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JUBILEUM-NUMMER
ALGEMEEN GEDEELTE

JfL^h^hditiGen
Door de oorlogs-omstandigheden viel de viering van
het vijf en twintig jarig bestaan van de Technische
Hogeschool te Bandung in duigen en werd die van het
zevende lustrum in 1955 van Juli uitgesteld tot December.
Na het grootse halve-eeuw feest van de Technische
Hogeschool te Delft op 26 September j.l. zal onze
viering te Bandung uiteraard meer bescheiden blijven.
Toch zullen alumni, studenten en docenten van de
Bandungse Hogeschool wensen, dat de herdenking van
het vijf en dertig jarig bestaan van deze Alma Mater —
ondanks de grote afstanden — ook buiten Bandung
medegeleefd kan worden.
De redactie heeft daarom gemeend om bij deze gelegenheid een Jubileum Nummer te moeten uitgeven en
om daarin onze waardering te doen blijken voor wat
door velen tot stand gebracht en onder zeer moeilijke
omstandigheden gehandhaafd werd om het thans te kunnen uitbouwen.
De trouwe lezer van ons blad zal in dit nummer te
vergeefs naar de afdelingen : II Bouw — en Waterbouwkunde, III Electrotechniek en Werktuigbouw, IV
Mijnbouw en Geologie, V Verkeerswezen, VI Chemie
en Technologie, zoeken en alleen het Algemeen Gedeelte I, waarvoor wij Uw bijzondere aandacht vragen,
groter dan ooit kunnen vinden. Wij willen in deze afdeling naast het nieuws van onze groep ook eens het
wel en wee belichten van de Hogeschool, die van beslissende betekenis is voor de industriële en economische
welvaart van Indonesië.
Het deed ons deugd, dat Prof. Dr ir J. K l o p p e r ,
de eerste Rector Magnificus van deze Hogeschool, onmiddellijk bereid gevonden werd om een artikel voor
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dit nummer te schrijven, waarmede wij direct in de
juiste jubileum-stemming gebracht kunnen worden.
Het artikel van Prof. ir S o e t e d j o, de huidige Decaan van de Bandungse ,,FakuItas Teknik" van de Universitas Indonesia, voert ons weer terug in het heden
en wijst op de groei maar ook op de nog te overwinnen
moeilijkheden van vandaag.
Met de reproductie van enkele oorkonden, die betrekking hebben op de Stichting van deze Hogeschool, willen wij de schoonheid van de technische wetenschappen,
die in de gebouwen van de Bandungse Alma Mater gedoceerd worden, constateren.
Ir S. J. V a n E m b d e n heeft het algemene plan van
deze Hogeschool-gebouwen uitgewerkt, zoals hij — als
wij ons niet vergissen — nu ook gaat doen voor de
nieuwe Technische Hogeschool te Eindhoven. In verband met dit laatste had Ir v a n E m b d e n geen gelegenheid om voor dit nummer voor ons een artikel
over de Hogeschool-gebouwen in Bandung te schrijven,
maar gaf ons toestemming om zijn uitvoerig rapport
voor bedoeld artikel te laten bewerken door Prof. ir
V. R. v a n R o m o n d t die dit, al kwam hij in tijdnood, met genoegen gedaan heeft.
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Groep Indonesië, heeft hier in gedachten reeds het halve-eeuw
feest van de T. H. Delft meegevierd en viert nu ook
met de Ingenieurs en Studenten van de Technische Hogeschool van Bandung dit zevende lustrum van ganser
harte mee.
Aan alle feestvierende Bandungse Ingenieurs en Studenten bieden wij onze welgemeende gelukwensen aan.

I

18

DE INGENIEUR IN INDONESIË

No

4

1955

Notalen van het besprokene in de groepsvergadering, gehouden
in de Simpangse Sociëteit te Surabaia, op 26 Juni 1Q55.
Aanwezig zijn de bestuursleden
1
2
3
4
5
6
7
8
9

irGHPesman
irB W C o l e n b r a n d e r
ir J M M u l l e r
irW vanderLee
ir G L 1 e t h
ir G S V r IJ b u r g
dr T D IJ s
irW F Kupper
ir H G N IJ h o u t

De vergadering wordt bijgewoond door 31 gewone
leden der Groep, in totaal zijn derhahe 40 leden aan
wezig
1.

