through the lush countryside of the Tamar Valley in northern Tasmania,
one could feel that the world is green in many aspects of the word. Thereby, the
traveler might easily get the impression that all that pleasant environment has grown
naturally without any input of industrial activities.
However, once the small town of Beaconsfield is reached, there is a surprise: the
iconic headframe of a mineshaft peeps just over the roofs of residential dwellings.
Following that lead the traveler reaches the Beaconsfield Gold Mine and Heritage
Centre.
It is worth a visit! It combines interpretive displays and real rusty remnants of the
gold mine which was founded in 1877. The site is quite extensive and gives a very
good impression of how the mine must have looked in the good old days. It tells the
visitor by showing the remains of nineteenth century pumps that the gold was
hidden in deep quarts’ veins surrounded by underground aquifers which had to be
kept at bay. By 1896 the mine was reaching depths of over 250 meter, later extended
to 450 meter using even larger pumps.
The displays show and tell about the ups and downs of the gold mining in an easy
and informative way. The old buildings are still there with some of the original
machinery. The history of the mine is however volatile. Operations ceased in 1914
due to high cost but were resumed in 1979 with modern pumps and general
upgrading. Much of this newer equipment and buildings are still there, ready for
inspection by the interested visitor.
Interactive screens and holograms tell the further story from the 2006 rock fall at 925
meter by which one miner was killed until 2012 when the mine was closed because it
was not any longer economically viable. By then a depth of 1210 meter had been
reached and a total of 1.95 million oz (55,400 kg) gold had been produced.
It is recommended to finish the trip with a lunch including a glass of excellent
Tasmanian wine at nearby Beauty Point.
Beaconsfield Gold Mine and Heritage Centre
West Street Beaconsfield, TAS 7220, Australia
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Beaconsfield Gold Mine and Heritage Centre (Photo Hans Bosman)
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Hoofdkantoor
Darryl Cressman
Darryl Cressman - Hoofdkantoor
Visiting Delft is a lesson in Dutch history: Willem de Zwijger was murdered here,
Johannes Vermeer, Pieter de Hooch, and Carel Fabritius all lived and worked here,
and it is where Antonie van Leeuwenhoek performed his experiments.
But enough of the seventeenth century. Beyond where the old city walls used to
stand, there are more recent monuments to Delft’s industrial past, of which many are
associated with Nederlandsche Gist -en Spiritusfabriek (opened in 1869). The
Hoofdkantoor (opened in 1907) feels a bit like a railway station because the
architects, Bastiaan Schelling and Karel Mulder, did not have time to design an office
building and so worked from sketches that Schelling made for a proposed railway
station in Vlissingen that was never built.
There is also Agnetapark (opened in 1884), named after Agneta van Marken-Matthes
(1847-1909), who was the wife of Jacob (Jacques) van Marken (1845-1906), the
founder of Nederlandsche Gist -en Spiritusfabriek. As is well known, Agentapark
was an attempt to realize the van Marken’s social engineering ambitions to unite
workers and management as equals in a community of identical homes built in the
shadow of the factory: “allen voor de fabriek, de fabriek voor allen” (van Marken’s
motto).
Agnetapark though, is also a monument to a woman whose most significant efforts
are often overlooked in history books. While her husband was visiting a spa in
France, a letter arrived from a woman asking about child support. Jacques, it seemed,
had fathered 3 children in Rotterdam. When the mother of these children died
unexpectedly, it was Agneta who took responsibility for them, raising the children in
the comforts of her home and providing them with opportunities that may not have
been possible without her actions. Social engineering at its best.
Hoofdkantoor Nederlandsche Gist -en Spiritusfabriek
Wateringseweg 1,
2611 XT Delft
Agnetapark
Wallerstraat
2613 ZW Delft
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Hoofdkantoor Nederlandsche Gist -en Spiritusfabriek (Foto Darryl Cressman)
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Zes scheepsliften
Henk Vermande
Henk Vermande - Zes scheepsliften
Geen (al)chemisch erfgoed, geen salamander-gevelstenen, maar als civieltechnisch
ingenieur maak ik je graag enthousiast voor een aantal bijzondere civieltechnische
werken. Ze liggen op zo’n twee uur rijden van Eijsden—Limburg is het centrum van
Europa. En ze zijn allemaal gesitueerd in mooie, beboste landschappen.
Het Canal du Centre in de Belgische provincie Henegouwen heeft een hoogteverschil
van ongeveer 70 meter. Eind negentiende en begin twintigste eeuw zijn er vier
hydraulische scheepsliften gebouwd, waarmee de scheepvaart het hoogteverschil
kon overbruggen. Ze behoren tot het werelderfgoed van Unesco. Het gedeelte met de
historisch liften is ongeveer zeven kilometer lang en dus geschikt voor een
fietstochtje. Maar je kunt ook een boot nemen. Dan is te ervaren hoe zo'n lift werkt.
Dit uitstapje kun je combineren met een bezoek aan de reusachtige, moderne
scheepslift van Strépy-Thieu. Deze kabellift ligt vlak bij de onderste van de vier
historische liften. Rijd dan door naar nog een civieltechnisch kunstwerk waarmee
schepen worden verplaatst: “Het Hellend Vlak van Ronquières”. Het is een ruim
1400 meter lange constructie die schepen het hoogteverval laat overwinnen door ze
in bakken op rails vervoeren. Een indrukwekkend gezicht.

24

Tweede hydraulische scheepslift, Canal du Centre, Houdeng-Aimeries (Rechtenvrij
gedownload van https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Houdeng-Aimeries_-_Ascenseur_no_2__1.jpg)
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De Isla
Arjan Linthorst
Arjan Linthorst - De Isla
Live chemiegeschiedenis opsnuiven is een belevenis op zichzelf. Dit kan door het
‘buiten’ Nederland te zoeken, maar binnen het Koninkrijk der Nederlanden:
Curaçao. Sinds de Eerste Wereldoorlog bevindt zich in het geografische hart van dit
tropische eiland een olieraffinaderij die pak hem beet 600 hectare in beslag neemt. De
Koninklijke Shell was de eerste die deze raffinaderij in het beheer had en dat legde
Curaçao geen windeieren: de werkloosheid was laag en de economie groeide. Met
meer dan 10.000 werknemers beleefde de Isla-raffinaderij haar hoogtijdagen
gedurende Tweede Wereldoorlog. De Isla bleek namelijk van militair-strategisch
belang, want om met de woorden van voormalig Minister-President Gerbrandy te
spreken: ‘De oorlog zal worden gewonnen op golven olie en met vrachten bauxiet’
(Radio Oranje, 1941). Het is dan ook niet voor niets dat Duitse onderzeeërs na
verloop van tijd probeerden deze raffinaderij te torpederen, doch zonder succes.
De oliecrisis van de jaren 70 volgde echter snel. Naast andere factoren bleek de Isla
voor de Koninklijke Shell steeds minder van belang. Medio jaren 80 vertrok daarom
Shell, met medeweten van de Koninkrijksregering, en liet een verouderde
olieraffinaderij achter, evenals een groot “asfaltmeer”. Anno 2018 storen sommige
mensen zich nog steeds aan deze actie van Shell en de Koninkrijksregering. De
Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA nam vervolgens het stokje over door de
Isla te huren van de nieuwe eigenaar: het Eilandgebied Curaçao. Tegen de afspraken
in heeft PDVSA nimmer wezenlijk geïnvesteerd in de Isla en heeft de
raffinagetechnologie zich niet verder ontwikkeld met als gevolg milieuvervuilende
uitstoot (en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke druk). Tegelijkertijd
hebben we met de Isla een vorm van chemiegeschiedenis die letterlijk nog leeft.

Isla-raffinaderij
Willemstad
Curaçao
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De Isla-raffinaderij (Foto Arjan Linthorst)
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Zonder wrijving geen glans
Ties van de Werff
Ties van de Werff - Zonder wrijving geen glans
Voor deze expeditie hoef je niet heel ver, Ernst. We gaan naar Eindhoven. Eindje,
voor intimi. Pak de trein in Maastricht, en stap een uurtje later uit. Als je in de
stationshal langs het meebewegende lichtkunstwerk van Daan Roosegaarde loopt,
kom je uit bij de vernieuwde stationsrestauratie. Neem vast een lekkere borrel, want
je gaat op een industriële voettocht. Wist je trouwens dat je nu in een speaker van een
ouwe Philips radio zit? Althans, zo wordt de architectuur van het station verklaard
in de volksmond.
In Eindhoven leeft de geschiedenis haar eigen leven. En wordt ze gevierd waar je bij
staat. Geen fabriek te rauw of het wordt omgetoverd tot urban hotspot. Maar vandaag
gaat onze route niet langs de imposante en veelbesproken fabriekshallen van de
Witte Dame, het Campina-terrein of Strijp-S – waar de cassette is uitgevonden en de
eerste elektronische muziek klonk. Vandaag zoeken we de rafelrandjes op van
Eindhovens transformatiezucht: het erfgoed van arbeiderswijken.
Wandel maar eens richting het PSV stadion. Daarachter ligt het Philipsdorp.
Gebouwd vanaf de jaren 20 om de vaklieden uit de lampen- en glasfabriek te
huisvesten. Opgeleverd met gas- water en rioolaansluiting, als een van de eerste
moderne wijken in Eindhoven. In de Hulstlaan woonden de glasblazers uit
Maastricht. En in de Gagelstraat op nummer 38 werkte componist Edgar Varèse in
1958 aan le Poème Electronique. Gebogen straatjes met groen, onlangs volledig
gerenoveerd na bewonersprotesten tegen sloop.
Een verschil met die andere volkswijk waar we nu naartoe lopen: Woensel-West.
Hier worden de arbeiderswoningen gesloopt – met uitzondering van de statige
herenhuizen aan de randen van de wijk, die Philips bouwde om het zicht op de rijen
grijze huisjes te onttrekken. In de ooit zo beruchte Edisonstraat verrijst nu
mediterraan gekleurde nieuwbouw. Hier geen opgehemeld of opgepoetst verleden,
maar een bonte wijk met een ziel die voelbaar in beweging is. Proef het maar eens,
als je je voeten laat rusten bij Kip 040.
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Entree Philipsdorp aan de Frederiklaan (Foto Bas Hessels, Bron/met dank aan: Stichting
Eindhoven in Beeld, www.eindhoveninbeeld.nl)
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Sleeping Water
Anna Harris
Anna Harris - Sleeping Water
When I was growing up in Tasmania, Australia, we would go camping as schoolkids
in what we called “the bush” – eucalyptus filled forests, always close to water,
whether lakes or wild desolate beaches. The most memorable campsite for me
though, in all this bushland, was an old Hydro Electric Commission site, an
abandoned station where we slept in bunkbeds and climbed up the steep
mountainside along huge empty pipes scoring the landscape. The campsites were
pretty basic, but now you can experience the wonders of Tasmania’s industrial
heritage at another abandoned station, in a luxury hotel called Pumphouse Point.
Situated literally in the middle of nowhere, on the fringes of Tasmania’s wild south
west, you reach the hotel after a four hour drive from Hobart. As the hotel gates open
you can see the pumphouse on the end of its long pier, floating on the edge of the
deepest lake in Australia. The indigenous communities call the lake Leeawuleena,
which means “sleeping water”. In 1940, the Hydro Electricity Scheme in Tasmania
built a 5-storey pumphouse 900 feet out into the lake, to house turbines for their
hydropower system, designed to use the power of the ancient lake. The site’s
potential was never realized however and the pumphouse was decommissioned in
the 1990s. Now it is a luxury hotel, where you can sit by an open fire, play chess and
drink Tasmanian whiskey while contemplating the lake’s beauty. I stayed there with
my husband this year and took a couple of the photos above. It is hard to really
capture the surreal site and the sleeping water. You just need to visit.

Pumphouse Point
1 Lake St. Clair Rd
Lake St. Clair
TAS 7140, Australia
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Pumphouse Point (Photo: Anna Harris)
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Das Gutenberg-Museum
Simone Schleper
Simone Schleper - Das Gutenberg-Museum
Das Paradehaus der Stadt Mainz, Herberge zweier der heute noch 49 existierenden,
42zeiligen Gutenberg-Bibeln, lockt nicht nur unzählige internationale Reisegruppen
aus Spanien, Japan und den USA. Die Ausstellungsbereiche auf den versteckten
oberen Etagen ergänzen außerdem die Geschichte des Buchdrucks in Mitteleuropa
um die der Schrift und des Drucks in China, Japan und Mesopotamien. So wird
deutlich, dass es schon lange vor dem 15. Jahrhundert Drucktechniken, auch mit
beweglichen Lettern, gegeben hat. Dieser kritische Blick auf den gefeierten
Fortschritt des Drucks in den deutschen Ländern und der damit oft einhergehenden
Verehrung Johannes Gensfleisches, genannt Gutenberg, als Vorantreiber
demokratischen Denkens und als Schlüsselfigur in der Reformation und der
Französischen Revolution –– das US Magazin Time-Life kürte Gutenbergs
Drucktechnik zur wichtigsten Erfindung des zweiten Jahrtausends –– erfreut vor
allem die Technikhistoriker/innen unter den Besucher/innen.
Trotz der wissenschaftlich fundierten Aufarbeitung, ist das Gutenberg-Museum
weder eine Kulturstätte, die man wegen ihrer wohl konzipierten Ausstellung
besucht, noch findet man hier die neuesten Kniffe der Besucherpädagogik. Der
Charme des Museums liegt viel mehr in dessen Eklektik. Auf vier Etagen, über
versteckte Treppen zugänglich, erwartet den/die Besucher/in ein buntes
Durcheinander von Exponaten. Neben “live“ Druck und Filmen aus den 1990ern,
führen Begleittexten –– selten gutleserlich oder in mehrsprachiger Übersetzung ––
durch die Geschichte des mechanischen Buchdrucks. Man kann sich also fragen,
warum eine Ausstellung von dieser gemischten Qualität eine solche Popularität
verteidigt.
Für die/den interessierte/n Kulturanthropologin/en, lohnt sich ein Besuch aber
gerade darum. In den phasenhaften Ausstellungsüberarbeitungen lassen sich nicht
nur längst vergessene Ideen der Wissensvermittlung erkennen. Der Zustand des
Gutenberg-Museums ist außerdem zum Symbolträger regionaler Kulturpolitik
geworden. Im Jahr 2017 entbrannte eine öffentliche Diskussion über eine
Erweiterung des renovierungsbedürftigen Museums durch einen 20 Meter hohen
Bronzeturm. Im April 2018, im ersten Bürgerentscheid der Stadt, eingeleitet durch
die regierende Ampelkoalition, stimmten 77 Prozent der Wahlbeteiligten gegen den
Turm. Dieses demokratische Experiment, letztendlich dominiert durch ästhetische
und finanzielle Bedenken, hat den Bekanntheitsgrad des Museums bedeutend
gesteigert.
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Übrigens, die letzte Ruhestätte des Johannes Gensfleisch ist nicht etwa auf einem der
14 städtischen Friedhöfe zu finden. Laut Überlieferungen liegen die sterblichen
Überreste des wohlen bekanntesten Sohns von Mainz etwa 600 Meter westlich von
seinen Bibeln, unter den Mauern der Alten Universität, wo nun die Stipendiaten und
Stipendiatinnen des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte schreiben und
schlafen.
Gutenberg-Museum
Liebfreauenplatz5
55116 Mainz
BRD