Opening
De voorzitter opent te 10 15 uur de \ ergadenng met
een hartelijk woord van uelkom tot de aanwezigen Hij
deelt mede dat de bestuursleden mr u G o D h i a m
I n g , ir J C H a r m s e n prof dr ir J G N i e s
t e n , ir P C S c h e l l e n i r A M S e m a w i \ e r
hinderd zijn de vergadering bij te wonen ir A C
V r e e d e vertoeft voor enkele maanden buitenslands
Een bijzonder woord van welkom wordt gericht tot de
leden die van ^ eraf zijn gekomen
Tot de kring Surabaia richt hij zijn dank -voor de
uitmuntende regeling van de jaarvergadering en voor
de goede ^ erzorging van localiteit, transport en recorder
ten behoeve der gioeps\ ergadenng
Het is gebruikelijk dat de voorzitter in de groepsver
gadering een o^ erzicht geeft van wat er in het afgelopen
jaar in de Groep leefde Hij doet dit nu met omdat dit
overzicht reeds is gegeven in het verslag ^an de secre
tans o^er 1954, en tevens omdat bij de verschillende
agendapunten hierover nader en meer en detail wordt
gesproken Liever wil hij spreken over het decor waar
tegen het leven van de Groep zich heeft afgespeeld
In het afgelopen jaar ontwikkelde zich een steeds
moeilijker wordende situatie ^ oor de in Indonesië
werkende Nederlander De kosten van het le\ ensonder
houd namen sterk toe , transfermoeilijkheden werden
groter, en de mogelijkheden kleiner , men had te maken
met een steeds meer klemmende band van maatregelen
op economisch gebied , er was een meer gespannen
verhouding tussen Nederland en Indonesië dan in de
voorgaande jaren Niemand ontkomt daaraan Echter
merkt de Nederlandse ingenieur weinig van de gespan
nen verhouding tussen de beide landen Het is hoop
vol op te merken dat bij de ingenieurs het in het alge
meen in de Nederlandse gemeenschap in meerdere of
mindere mate aanwezige gevoel van onbehagen met of
weinig te vinden is Dit zij voor hen een stimulans om
door te gaan In het technische gebied speelt discrimi
natie en nationaliteit geen rol hier is geen plaats \oor
wat volkeren verdeelt, wel voor wat vereent Hierop
mag de ingenieur trots, en hiervoor dankbaar zijn

\ oorzitter
penningmeester
secretaris
commissaris

\ oorzitter kring Palembang
\ oorzitter kring Surabaia
vertegenwoordiger -werkcomite Balikpapan
l

Goedkeuring
gadenng ddo
De vergadering
De Ingenieur in
1954, goed

van de notulen van de groepsA er30 Mei 1954
keurt deze notulen gepubliceerd in
Indonesië" no 3 van de jaargang

3

Samenstelling \ a n het groepsbestuur en van de
vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur

De voorzitter noemt m het bijzonder
Ir E % a n E l k
die jarenlang de \oorzitterspijp
heeft gehanteerd en in Nederland vele jaren als groeps
^ ertegen-^ oordiger intensief met de Groep heeft mede
geleefd en zich voor de belangen der Groep heeft in
gezet heeft te kennen gegeven zijn functie te willen
neerleggen
Prof ir N A v a n d e n H e u \ e 1 die te\ ens hoofd
redacteur van ,,De Ingeniem in Indonesië' was ^ ertrok
naar Zuid Amerika
Ir M Z w a a p, die hoewel kort zeer intensief en
effectief m het groepsbestuur meewerkte \ ertrok naai
Nederland
Prof ir F D 1 c k e maakte ook slechts ^ oor een korte
tijd deel uit van het groepsbestuur, en met zijn \ertrek
naar Nederland verloor het bestuur een uiterst waarde
vol lid, en Indonesië een zeei goed ingenieur en een
zeer goed hoogleraar
Aan de vergadering wordt dan ge\raagd of met de
huidige samenstelling \an het groepsbestuur en de ver
tegenwoordiging in de Raad \an Bestuur accoord ge
gaan kan worden Uit de \ ergadenng worden hiertegen
geen bezwaren naar voren gebracht
4

Goedkeuring van het )aar^erslag van de secretaris over 1954
Alvorens hiertoe o^er te gaan herdenkt de \ oorzitter
de overleden leden der Groep De student aan de Tech
nische Hogeschool te Bandung, L i e P i k S i o e, junior
lid van het K I V I OAcrleed in December 1954
Vanuit Nederland werd gemeld het overlijden \an
het in t bijzonder te Surabaia zo bekende hd ir W
5 poelstra
De voorzitter vraagt dan aan de vergadering de goed
keuring van het door de secretaris opgestelde jaarver
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slag over 1954, gepubliceerd in ,,De Ingeniem in Indonesië" no 2 van de jaargang 1955, die gaarne wordt
gegeven Hij zegt de secretaris dank voor zijn verslag
5.

Goedkeuring van de financiële stukken.
Het jaarverslag van de penningmeester over het boek
jaar 1954 is gepubliceerd in .,De Ingeniem in Indonesië" no 2 van de jaargang 1955 In dit verslag moet
een drukfout worden gecorrigeerd In Nederland zijn
niet aangekocht 2 pandbrie\en a Rp 100,— elk, doch
a f 1 0 0 0 , ^ elk
In hetzelfde nummer is gepubliceerd het verslag van
de verificatiecommissie over de in 1954 gevoerde finan
ciele administratie
De vergadering keurt de financiële stukken goed Tot
de penningmeester richt de voorzitter dan een woord
van dank voor het vele en nauwgezette werk dat hij
hiermede heeft verricht
6.

Benoeming van de verificatiecommissie 1955.
De voorzitter deelt mede dat het een goed gebruik is
om één lid uit de verificatiecommissie 1954 te kiezen
De beide andere leden dienen om practische redenen
bij voorkeur te Bandung of Djakarta te wonen.
Uit de vergadering worden dan genoemd de namen
van dipl. ing E. F i c k en ir A. C. M u 1 d e r, die deze
benoeming aanvaarden. Verder wenst de vergadering
prof. ir T. A. M. K o s t e r te benoemen, Mocht hij
zich met beschikbaar stellen dan is de voorzitter ge
machtigd ir M. W e s t e r d u i n te verzoeken m de
commissie zitting te nemen.
7.

Activiteit der Groep.
De voorzitter memoreert dat de groepsvergadering
1954 aan het groepsbestuur de opdracht gaf om de gedachten in die vergadering naar voren gebracht uit te
werken, aan de leden daaro\er schriftelijk verslag te
doen, en met het moederinstituut hierover te o\erleg
gen
Nadat met het moederinstituut principiële overeenstemming was bereikt werd aan de leden gezonden de
brief B M 80 dd 25 februari 1955, betreffende de
positie en activiteit der Groep Aan de leden weid
daarin gevraagd eventuele bezwaien naar voren te
brengen Enkele leden reageerden Voor zover zij bezwaren zagen werden aan hen nadere inlichtingen ge
geven hetgeen er toe leidde dat de bezwaien \ervielen
De algemeen secretaris deelde met de brief S/O dd
28 mei 1955 mede dat de Raad van Bestuur besloten
heeft om de ballotage van in Indonesië wonende leden
aan zich te trekken Over de hieidooi noodzakelijk ge
worden reglementswijziging werd met het moedennsti
tuut overeenstemming bereikt Aan de leden werd deze
reglementswijziging voorgelegd met de brief B M 210
dd 3 juni 1955 Ten behoeve van de studenten bij de
Technische Hogeschool te Bandung schiep het moeder
instituut de mogelijkheid ^an o\ergang van het juniorlidmaatschap naar een studentenabonnement op ,,De Ingeniem ' Dit werd mede mogelijk gemaakt door de hulp
van het Bandoengsche Technische Hogeschoolfonds De
groep zal aan de studentenabonné s gratis .,De Ingeniem
jn Indonesië" toezenden Hierdoor wordt voor studen
ten wier belangstelling met a prion naar het K I v I
uitgaat, doch die uitsluitend de technische literatuur be
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geren de mogelijkheid opengesteld deze literatuur zeer
goedkoop te verkrijgen, zonder dat dit tot een lidmaatschapsverhouding met een voor hen buitenlandse ingenieursvereniging leidt De juniorleden wier belang
stelling naar de tijdschriften en daarnaast ook naar het
K I v I uitgaat kunnen hun juniorlidmaatschap behouden Aan alle juniorleden is medegedeeld met de
brief B M 170 dd 26 apnl 1955 dat de mogelijkheid
\an overgang naar het studentenabonnement \oor hen
werd opengesteld Hiervan hebben ca 90 \an de 140
juniorleden gebruik gemaakt
De voorzitter noemt met bijzondeie dank het werk
dat hierdoor de groepsvertegenwoordiger en de alge
meen secretaris is verricht, en betrekt m deze dank ook
het bestuur van het Bandoengsche Technische Hoge
schoolfonds Zonder de toezegging tot continuering der
financiële hulp "van het B T H F
ten behoeve der
Bandungse studenten zou een dergelijke regeling niet
mogelijk zijn geweest
Aan de vergadering wordt daarop door de voorzitter
gevraagd of het gevolgde beleid heeft beantwoord aan
de in de vorige groepsvergadering uitgestippe'de richtlijnen, en of de vergadering zich met het beleid van
het groepsbestuur ten aanzien van deze punten kan verenigen De vergadering beantwoordt de beide vragen
bevestigend

8.