Vor dem Gutenberg-Museum, Mainz
Foto: Simone Schleper, 2018
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Het Orgelmuseum
Peter Peters
Peter Peters - Het Orgelmuseum
Musea tonen wat ooit was. Het Orgelmuseum in Borgentreich, schuin boven Kassel,
is geen uitzondering. Het is gewijd aan het orgel in de tegenovergelegen St. Johannes
Baptist-kerk. Voor de leek een gewoon historisch orgel, maar de kenner veert op. Het
instrument is bijzonder omdat het de grootste dubbele springlade ter wereld heeft.
Gebouwd in de zestiende eeuw, beschikt het als een van de zeer weinige orgels in
Europa nog over dit mechanisme. Vanaf de zestiende eeuw krijgen orgels een
sleeplade; door het opentrekken van een register verschuift een lat met gaten onder
de pijpmonden waardoor wind in een rij pijpen kan stromen. Een springlade heeft
kleine ventieltjes op de plaats van de gaten. Bij het openen van een register worden
ze door stekers aan een lat van bovenaf naar beneden gedrukt.
Slepen in windlades kunnen krom trekken waardoor ze wind lekken, springlades
zijn luchtdicht en daardoor bedrijfszekerder. Maar ze waren ook berucht onder
orgelbouwers: ingewikkeld om te maken en als er iets mis ging, moest je alle pijpen
uitnemen om erbij te kunnen. In het orgel in Borgentreich is dit probleem opgelost.
De kleine ventielen zitten op een schuif die uit de windlade getrokken kan worden
zonder de pijpen aan te raken. Toch raakte de springlade in de vergetelheid.
Tot 2013. Toen kwam men bij het Orgelpark in Amsterdam op het idee om een
barokorgel te bouwen dat niet alleen mechanisch, maar ook digitaal bespeeld kan
worden. Maar hoe sluit je de houten wereld van de zeventiende eeuw aan op een
MIDI-speeltafel? De oplossing lag in de archaïsche orgeltechnologie in Borgentreich.
Door van de stekers magneten te maken, kun je de ventieltjes onder de pijpmonden
individueel openen en sluiten en zo elke pijp met elke andere combineren. Door ook
nog de openingssnelheid van het ventieltje te variëren, ontstaan helemaal
onvermoede geluiden. Dat is zo bijzonder aan het museum in Borgentreich: het toont
hoe dat wat ooit was, in potentie het nieuwe in zich draagt.

Orgelmuseum Borgentreich
Marktstraße 6
34434 Borgentreich
BRD
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Dubbele springlade (Foto Peter Peters)
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Sardientjesmuseum
Anique Hommels
Anique Hommels - Sardientjesmuseum
De Portugese zuidkust mag dan vooral bekend staan om zijn uitgestrekte stranden,
prachtig blauwe zee en bruisende nachtleven – er is zeker meer te beleven dan dat.
Als STS-onderzoeker geïnteresseerd in industrieel erfgoed gaat deze expeditie naar
het vissersstadje Portimão. In de negentiende en twintigste eeuw wist dit dorpje zich
door een combinatie van toerisme en visserij op te werken tot een welvarende stad.
Bij de haven van dit stadje ligt sinds 2008 een tot museum verbouwde
conservenfabriek. Hier kun je van alles te weten komen over de vangst, verwerking
en (wereldwijde) verkoop van ingeblikte sardientjes. Veel informatie is in het
Portugees, maar de artefacten uit het verleden zoals inblik-machines, de ontwerpen
voor de blikjes zelf en de grote fabriekshallen waarin de sardientjes werden
schoongemaakt en verwerkt, geven een aardig beeld van deze industrietak.
Alleen heeft de klinisch-hygiënische manier waarop de sardientjesindustrie hier
wordt voorgesteld (‘wit’ voert de boventoon in deze tentoonstelling) waarschijnlijk
weinig te maken met de geuren en kleuren die vroeger op deze plek werkelijk
aanwezig waren. In 2010 won dit museum de “Council of Europe Museum Award”.
En na een bezoek aan deze plek is het heerlijk sardientjes eten op een van de vele
terrasjes bij de haven van Portimão.

Museu de Portimão
Rua D. Carlos I Zona Riberrinha
8500-607 Portimão
Algarve, Portugal
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Interieur Sardientjesmuseum Portimão (Foto’s A.J. Robinson)
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Schelpen
Bernike Pasveer
Bernike Pasveer - Schelpen
Nergens anders te vinden denk ik, zo'n museum, dan op Schiermonnikoog. In een
wonderlijk achteraf straatje aan de rand van het dorp, in een speciaal daarvoor
gebouwde ruimte achter een tamelijk lelijke nieuwbouwwoning op een onbetamelijk
mooi eiland.
Niets anders dan vitrines, vitrines, vitrines met schelpen en weekdieren van over de
hele wereld. Plus nog wat lokaal wrakhout en juttersbuit. Wat daar bijzonder aan is?
Een heleboel, maar vooral dat vrijwel elke schelp, van de bijna onzichtbare kleinoden
van een paar millimeter tot reuzen van meer dan een halve meter lang, door Thijs de
boswachter en zijn gezin bij elkaar zijn gezocht. Er is (bijna) niets dat zij niet zelf, op
hun knieën door het zand van eindeloze stranden, hebben opgepakt en in een doosje
met zachte doeken gelegd, en in grotere dozen of koffers met nog meer zachte
doeken naar Nederland en dan met de trein naar Groningen en de bus naar
Lauwersoog en de boot naar het eiland en de bus naar het lelijke huis hebben
gebracht.
En dan is er ook nog Thijs zelf. Hij leidt je rond, weet alles en publiceert daar ook
over. En hij is toch ook nog oprecht geïnteresseerd in de schelpjes die je zelf trots
vanaf het strand meeneemt, zelfs als ze alweer kapot gegaan zijn, en waarvan de
evenknieën allang in een van zijn vitrines liggen. En als je weer weggaat, krijg je een
schelpje mee naar huis. Kom daar vandaag de dag nog maar eens om, in een
museum!