„De Ingenieur in Indonesië",

De voorzitter herinnert aan de sombeft geluiden die
in de vorige vergadering hebben geklonken over de
tnogelijkheden vali het \ oortbestaan van het blad Er Was
toen een duidelijk gebrek aan enthousiasme, en aart
copie Doch vrij kort daarna trad een verbetering op,
er kwam een nieuw aanbod \ an copie Bovendien slaagde
de na de groepsvergadering opgetreden nieuwe hoofdre
dacteur prof ir P G H A F e r m i n, die voordien
reeds als redacteur aan het blad verbonden was, er in
nieuwe mogelijkheden tot het verkrijgen van copie te
vinden Met enthousiasme heeft hij het blad nieuw le\en
ingeblazen In korte tijd kwamen 3 nummers gereed ,
het nummer \an medio 1955 is bijna klaar en voor nog
een nummer ligt de copie gereed
De kosten van het blad zijn wat gestegen Als gevolg
daarvan heeft het bestuur de prijs der losse nummers
moeten verhogen Getracht zal nog worden de prijs der
advertenties ietwat op te voeren Hierbij moet v/el
worden bedacht dat die advertenties voor de adverteer
ders slechts een zeer beperkte commerciële waaide hebben en meer te zien zijn als een steun van het bedrijfsleven aan het blad, waarvoor de Groep hen zeer dank
baar is Aan de Papierfabriek Pada'arang is bijzondere
dank verschuldigd voor de levering van het mooie papier
tegen de prijs die destijds voor papier van veel mindeie
kwaliteit werd betaald
Over de inhoud van het blad sprekende geeft de
voorzitter als zijn inzicht te kennen dat het blad met
moet willen concurreren mef- de grote vakbladen \an het
Westen Veelmeer moet het de problemen belichten die
inhaerent zijn aan het werken in Indonesië, en die verband houden met de wijze waarop de technische werkzaamheid zich moet aanpassen aan de behoeften van en
de verhoudingen in Indonesië Dit zal zeker ook buiten
Indonesië de interesse hebben , er zijn immers in de
wereld diverse gebieden aan te wijzen waar soortgelijke
pioblemen zich voordoen
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In de hierop volgende discussie vraagt ir J C. d e
L o o f f of de vergadering het optimisme van de vooizitter ten aanzien van het blad deelt De voorzitter antwoordt hierop dat de ontwikkeling sinds de vorige
groepsvergadering ver boven verwachting is geweest,
doch in wezen blijven de destijds genoemde moeilijkheden bestaan.
Ir W. F. K u p p e r vraagt of ei m het eerstvolgende
nummer nog plaats zal zijn voor de opname van het
verslag van deze vergadering. De voorzitter antwoordt
dat dit verslag met in het eerstkomende doch wel m het
daarop volgende nummer zal kunnen worden opgenomen.
Ir G. L 1 e t h attendeert op de mogelijkheid om uittreksels uit andere tijdschriften op te nemen, b.v. onder
het hoofd. ,,Technisch nieuws '. Ir H. C. H o o 1 b o o m
ondersteunt dit voorstel, en merkt op dat dit overigens
in ,,De Ingemem" ook reeds gebeurt De voorzitter
merkt naar aanleiding hiervan op dat de belangstelling
van de ingenieur in Nederland dikwijls anders gericht
is dan die van de ingenieur m Indonesië. Hij kan het
voorstel van ir L i e t h waarderen. Ir L i e t h merkt
dan nog op dat m ,,De Ingenieur" artikelen uit bepaalde
tijdschriften worden besproken, doch dat voor ,.De Ingemem tn Indonesië" ook in aanmerking zouden kunnen komen artikelen uit b.v. Indiase of Japanse tijdschriften, die in Nederland vrij zeker met worden gelezen.
9.

Wijzigingen in het Reglement van de Groep Indonesië.
De Voorzitter deelt mede dat de met de brief B M
210 ddo. 3 juni 1955 voorgestelde wijzigingen het uitvloeisel zijn van het overbrengen van de ballotage van
Indonesië naar Nederland. Met het moedermstituut
bestaat overeenstemming over de voorgestelde tekst. De
voorzitter vraagt of de vergadering tot deze wijzigingen
wenst te besluiten.
Ir J. C. d e L o o f f stelt de vraag of het overbrengen
van de ballotage naar Nederland nodig is. Is de Groep
met meer in staat om dit op een volledig juiste wijze
zelf te doen ?
De voorzitter antwoordt hierop dat ballotage m het
buitenland bij ingenieursverenigingen geen zeer ongebruikelijke procedure is. Het voorstel tot reglementswijziging IS een logisch gevolg van de sinds de souve
reiniteitsoverdracht gewijzigde omstandigheden. Toen Indonesië een deel van het Koninkrijk der Nederlanden
was kon de ballotage hier plaatsvinden, nu echter met
meer. Het tijdsverloop tussen de aanvrage van het lidmaatschap en het definitief worden daarvan zal door de
nieuwe regeling met groter worden.
De vergadering verklaart zich te verenigen met de
voorgestelde wijzigingen , de wijzigingen zullen van
kracht zijn vanaf 26 juni 1955.
10. Jaarvergadering 1956.
De voorzitter noemt de plaatsen op waar in de afgelopen jaren de vergaderingen zijn gehouden : Surabaia,
Palembang, Djakarta, Bandung, en nu weer te Surabaia.
HIJ stelt voor de jaarvergadering 1956 te Palembang te
houden en deelt mede dat de kring Palembang reeds
heeft medegedeeld die vergadering gaarne te willen
verzorgen.
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Met acclamatie aanvaarden alle aanwezigen dit voorstel. De voorzitter dankt de kring Palembang voor zijn
bereidwilligheid.
11. Rondvraag.
De voorzitter constateert dat met deze groepsvergadering de werkzaamheden tot de bepalingen en de consolidatie van de nieuwe positie der Groep zijn voltooid
Een belangrijke fase in de geschiedenis van de Groep
IS hiermede afgesloten Hierdoor is voor de komende
periode veel werk voor het bestuur weggevallen. Het
bestuur mag nu met op zijn lauweren gaan rusten, doch
moet zich een nieuwe taak stellen En dan ziet hij als
eerste het bereiken van een beter contact tussen de leden
Op welke wijze dit zou moeten geschieden is een vraag
die hij aan de vergadering voorlegt, zelf noemt de voorzitter als mogelijke wegen waarlangs dit doel bereikt
zou kunnen worden het vragen van suggesties aan de
knngbesturen, het stimuleren van excursies en lezingen,
het nagaan van welke leden m de gelegenheid zijn een
lezmg te houden of over hun indrukken van een buitenlandse reis kunnen vertellen, respectievelijk daar mogelijk een artikel over kunnen samenstellen.
I r W F, K u p p e i vraagt naar de mogelijkheid om
via het moederinstituut of de Sticusa de beschikking over
technische films te verkrijgen.
Ir A. C M u l d e r vestigt er de aandacht op dat
enkele grote maatschappijen dikwijls bedrijfsfilms beschikbaar stellen, en van deze mogelijkheid hebben de
kringen m meerdere gevallen gebruik gemaakt.
Ir M. G. M. Ba r t e 1 d s noemt de mogelijkheid om
belangwekkende lezingen om te werken tot artikelen
voor ,,De Ingenieur''.
I r W v a n d e r L e e merkt op dat men ook, zoals
te Djakarta meermalen gebeurt, op nuttige wijze gebruik kan maken van doortrekkende bezoekers door
hen te vragen een lezing te houden.
Ir H. G N IJ h o u t vraagt naar het contact met de
P.I.I. De voorzitter antwoordt dat de verhouding met
de P I I. goed is, doch met nauw. Soms worden lezingen
en excursies gezamenlijk gehouden, recepties worden
over en weer bezocht. De Cjroep heeft te kennen gegeven dat hij contact op prijs stelt, maar wil zich niet
opdringen.
Ir G. L I e t h vraagt naar de mogelijkheid van contact met buitenlandse ingenieurs. De voorzitter herinnert in dit verband aan de taalmoeilijkheid, en zal veider
deze suggestie gaarne in gedachten houden
Ir F. C o u v r e t vraagt of het op de weg van de
Nederlandse ingenieurs ligt om lid te worden van de
P.I.I. De voorzitter antwoordt dat een ieder dit voor
zichzelf moet bepalen. Het ligt met op de weg van het
K. I. V. I. om hierop invloed uit te oefenen
Ir J. M. M u l l e r deelt mede dat de P.I.I. voor zijn
leden, dit m tegenstelling met wat bij andere ingenieursverenigingen gebruikelijk is, het nationaliteits criterium
stelt. Buitenlandse ingenieurs kunnen geen gewoon lid
van de P.I.I. worden, wél is voor hen het buitengewoon lidmaatschap open gesteld. Het ligt intussen voor
de hand dat de P.I I. dit eist, aangezien deze vereniging
met het gevaar mag lopen voor het grootste deel te gaan
bestaan uit buitenlanders. De P.I I. bedoelt de nationale
ingenieursvereniging te zijn. Bij het kleine aantal in-
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genieurs van Indonesische nationaliteit kan de P.I.I
moeilijk anders handelen
De voorzitter deelt mede dat de secretaris over een
korte tijd naar Nederland vertrekt en derhalve het bestuur zal verlaten. Hij zegt hem dank voor het door hem
verrichte werk, en betrekt hierin tevens de N V. Hvp.
v/h Maintz & Co , die de faciliteiten voor het verrichten
van dat werk steeds op gulle wijze gaf. Wie de vertrekkende secretaris zal opvolgen is nog niet bekend.

KONINKLIJK
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12. Sluiting.
Om 11 40 uur sluit de voorzitter de vergadering nadat
gebleken is dat niemand verder het woord wenst. Hij
dankt de leden voor hun aanwezigheid, hun belangstelling en medewerking, en spreekt nog een woord van
waarderende dank tot de kring Surabaia voor zijn aandeel in de voorbereiding van de groepsvergadering 1955.
Djakarta, 8 Juli 1955.
ir J. M. M u 11 e r,
secretaris

INSTITUUT VAN INGENIEURS
Groep Indonesië

BESTUURSMEDEDELINGEN.
Secretariaat.
Met ingang van 27 Juli 1955 is het Groepssecretanaat door ondergetekende overgenomen van ir J M.
Muller.
Met ingang van diezelfde datum zal het postadres
worden :
Ir J. E. L 1 c h t
Secretaris van de Groep Indonesië
v/h Koninklijk Instituut van Ingenieurs
p/a N.V. De B P.M — „Handelszaken"
Terommol Pos 12/DKT
DJAKARTA
De Secretaris is aldaar telefonisch te bereiken in kantoortijd onder No. Gbr 2025 toestel 144 Plet huisadre3
van de Secretaris is : Medan Merdeka Timur 13, Telefoon Gbr. 1913.
^ ,
Tr ^ Djakarta, 27 Juh 1955
De Secretaris,
Ir J. E. L i c h t .
BETALING V A N CONTRIBUTIES
Voor het lidmaatschap van de groep en van
abonnementsgelden voor het weekblad
„DE I N G E N I E U R "
Onder de aandacht wordt gebracht dat contributies en
abonnementsgelden voor het jaar 1956 reeds m het
begin van dat jaar verschuldigd zijn
In verband daarmede zijn U onlangs postwisselformulieren toegezonden waarop het door U verschuldigde
bedrag vermeld staat. Dringend wordt verzocht deze
bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk begin 1956
te voldoen.
Ten aanzien van abonné's die hun abonnementsgeld
op 1 Maart 1956 niet hebben voldaan zal worden overgegaan tot staking van de toezending van het weekblad
''De Inpen/em ".
_
•^
De penningmeester :
ir B. W. C o l e n b r a n d e i .
Kringbestuur Surabaia.
Van de Kring Surabaia werd bericht ontvangen, dat
het kringbestuur thans als volgt is samengesteld.
Ir W. F. K l i p p e r
— voorzitter
Ir A. V a n D 1) k
— secretaris - penningmeester
Ir J. V a n G ij n
— commissaris
IrJ. d e j a g e r
— commissaris