Schelpenmuseum Paal 14
Martjeland 14
Schiermonnikoog
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Screenshot website Schelpenmuseum Schiermonnikoog: schelpenmuseum.nl
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Traunsee für Technikhistoriker
Alexandra Supper
Alexandra Supper - Traunsee für Technikhistoriker
”Das ist für den Ort eine Katastrophe.“ Laut Medienberichten in lokalen Zeitungen
war der Bürgermeister von Ebensee, gelegen am österreichischen Traunsee,
schockiert über die für Anfang 2019 angekündigte Schließung des ehemaligen
Solvay-Werks in seiner Gemeinde. Das Werk, das für einige Jahre von einem anderen
Konzern übernommen wurde, wird im Volksmund doch weiterhin mit Solvay in
Verbindung gebracht.
Für den Wirtschaftsstandort Ebensee und die im Werk angestellten Arbeiter zweifellos
ein schwerer Schlag, aber immerhin: für Technikhistoriker sollten sich die negativen
Folgen der Werkschließung in überschaubaren Grenzen halten. Erstens, so sind sich
Kenner der Branche einig, gibt es zum Thema Solvay eigentlich nicht mehr viel zu
erforschen, dank der bahnbrechenden Arbeit von Ernst Homburg und Kollegen zur
Geschichte des multinationalen Konzerns. Und zweitens bietet die Umgebung des
Traunsees auch ohne Solvay ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten für
Technikhistoriker mit ausgeprägtem Interesse an multinationalen Konzernen.
Technikhistorikern, die sich nach Ebensee am Südufer des Traunsees verirrt haben,
sei deshalb empfohlen, nach Gmunden am nördlichen Ufer des Sees zu reisen – am
besten natürlich mit dem Schiff. Nach einem kurzen aber obligatorischen
Zwischenstopp in der Konditorei Grellinger (möglicherweise die beste Adresse für
Kuchen im Salzkammergut – einer Gegend, der es an guten Adressen für Kuchen
eigentlich nicht mangelt) steht dort das Museum Klo & So am Programm. Hinter
diesem klingenden Namen verbirgt sich das “Museum für historische
Sanitärobjekte”,
das
neben
kulturgeschichtlichen
Ausführungen
über
Hygienestandards im Wandel der Zeiten vor allem mit diversen keramischen
Exponaten punkten kann. Bei den ausgestellten Objekten handelt es sich allesamt um
Dauerleihgaben der Firma Laufen, wodurch das kultur- und technikhistorische
Museum doch auch einen Hauch von Betriebs-PR hat.
Nach erfolgreicher Besichtigung der ausgestellten Klomuscheln bleibt ja vielleicht
noch Zeit für einen zweiten Besuch beim Grellinger – das Kuchenangebot wechselt
dort ungefähr im Stundentakt, für Abwechslung ist also gesorgt.
Museum Klo & So
K-Hof Kammerhofmuseen Gmunden
Kammerhofgasse 8, 4810 Gmunden, Österreich
https://museum.gmunden.at/
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Ausstellungsstück im Museum für historische Sanitärobjekte im
Kammerhof, Gmunden. Uploaded to Wikimedia by user Haeferl, 2015.
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Museum voor Valse Kunst
Tsjalling Swierstra
Tsjalling Swierstra - Museum voor Valse Kunst
Er is in Nederland waarschijnlijk geen ander dorp met zo’n onappetijtelijke naam als
Vledder. En toch gaat de expeditie daarnaartoe. Voor een wetenschapper die zijn
loopbaan heeft gewijd aan het blootleggen van de waarheid, is er na het pensioen
immers geen reisbestemming logischer dan de onwaarheid. En daarvan bewaart het
te Vledder gevestigde Museum voor Valse Kunst ettelijke gave exemplaren.
Opgericht door iemand die erachter kwam dat het pronkstuk van de verzameling in
feite een vervalsing was en besloot daar dan maar het beste van te maken, maakt dit
museum nu aanschouwelijk wat STS’ers allang wisten, namelijk dat de grens tussen
waar en onwaar vaak moeilijk te trekken valt, dat dat altijd veel werk en energie
kost, en dat het resultaat altijd hachelijk blijft. Het spectrum tussen waar en vals
loopt in dit museum van een echte Han van Meegeren, via een valse maar wel door
hemzelf ondertekende Karel Appel, tot een stapel lege velletjes die Salvador Dalí aan
de lopende band ondertekende en voor veertig dollar verkocht aan iedereen die het
leuk vond boven die echte handtekening vervolgens een vals kunstwerkje te maken.
En hoeveel vernuft en vakmanschap komt er niet kijken bij het aanbrengen van
eeuwenoud craquelé in een schilderij dat die morgen het atelier heeft verlaten?
Veel plezier!

Foto Marijke van der Horst

Museum voor Valse Kunst in Vledder (Dr.)
Brink 1, 8381 BE Vledder
Tel: 0521-383352
NB: De museumkaart is hier niet geldig
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Museum voor Valse Kunst (Foto Marijke van der Horst)
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III. Alongside the Rails, into the Wild, on the Street
III. Alongside the Rails, into the Wild, on the Street
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Een schip voor treinreizigers
Harro van Lente
Harro van Lente - Een schip voor treinreizigers
De laatste halte in Frankrijk van de spoorlijn langs de Middellandse zee ligt in het
vissersdorpje Cerbère aan de Côte Vermeille. Treinreizigers die verder willen naar
Spanje hebben hier een verplichte halte. Treinen kunnen namelijk niet hun weg
vervolgen: de spoorbreedte van de rails in Spanje is 23 centimeter breder dan die in
Frankijk en de rest van Europa. Voor de reizigers die over willen stappen of een
visum willen aanvragen staat er in het dorp een enorm hotel.
Het hotel Belvedère is gebouwd in Cerbère tussen 1928 en 1932. Het heeft een
opmerkelijke vorm: het ligt op een driehoekig perceel en het rijst op als een
transatlantisch passagierschip tussen de rails. Alles is geïnspireerd op de
scheepsbouw: het achtersteven, de gangen, het dakterras, de schoorsteen. De
passagiers van deze roerloze boot hadden de beschikking over een bioscoop, een
restaurant, een casino, een ballroom en een tennisbaan op het dakterras. Het hotel is
in 1983 buiten bedrijf gesteld. In 1987 kreeg het een beschermde status als
rijksmonument.
Het hotel is een industriële droom van mobiliteit en vernieuwing. De gasten kijken
uit op de spoorlijn die landen verbindt. De grootte van het hotel verwijst naar de
gestokte standaardisatie van spoorrails. De techniek van gewapend beton heeft
nieuwe, ongebruikelijke vormen mogelijk gemaakt. Recentelijk is er weer een aantal
kamers voor gasten ingericht - een uitstekende plek voor een reiziger met gevoel
voor geschiedenis, techniek en vervlogen dromen.