Tijdschriften van derden.
Ondervolgende tijdschriften en andere publicaties
werden in de loop van 1955 bij de redactie ontvangen
en liggen bij onze Administratie : Djalan Braga No 38
te Bandung ter lezing of om aan leden uitgeleend te
worden. Wij houden ons gaarne aanbevolen voor de
toezending van deze en andere wetenschappelijke en
technische tijdschriften.
Bibliographic des Sciences et de L Industrie Revue
de Librairie et d'Information No. 451, Juin 1955.
Journal of The Indian Road Congress • No. 2- Nineteenth Session- May 1955 , No 3- Nineteenth SessionJune 1955.
Madjalah Ilmu Alam untuk Indonesia : Volume 111,
Nr. 1, 2 and 3, January - June 1955.
Memoires of the Faculty of Engineering Kyoto University, Vol. XVII, No I - II and III.
Technical Reports of the Engineering Research Institute Kyoto University . Vol. IV No. 3 - 1954 . Vol.
V, No. 1 - 2 and 3 - 1955.
Bulletin of The Engineering Research Institute Kyoto
University , Vol. 7 - March-1955.
Organization for Scientific Research in Indonesia ;
Bulletin No 20, December 1954, A Monograph of the
Asiatic, Malaysian, Australian and Pacific Species of
Mimosaceae, formerly included in Pithecolobium Mart,
by A J. G. PI K o s t e r m a n s.
Bulletin Oerlikon No 309, herausgegeben von der
Maschinenfabrik Oerlikon, Zurich 50 (Schweiz).
T N O Nieuws. Jaargang 10, Afl. 5-6-7-8.
De Uitlaat, uitgegeven door de K.P.M. 10 Jaargang
1955 Nos 6-7-8-10.
RECTIFICATIE
In het artikel : ,.De kiualtteit der atbeiders en het
mandoerprohleem" door ir Ph. L e w i s , gepubliceerd
in nr. 3-1955, zijn helaas enige storende drukfouten
geslopen, welke hierbij rechtgezet worden :
Ie regel pag I 14 ,,wantrouwen" moet zijn ,,vertrouwen".
4e alinea, 2e kolom, 7e regel ; pag I 15 ,,extra" moet
zijn . ,,eten' .
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De Tecnnische HogescKoo) te Bandung en de eerste jaren
van naar bestaan.
Inleidmg
Toen gedurende de eerste "wereldoorlog (1914 —
1918) de \erbindingen tussen Nederland en Neder
landsch Indie steeds moeilijker werden maakte men zich
in Nederland grote zorg over de \ ervrcemding die op
deze wijze tussen de twee gebieden dreigde te ontstaan
In deze sfeer en mede uit dankbaarheid, dat Nederland
en Indie beide buiten de oorlog waren gebleven, ont
stond het denkbeeld dat het Nederlandsche bedrijfsle
ven, wanneer de beëindiging \an de oorlog dit mogelijk
zou hebben gemaakt, aan Indie een geschenk zou aan
bieden En toen m 1918 de deputatie Indie Weerbaar
onder leiding van de heer K A R B o s s c h a uit
Indie in Nederland aankwam en met haar dit denkbeeld
werd besproken, kreeg het alras vaster \orm Wat dic
vorm was moge blijken uit de naam van de stichting
die terzake werd ge\ormd Koninklijk Instituut voor
hoger technisch onderwijs in Nederlandsch Indie De
stichting — in het vervolg aangeduid als het Instituut —
had een Algemeen Bestuur, bestaande uit de stichters,
versterkt met een \ ertegenwoordiger van het Ministerie
van Kolomen en een vertegenwoordigei \an het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs
Voorzitter was eerst de heer C J K \ a n A a l s t
en later, toen deze ere voorzitter werd, de heer J W
IJ z e r m a n Een door het Algemeen Bestuur benoem
de Raad van Beheer v,as belast met de leiding der werk
zaamheden, en werd daarin bijgestaan door een z g on
derwi] scommissie
Een bedrag van ruim drie milhoen gulden was bij
elkaar gebracht, ruim voldoende om te beginnen met
de afdeling, die het eerste in aanmerking kwam die
der Weg en Waterbouwkunde
Dat m de naam van het Instituut niet gesproken -«erd
van technisch hoger doch van hoger technisch onder
wijs, hield verband met het feit, dat aanvankelijk ge
aarzeld werd bepaaldelijk te besluiten tot een technische
hogeschool , velen waren van oordeel dat Indie beter
gediend zou zijn met een middelbaar technische school
Door mij is zelfs een concentrisch leerplan ontworpen
waarbij de leerstof zodanig over de studietijd -werd \er
deeld, dat men na 3 jaar als middelbaar technicus de
praktijk in kon gaan, en dat aan hen, die daar\oor het
meest in aanmerking kwamen, gelegenheid werd gcbo
den m het Merde jaar door te studeren voor het diploma
van nviel ingenieur
Edoch, men wenste in Indie een technische hoge
school, men wenste een tweede Delft, en besloten werd
aan die wens te voldoen
Het leerplan v.erd dus in beginsel gelijk aan dat van
Delft Een in t oog springend verschil was echter, dat
de studietijd, die \olgens het dclftse programma vijfja
rig was — in werkelijkheid was ze gemiddeld 6, 5 i 7
jaar — werd gesteld op vier jaar met de uitgesproken
bedoeling deze normaal aan te honden Mijn delftse er
varing had mij de zekerheid gege\en dat het mogelijk
moest zijn de leerstof in vier jaren te \erwerken mits
er ook door de studenten stelselmatig v,crd gewerkt En
ter bevordering hier\an zou de studie in het eerste jaar
niet vrij zijn, doch zou het college bezoek \erplicht ge