Hotel Belvedère
Avenue de la Côte Vermeille
66290 Cerbère
Frankrijk
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Hotel Belvedère, Cerbère (Foto Harro van Lente)
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Dennen: hars, terpentijn en teer
Joseph Wachelder
Joseph Wachelder - Dennen: hars, terpentijn en teer
Grove den na grove den. Schier eindeloos regen de percelen zich aaneen. Te eentonig
om nog natuurlijk groen te zien. Het overkwam Rita en mij in 1994 in Les Landes, op
terugreis uit de Pyreneeën. Aangeplant? Maar met welk doel? We wisten dat dennen,
omdat ze onder hoge belasting gaan kraken, in Nederland werden aangeplant als
stuthout voor de mijnen. Maar mijnbouw bij Bordeaux? Hout voor wijnkuipen dan?
Maar wijn rust toch op eiken? Vuren planken misschien? Al speculerend, werden we
verrast door een wegwijzer naar iets van industrieel erfgoed. In deze groene
eentonigheid was afleiding meer dan welkom.
We stopten, midden in de bossen, bij een uit de kluiten gewassen open schuur, deels
in steen, met een puntdak. Informatieborden probeerden uit te leggen wat er vroeger
geproduceerd werd: résine en goudron. Nu is ons Frans wat betreft menukaarten beter
ontwikkeld dan wat betreft chemie en de smartphone om wat op te zoeken, moest
nog uitgevonden worden. We besloten dat dit een oude terpentijnfabriek moest zijn,
uit de tijd dat terpentijn nog uit dennenhars gewonnen werd. Waar goudron voor
stond werd ons niet helemaal duidelijk. Jammer dat Ernst er niet bij is, zei ik tegen
Rita, die zou het wel uit kunnen leggen.
Waar die terpentijnfabriek lag? In Luxey, Gascogne. De koperen alambiek blijkt in
2006 te zijn gestolen (Resin Distilling). Het standaardwerk van Pey en Homburg
(2018) kent een sectie over gommen en harsen, maar leert ons weinig over de
eermalige kwaliteit van terpentijn en het teerachtige bijproduct. Poussou (2013, p.
238) merkt op dat veel historici de betekenis van dit soort landelijke fabrieken
hebben onderschat. Alle reden voor Ernst om Luxey met een bezoek te vereren, en
hier verandering in te brengen.

Pey, I. & Homburg, E. (2018).
Een kabinet vol kleur: De collectie schildersmaterialen van de Amsterdamse
verfhandelaar Michiel Hafkenscheid (1772–1846). Nijmegen: Vantilt.
Poussou, J.-P. (2013).
Les industries rurales dans le sud-ouest de la France au XVIIIe siècle. In J.-M.
Minovez, C. Verna & L. Hilaire-Pérez (Eds.), Les industries rurales dans l’Europe
médiévale et moderne (pp. 223-244). Toulouse: Presses Universitaires du Mirail.
Resin Distilling, bekeken op 20 oktober 2018 op
https://www.abelard.org/france/les_landes_forestry_industry3.php#resin_distilling
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Terpentijnfabriek Luxey, Gascogne (Foto Joseph Wachelder)
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Cable Street Community Garden
Jens Lachmund
Jens Lachmund - Cable Street Community Garden
Cable Street runs in West-Eastern direction through the East London neighbourhood
of Wapping, not far from the Thames river. The street is known as the venue of a
violent confrontation between the British Union of Fascists and its adversaries in
1936 – today a huge mural reminds the visitor of this event. A bit further down, the
visitor will find one of the first new community gardens, created in London around
1980.
As with other similar gardens, this was the initiative of local activists who
appropriated a derelict space for community purposes. A long time ago, terraced
houses had existed on the site, which were demolished to create space for a new
housing project. The project however, was never realized, and the empty area
remained hidden behind corrugated iron and its uneven and largely sealed ground
provided space for weeds. By turning the site into a garden, community activists
sought to provide a new green space for their densely populated neighbourhood.
After loosely organized groups had started to create some beds, the project took on a
more formal character in 1980, and an agreement with the local council was
negotiated. Today the site provides space for more than 50 gardeners who plant
vegetables, herbs, fruits and flowers, mostly in individual beds. The membership of
the garden reflects the social composition of the neighbourhood which resulted from
first Irish, and more recently, Bengali migration. In the garden you will thus not only
find traditional British flowers and vegetables, but also muster and other herbs that
are common in Bengali cuisine.
Not long ago, gardeners were worried about possible soil pollution, but luckily
subsequent soil tests did not yield any problematic results. More troubles had been
caused by the extension of an adjacent school for which a part of the area was lost.
One of the particularly noteworthy features of the garden are the arcs of the railway
line that cut of a smaller section of the garden in the back. Although the garden is
fenced in, the gate is often open and visitors can enjoy its beauty.
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Cable Street Community Garden, London (Photo Jens Lachmund)
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Het Waterloopbos
Wiebe Bijker
Wiebe Bijker - Het Waterloopbos
Verborgen in een zeventig jaar oud bos in de zuidoosthoek van de Noordoostpolder,
liggen de resten van het grootste waterloopkundig laboratorium ter wereld. Vanaf
1952 werd dit aangelegd als dependance van het Waterloopkundig Laboratorium te
Delft, toen onder leiding van Prof. J.Th. Thijsse. Het stond symbool voor de
technisch-wetenschappelijke strijd van Nederland tegen de (zee-)natuur. Nu is het
teruggegeven aan de (plant-)natuur. Een monument van Nederlands omgaan met
wetenschap, techniek en natuur—het gedachtengoed van de gebroeders J.Th. Thijsse
en Jac. P. Thijsse verenigend.
Gefinancierd door het US Marshall Plan en in reactie op de Watersnoodramp in 1951,
is het een voorbeeld van het enigszins blasfemische ingenieursgebed: “Onze Vader,
die in de hemelen zijt; Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil
geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde; Geef ons heden ons dagelijks
brood En af en toe een watersnood.”
Beschut door de bomen lagen daar talrijke fysieke modellen van op schaal nagemaakte
kusten, havens en riviermonden. Schaalverandering was cruciaal: zo kon je ‘in het
klein’ onderzoek doen voordat je ‘in het echt’ de dijken ging aanleggen. De tijd werd
opgeschaald, zodat getijdencycli in minuten in plaats van uren verliepen; en ruimtelijke
afstanden werden neergeschaald. Met die schaal was iets bijzonders. De horizontale
schaalverkleining van 1:400 kon niet gebruikt worden voor verticale afstanden: dan zou
het water zo ondiep worden dat het alleen nog laminair kan stromen en niet meer
turbulent. Om dat te illustreren werd in 1956 een brug gefotografeerd met verticale
schaal 1:400 en horizontale schaal 1:100. De brug diende alleen een pedagogisch doel—
een Dinky Toy model van een brandweerauto completeerde de foto.
Een ander schaalprobleem leverde het zand op. In plaats van zand werd fijngemalen
bakeliet gebruikt voor de zandige zeebodem. Grote bergen donkerbruin bakelietmaalsel hebben voor de spelende jongen op de foto het beeld van bakeliet bepaald
totdat hij Baekeland in de archieven zou ontmoeten.
Het Waterloopbos verbeeldt de overgang in waterbouwstijl van vechten tegen de
natuur tijdens de jaren 50-80, naar ‘building with nature’ en ‘meer ruimte voor de rivier’
vanaf de jaren 90. En daarmee een terugkeer naar het advies van de dijkgraaf Andries
Vierlingh in 1579: waterbeheer moet “niet met fortsigheit maar met soetigheit’, niet
met brute kracht maar met zachte overtuiging. Een recent voorbeeld is de ‘zandmotor’
voor de kust van Zuid-Holland—maar dat is voor een volgende expeditie.
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Wiebe Bijker in Waterloopbos, links met schaal model van brug en Dinky
Toy (1956), rechts met vader (Foto’s Greetje Bijker-Jellema)

Het waterloopbos nu, Else en Liselotte Bijker, en Waldermar in het midden
(Foto Tonny à Campo)
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Rivierpark Maasvallei
Hans Schouwenburg
Hans Schouwenburg - Rivierpark Maasvallei
Ernst houdt wel van een goede controverse, zeker als er experts bij betrokken zijn. In
mijn proefschrift over internationale natuurbeschermingsorganisaties, dat onder zijn
begeleiding tot stand kwam, zagen we het vaak misgaan. Experts probeerden de
wereld van bovenaf te besturen en hielden geen rekening met de wensen van de
lokale bevolking bij het inrichten van natuurgebieden.
Gelukkig gaat het soms wel goed. Er bestaan projecten waarbij experts harmonisch
samenwerken met andere belanghebbenden en hen ook daadwerkelijk een rol geven
bij de implementatie van een project. Een voorbeeld hiervan is Rivierpark Maasvallei
bij Itteren.
Na de overstromingen van de jaren negentig moest er meer ruimte komen voor de
Maas. Er waren alleen twee problemen. Zo’n herinrichtingsproject was ontzettend
duur en de lokale bewoners, vooral de boeren, wilden hun land niet zomaar afstaan.
Onder leiding van Rijkswaterstaat werd daarom het Consortium Grensmaas
opgericht. De industrie kreeg toestemming om grind te winnen en gebruikte de
zware machines daarna om de uiterwaarden te verbreden. Ecologen van ARK
Natuurontwikkeling mochten gaan experimenteren met grote grazers. En de lokale
bevolking mocht het nieuw ontstane natuurgebied deels inrichten. Bovendien
mobiliseerde Natuurmonumenten natuurliefhebbers uit de omgeving om de
ontwikkeling van het gebied te monitoren. Zo heb ik hier bijvoorbeeld twee jaar
broedvogels gekarteerd.
Het resultaat is een volledig door de mens bedacht en aangelegd landschap dat
uitnodigt tot reflectie op natuur en natuurbescherming. Rivierpark Maasvallei
voldoet niet aan het stereotype beeld van ongerepte natuur; door het afval dat de
Maas uit België meevoert, lijkt Itteren in eerste instantie niet eens op een natuurpark.
Toch is het een van meest dynamische gebieden van Limburg met een extreem hoge
biodiversiteit.
In Rivierpark Maasvallei kom je zoogdieren tegen zoals bevers en everzwijnen, maar
ook allerlei zeldzame vogels waaronder een echte Itterenspecialiteit: de Pontische
meeuw (Larus cachinnans). Deze charismatische soort broedt aan de Zwarte Zee en
komt in de nazomer naar Itteren om daar te overwinteren. De Pontische meeuw is
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lastig te herkennen dus neem vooral een verrekijker mee en iemand die deskundig is
op het gebied van de ornithologie. Veel wandelplezier!

Rivierpark Maasvallei – Itteren
Aan het eind van de Holdreef in Itteren is een parkeerplaats. Van hier uit kan je door
het gebied struinen. Bij laagwater is het oude grindgat, nu een eiland in de Maas,
bereikbaar.

Eerste kalenderjaar Pontische meeuw (Foto Radovan Václav, 14 November 2015, Flickr
Creative Commons, www.flickr.com/photos/rado_vaclav/23032093632)
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Steenkool en socialisme, brassbands en bier
Frank Huisman
Frank Huisman - Steenkool en socialisme, brassbands en bier
Een paar jaar geleden was ik op congres in het Engelse Durham, niet ver van
Newcastle. Op de tweede ochtend van mijn verblijf aldaar werd ik wakker van
muziek. En niet zomaar muziek, nee: fanfaremuziek! En niet één korps, maar vele
door elkaar. Wat was hier aan de hand? Ik sprong mijn bed uit, graaide mijn camera
mee en liep de stad in. Wat ik daar zag was wel het laatste dat ik had verwacht.
Tientallen fanfarekorpsen trokken door de straten, bejubeld door tienduizenden
mensen aan de kant. Ik bleek te zijn beland in het jaarlijks georganiseerde Miners’
Gala. Ooit was dit de belangrijkste mijnstreek van Engeland. Iedere mijngroeve had
zijn eigen fanfare, en één keer per jaar brachten ze een muzikale ode aan de mijnen,
aan de stad en aan elkaar. De mijnen zijn al lang gesloten, maar de traditie is nog
springlevend. Sterker: er komen nog steeds nieuwe korpsen bij, die hun vaandels
laten inzegenen in de prachtige kathedraal van Durham.
1Beste Ernst: zorg dat je de tweede zaterdag van juli in Durham bent en haal je hart
op aan Engels mijnbouwerfgoed. Het Miners’ Gala heeft alles: techniekgeschiedenis,
vakbondsgeschiedenis, gemeenschapszin, religie, muziek en bier - heel veel bier….