stcld wolden en zou door scripties (proefwerk ')
worden nagegaan of de op colleges behandelde leerstof
behoorlijk werd \erwerkt De hogeschool zou haar bij
drage tot de doeltreffendheid van de studie leveren door
de dictaten te verzorgen En, wat wellicht nog belang
1 ijker was ze zou cr\oor waken dat met te veel tijd
in beslag genomen werd door examens en vacantie zo
dat er in een cursusjaar veertig weken college enz zou
worden gegeven Een cen\ oudige berekening 4 X 40 is
meer dan 5 X 25 leert, dat de hogeschool vooi haai
aandeel m de studie zeker niet minder tijd beschikbaar
had dan Delft
Het leerplan mocht dan in beginsel gelijk zijn aan dat
\ an Delft, er waren toch wel enige afwijkingen Belang
iijk was dat er minder aan wiskunde zou worden gedaan
De \oornaamstc o\ervieging hierbij was dat voor de
grote meerderheid der studenten een behandeling \an
de moeilijker gedeelten der , delftse
wiskunde on
vruchtbaar werd geacht , \oorts werd de beschnj\ende
meetkunde bijna geheel geschrapt, omdat het nut ^an
dit vak, voorzover het verder gaat dan de hogere bur
gerschool, de tijd en moeite die de beoelening er\an
zou \ ragen met waard werd geoordeeld
Het ontwerpen van het gebouwen complex werd toe
vertrouwd aan i r H M a c l a i n e P o n t Toen eenmaal
vaststond, dat aan mij het voorrecht zou zijn beschoren
de totstandkoming der hogeschool verder voor te berei
den en de eerste jaren van haar ontwikkeling te leiden,
nodigde de heer IJ z e r m a n mij uit, enige maanden
met hem naar Indie te gaan om tenminste enigermate
tegemoet te komen aan het bezwaar, dat dit gebied van
Nederlands energie en kennis mij nog vreemd was Dat
bezoek IS me een openbaring geworden ' En dat ik, dic
mij steeds bewust was geweest \an de grote betekenis
onzer delftse T H voor de welvaart \ an ons land nu
ertoe mocht medewerken, dat het heerlijke land daar
aan de evenaar ook een zij het bescheiden T H zou
krijgen
ik word er oud als ik ben, nog warm
van in t hart
In