Miners’ Gala Durham, UK (Foto Frank Huisman)
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Miners’ Gala Durham, UK (Foto Frank Huisman)
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A Villa in Dahlem
Joeri Bruyninckx
Joeri Bruyninckx - A Villa in Dahlem
Our adventurous expeditioner doubtlessly has walked these streets before. But this
time, they look different. He has disembarked a yellow carriage at Thielplatz, now
Freie Universität, and begins to make his way across the research campus of BerlinDahlem, in the far southwest of the former city gates. The site has been developed
only some thirty years earlier, to make space for the sprawling Kaiser Wilhelm
Society. On the corner, men—mostly men—stroll through the doors of the Harnack
clubhouse, conversing. Gutentag, Herr Professor. Our explorer tips his hat. He
continues along a light-strewn avenue bordered by small sycamore trees past an
open field. In the distance, a few imposing villas arise. As our explorer turns a corner
to Harnackstraße, past the Kaiser Wilhelm Institute for cell physiology, the contours
of the buildings of the Institut für Physik frame the beige walls of its former
director’s home, past the closed gate. It is here that our explorer has come to visit.
Rumor has it that chemist Peter Debye lived here with his family. Could it be true?
Let’s believe it is.
As historians of science know, scientific histories are often deeply conditioned by
personal circumstance and biography. Debye’s correspondence and manuscripts,
you ask? No, they are not stored here. What we are here for then? Just to be here, I’d
say, and sit; at the professor’s desk in the villa’s east corner, or at the family’s long
dining room table on the west-side; just to listen for the sounds of coffee being
prepared for our afternoon break. Or, perhaps, dare we, walk up the broad oak
staircase to the master bedroom, and its balcony, with a view overlooking his
institute and the orchard in between. Voyeuristic, you say? Barely! We students of
science and technology are licensed to familiarize ourselves with all these elements—
material as much as personal, outside the institute walls as much as inside. After a
full career writing history, is it not time to enliven it? More time for a drink, you say?
Then let’s return to the clubhouse, Herr Professor! You can always visit back during
the historians’ formal colloquia, but be sure to register in advance, or simply ring and
make up an excuse. And don’t forget to close the gate. Prost!
Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte
Villa Annex
Harnackstraße 5
14195 Berlin-Dahlem
Germany (52 26’ 48.2”N, 13 16’ 37.7”E)
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Villa Annex, Harnackstraße 5, Berlin
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harnackstra%C3%9Fe_5_Berlin-Dahlem.jpg)
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George Moore Men’s Wear
Raf de Bont
Raf de Bont - George Moore Men’s Wear
Historici houden van plaatsen waar het verleden kan worden betrapt, en dat was
zonder meer het geval op één bepaalde plek gelegen aan Myddleton Road. In deze –
ooit bloeiende – winkelstraat in Noord-Londen, op nummer 99, kon je tot voor kort
George Moore Men’s Wear aantreffen. De winkel was weliswaar al bijna drie
decennia gesloten, maar de etalage was al die tijd onveranderd gebleven. De
gesteven herenhemden stonden er letterlijk te beschimmelen. Op een vergeeld
kaartje kon je nog lezen dat een bepaald hemd “also in white” te verkrijgen was
geweest. Naar de oorspronkelijke kleur van het hemd in kwestie kon je enkel nog
raden. Op de Edwardiaanse onderpui bladderde de verf.
De etalage van George Moore Men’s Wear getuigde van het verleden. Men kon het
gesloten pand als een symbool van de neergang van de lokale kleinhandel zien. De
etalage bood verder een materiële indicatie van de herenmode anno 1990. En het
bracht de tijd in herinnering waarin een deftig paar sokken nog 1.99£ kostte.
Maar George Moore Men’s Wear was misschien nog interessanter om de vragen die
het opriep. Wat was hier gebeurd? Wie sluit een winkel en laat de etalage
onveranderd achter? Ging het om een overhaast vertrek? Een man die met zijn
maîtresse heimelijk naar Zuid-Amerika vertrokken was, gekleed in een gesteven
hemd met lichtjes losgeknoopte stropdas?
George Moore Men’s Wear was een eigensoortig monument, maar geen toeristische
bestemming. Je kon er niet naar binnen. ‘Be aware this door is alarmed’, stond er in
dreigende rode stift. Enkel het uitstalraam kon je zien. Maar soms is dat genoeg voor
een historische sensatie.
Toen ik er in de buurt woonde, passeerde ik graag en vaak langs de etalage van
George Moore Men’s Wear. Dat gaat niet langer. Als je het nakijkt op Google Street
View kun je zien dat de overhemden uiteindelijk toch plaats hebben moeten ruimen.
Voor een real estate agent dan nog. De goed geïnformeerde reiziger weet echter dat dit
de plaats was waar George D. Moore ooit degelijke mannenkleding verkocht.
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Myddleton Road 99: overhemden, handschoenen en stropdassen
(Foto’s Raf de Bont)
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IV. Libraries and Antiquarians
IV. Libraries and Antiquarians
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Worlds Behind Doors
Sally Wyatt
Sally Wyatt - Worlds Behind Doors
This journey begins like the best of fairy tales – entering an inconspicuous house, or
what passes for inconspicuous in St James, in a very fine part of London. But after
passing through the front door, you find yourself in a wonderland of books.
This house is home to the London Library, established in 1841 by Thomas Carlyle
(1795-1881). Carlyle’s view of history, ‘the biography of great men’, is now out of
favour but we cannot fault his love of books. He was fed up with the British Library
(two and a half kilometres away) because it didn’t allow readers to take books home
with them. One had to go to the British Library, and possibly fight with Karl Marx
(1818-1883) for a good seat.
The London Library now has a collection of more than one million books, stored on
open shelves. For a fee, you can become a member, for a day, a week or a year. You
can wander through the shelves, picking up any book that interests you. Members
can borrow as many books as they like, for as long as they like. They only need to be
returned if someone else requests them. There are stories of books only being
brought back after the death of the borrower. Luckily there are no fines for late
return.
The collection is very strong on fiction, history and philosophy, with rare
manuscripts and journals complementing all of the books. And, like an old-fashioned
gentleman’s club (also now out of favour) there are lots of comfortable chairs in
which to sit and read and sleep and dream.

London Library
14 St James's Square,
St. James's, London SW1Y 4LG
United Kingdom
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London Library (Photo Courtesy London Library)
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Linda Hall Library
Cyrus Mody
Cyrus Mody - Linda Hall Library
Kansas City was the biggest city near where I grew up, so I’ve always known of its
contradictory charms. Yet most Americans – and certainly most visitors from other
lands – do not. Kansas City is “Cowtown” and hence no one’s vacation spot or
tourist destination. So only locals know about its rich history of gangsters,
presidents, barbecue, and jazz – all nicely captured in Robert Altman’s Kansas City, a
rambling homage to his hometown. It’s no Chicago, but Kansas City has modern
architecture, fascinating museums, and much-loved if rarely victorious sports teams.
And did I mention there are no tourists? Except, perhaps, at Christmastime on the
Country Club Plaza when the buildings are all outlined in red lights. The Plaza, by
the way, has special significance for the history of technology: it was the world’s first
born-car-friendly shopping district, yet its public spaces borrow – in typical KC
fashion – from the architecture of Seville and the fountains of Rome.
But if few people know about Kansas City, even most Kansas Citians know about
one of their town’s great treasures: the Linda Hall Library. It was founded by a grain
magnate in the late 1940s in honour of his wife. The timing of his bequest is
fortunate, because it means that the library is a wonder of mid-century institutional
design, with luxurious wood panelling on every surface in the public spaces and
sturdy, battleship-grey fixtures in the stacks. And what stacks! As other institutions
have given up on the printed word, the Linda Hall has grown by buying their nowunwanted collections. In particular, they house the former holdings of Philadelphia’s
Franklin Institute library and of the Engineering Societies Library. The latter contains
almost every publication of the IEEE, ASCE, ASME, AIME, and AIChE. The library is
also a repository for the Patent Office and during the Cold War it stockpiled Soviet
and Eastern European science and engineering publications. At the other end of time,
its librarians have amassed an impressive collection of early modern books relating
to the history of science and technology. Any bibliophile would marvel at their
holdings, but especially someone interested in the history of science, technology, and
above all engineering. Fortunately, the library has fellowships for people who want
to come to Kansas City to read these works, and cozy, quiet spaces where they can
do so in peace.
And if you need a break from all those books, then the Linda Hall has diversions
inside and out. The library is situated in its own park ringed by a low limestone wall
(typical of old KC) separating it from the campus of the University of Missouri –
Kansas City and, just down the hill, Brush Creek and parks leading to the Plaza, the
Kauffman Foundation, and the Nelson art museum – all lovely places for a walk.
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Inside the library are rotating exhibits on the history of technology and frequent
public lectures by historians and engineers.
Any historian knows print is important. Ideas are not abstractions – they take
material form, and that form matters. In reading printed works from the past we gain
partial access not just to what those ideas might have meant when they were put in
print, but also how those ideas evolved – along with their printed form – through all
the generations since. Few institutions hold these principles more dearly than the
Linda Hall, and hence few devote a more charming space to the printed word.

The Main Reading Room of the Linda Hall Library in Kansas City, Missouri. The malachite
tazza in the center of the room was a gift from Czar Nicholas II to the American ambassador
to Russia, August Heckscher, in 1910. (Photo Roger Ridpath, Courtesy Linda Hall Library).
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Antiquariaat Van Hoorn
Ruud Geven
Ruud Geven - Antiquariaat Van Hoorn
Het tweedehands boek maakt een interessante tijd door. In 2013 nog verdween De
Slegte uit de Nederlandse steden. De meeste gebruikte boeken komen nu terecht in
anonieme, ontoegankelijke opslagruimtes van webwinkels. Waar kun je nu nog
grasduinen tussen schier eindeloze schappen met geurige boeken?
In Nijmegen, tussen Plein 1944 en de Lange Hezelstraat bevindt zich antiquariaat
Van Hoorn. Naast een grote hoeveelheid prenten, historische kaarten en educatieve
schoolplaten bevat het pand een schier oneindige hoeveelheid boeken. In een
antiquariaat mag je zeldzame of bijzondere exemplaren verwachten. Deze staan niet
achter glas en je kunt ze op de meest onverwachte plekken tegenkomen op een van
de drie verdiepingen. Dat verleid je dan ook telkens weer om alle schappen lang te
gaan. Verder wordt de ambiance bepaald door de met boeken volgestorte bananenexport-dozen die in diverse hoeken en nissen tot het plafond zijn opgestapeld. Ze
verbergen misschien wel dat ene exemplaar dat je nog zoekt voor je eigen collectie.
Hier kun je graven.
Er is één eigenschap van Van Hoorn dat liefhebbers van graafwerk licht euforisch
maakt. Er zijn niet veel plekken waar je je staande voor een boekenkast mag afvragen
wat er zich achter die kast bevindt. De meeste kasten zijn namelijk deuren die nóg
meer boeken verbergen.

Boekhandel-Antiquariaat O.M. van Hoorn
Houtstraat 35
6511 JK Nijmegen
Nederland

70

Interieur Antiquariaat van Hoorn (Foto Ruud Geven)
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Morgenstern
Karin Bijsterveld
Karin Bijsterveld - Morgenstern
Het antiquariaat zou onmiddellijk je aandacht trekken als je erlangs liep. Voor de
winkel staan houten bakken vol verzorgd ogende boeken. Alleen loop je er niet
zomaar langs. Antiquariaat Morgenstern ligt in een deel van Berlijn, Steglitz, waar
weinig toeristen komen—en dan ook nog eens in een straat aan de rustige kant van
het spoor.
De meeste antiquariaten laten met hun boekentorens weinig ruimte voor mensen.
Maar hier staan fijne fauteuils langs de hoge ramen aan de voorkant, met in de
vensterbanken en nisjes in de muur de mooiste boekenexemplaren in voorraad. Toch
is het geen trendy tent. Er is koffie zonder oorverdovende espressoapparaten, goed
licht; er zijn kranten, cake, een wc. Ik verklap alvast waar die zit: trapje op, rechtdoor.
Het licht zit rechts van de deur, aan de buitenkant, in een boekenkast, niet te vinden
als je het niet weet.
En je moet het weten, want eenmaal binnen wil je niet meer weg. Wat een collectie!
Links een kamer met literatuur, indrukwekkende kunstboeken en oude
ansichtkaarten. Rechts daarvan een hoekje voor kinderen, rustige kinderen (in Berlijn
hebben ze die nog). Maar vooral de kamer met de hoge plafonds aan de achterkant is
een Fundgrube. Rechts een wand met geschiedenis, veel over Duitsland voor en na de
val van de muur uiteraard. Links filosofie en musicologie, in het midden een tafel
met bladmuziek. Vergeet ook de gang niet, maar die zal je niet ontgaan. Als ik het me
goed herinner staan daar de boeken over natuur en techniek. En alles, hoe dik en
degelijk ook, voor een paar euro. Met wat herschikken past een deel ervan vast nog
wel in je boekenschuur.
De winkel heeft veel schitterend uitgegeven boeken uit de jaren twintig en dertig van
de twintigste eeuw. En dat terwijl Steglitz in de oorlog flinke bombardementen te
verwerken kreeg, met de bijnaam Stehtnix als resultaat. Heeft die rijke erfenis aan
boeken te maken met de universiteitswijk die niet ver weg is? Voormalige
schoolbibliotheken? Ten dele. Maar er is nog een andere reden. Het antiquariaat is
van een organisatie die kansen biedt aan mensen die minder gemakkelijk werk
kunnen vinden. Dat achten de boekenliefhebbers in de buurt blijkbaar een goede
gedachte. Wie een tijdje blijft, ziet ze vanzelf binnen komen: de keurige oude dames,
de zonen en dochters van mensen die met aandacht voor hun boeken zorgden. Ze
schenken die, in stapels tegelijkertijd. Wat hebben ze vandaag meegebracht?
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Morgenstern, Antiquariat und Café
Schützenstraße 54
12165 Berlin, BRD

Collage van boeken uit Morgenstern (Foto Karin Bijsterveld)
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Over de Hottentotten… op zoek naar travel treasures
Annemieke Klijn
Annemieke Klijn - Over de Hottentotten… op zoek naar travel treasures
Waar is Ernst, of beter, waar moet Ernst heen als pensionado? Gezien zijn
toekomstperspectief kan ik het recent geopende, alleraardigste Uitvaartmuseum te
Diever in het vroegere lijkwagenhuisje aanbevelen vanwege een interessante collectie
doodshemden, rouwsieraden en wat dies meer zij.
Maar, wie aan Ernst denkt, denkt aan boeken. Niets kan Ernst meer in een staat van
opwinding brengen dan een boek, liefst eentje met een landkaart, die zijn hang naar
avontuur kan prikkelen. Hij heeft nu natuurlijk alle tijd om het Bijbelmuseum in
Amsterdam te bezoeken, maar daar is hij vast al eens geweest. Bovendien, de ultieme
Geheimtip ligt iets dichterbij. Hoewel hij goed bekend is met de Jezuïetenbibliotheek,
is hem toch één ding ontgaan: het verhaal over de Hottentotten (KhoiKhoi) uit de
zeventiende eeuw. Van de Hottentot kunnen wij leren, want op de vraag of er een
God bestaat, antwoordde de Hottentot in kwestie: “Heer, die niet geloven wil, dat er
een God is, die wende maar zijne ogen na boven, na beneden en rondom zich, en
wanneer hij als dan in staat daar toe is, zoo laat hij henen gaan, en zeggen dat d’er
geen God is.” (Kolb 1727: 489, zie voor volledige referentie de bron onder de
illustratie hiernaast).
Onze bibliofiele Ernst staat vast in vuur en vlam bij deze woorden. De tijd dringt.
Laten we samen weer snel op expeditie gaan naar de Jezuïetenbibliotheek om travel
treasures op te sporen.
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Peter Kolb, (1727). Naaukeurige en uitvoerige beschryving van de Kaap de Goede Hoop:
behelzende een zeer omstandig verhaal van den tegenwoordigen toestand van dat
vermaarde gewest. Amsterdam: Lakeman. (Scan gemaakt door Odin Essers)
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Ernst Homburg (left) and students examining the Jesuit Collection, Maastricht University
Library (Photo: Annemieke Klijn)
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