IndiL

Op Zaterdag 8 Maart 1919 \ertrokken de heer
IJ z e r m a n en ik met de J Pz C o e n uit Amsterdam,
en op Zaterdag 19 April — Priok was gepa^olseerd
want het was de verjaardag \an Prins Hendrik — gmgen
we van boord Ik meende haast te hebben en was het
eerst bij de douane Terwijl ik naar het sleuteltje zocht
om mijn koffer open maken, zci de kommies, mijn
naam op de koffer lezende Is U professor Klopper van
Delft '> en toen ik dat be\estigde was zijn antwoord
ga dan maar door ik ben nog een gesjeesde student
van Delft — ik dacht aan de heerlijke vrijheid van
studie — ik heb nog \cle malen aanleiding gehad
daaraan te denken gedurende mijn indische jaren mijn
ontmoetingen met gesjeesden waren ^aak uitermate
smartelijk De bedoeling toen was, dat ik na een ver
blijf van enkele maanden op Java weer naar Delft zou
terugkeren en dat \er\olgens de plannen zo wat de
bouw als studie enz betreft rustig verder zouden worden
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uitgevierkt als begin \an het onderwijs was 1922 ge
dacht
Een belangrijke \raag die nog beantwoord moest
worden was die omtrent de plaats \ an vestiging der
hogeschool Er was gelegenheid geweest deze -vraag te
legraf isch aan de Gou\ erneur Generaal, graaf \ an Lim
burg Stirum \oor te leggen
In Nederland zag men de keuze tussen een westers
centrum, Bata\ n of Bandung en een oosters Djokja
of Solo De Gouverneur Generaal echter had de vraag
V oorgelegd aan een door hem reeds gedurende de oorlog
ingestelde Technisch onderwijs commissie, die op grootse
wijzc een plan had opgezet voor een \olledig stelsel
\an technisch onderwijs \an laag tot hoog Mede dooi
dat in die tijd er een geweldige strijd ontbrande tussen
het oude Batavia en het jonge maar snel groeiende Ban
dung heeft de commissie zich beperkt tot een keuze
tussen deze twee plaatsen haar ad\ies "was Bata\ia
Terecht was Batavia er met gerust op dat dit advies
zou worden gevolgd toen de Coen de haven \an Pnok
naderde kwam de burgemeester van Batavia met een
sleepboot haar tegemoet — de burgemeester \an Ban
dung zond een telegram v»aarin de gemeente aanbood
de benodigde terreinen te schenken
Op 1 Mei 1919 IS in een conferentie ten paleize —
onder leiding \ an de Gouverneur Generaal en met deel
neming \an vele hoge autoriteiten — besloten een te
Bandung te stichten technische hogeschool dankbaai te
aam aarden En toen de G G bij wijze van slotopmer
king zei de heren beginnen zeker in 20 , zou de heer
I J z e r m a n zich zelf niet zi|n geweest als hij met ge
zcgd had
natuurlijk, Excellentie
Tot mij zei hii
zorg voor een auto, we gaan naar Bandung Dezelfde
middag nog viel ik, toen de burgemeester \an Bmdung
de heer C o o p s met enige zijner ambtenaren ons naai
het uitgebreide sawah complex tussen de Tjikapundung
en de Dagoweg had gebracht, waar 30 ha terrein zouden
worden gekozen die volgens het plan van de architect
nodig waren van een galengan in de modder -van de
sawah '
In enkele dagen werd het terrein afgezet en toen
begon het gemeentelijk bouwbedrijf onder leiding van
de kolonel S 1 o r s met de aanleg van een weg en de
t^elijkmaking van wat als centrum van het complex werd
beschouwd het terrein achter de poort tussen de twee
\ oorgebouw en Daar heeft enige weken later, koit voor
ons \ertrek naar Nederland, een kleine plechtigheid
plaats gehad toen door vier jonge meisjes \an verschil
lende landaard vier waringins werden geplant als eer
stelingen van het park, waarin volgens de plannen zou
wolden gebouwd
Toen de heer I J z e r m a n en ik in Juli 1919 Indie
^ erlieten, de heer IJ z e r m a n ^ oor de laatste maal, ik
om mijn zaken in Nedeiland te regelen en mijn gezin
te halen was ter behartiging van de zaken v an het In
stituut als vertegenwoordiger \an de Raad van Beheer
een College van Directeuren ingesteld, bestaande uit de
heer K A R B o s s c h a als voorzitter, de president
\an de Factorij te Batavia als penningmeester en ik als
secretaris, en was met de Regering ov ereengekomen dat
er een College v an Curatoren zou worden gev ormd
waarvan de Regering de voorzitter en drie leden zou
benoemen, en het Instituut ook drie leden
De formele positie der hogeschool zou zijn die van
een bijzondere school Als zodanig kreeg zij subsidie van
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de Regering te weten de helft der exploitatie kosten
De kosten van bouw en inrichting nam het Instituut
geheel voor zijn rekening
De bouw vin de hogeschool werd toevertrouw d aan
het gemeentelijk bouwbedrijf volgens de reeds genoem
de plannen van ir M a c 1 a i n e P o n t , doch met de af
spraak, dat nagegaan zou worden in hoeverre er zonder
het geheel te schaden \ereemoudiging en bezuinigingen
mogelijk zouden zijn
Om bij de hogeschool een aantal woningen te kun
nen bouwen kocht het Instituut van de gemeente Ban
dung een terrein aan de overzijde van de Hogeschool,
later het IJ z e r m a n p a r k genoemd In dit park is in
1926 een buste geplaatst v an de heer IJ z e r m a n w lens
toestemming en medewerking daartoe met zonder moeite
waren \erkregen Toen prof Ode \an Delft aan zijn
werk zou beginnen zei de patient
U moet er een
mooie kop van maken, gelijkenis doet er niet toe want
het kan niemand iets schelen hoe ik er uit zie Geluk
kig kon het antwoord zijn
de mooie kop en de ge
lijkenis gaan best samen En zo was het
De Uiti oei ing det
'plannen
Begin October 1919 was ik terug op Ja\a en te Bm
dung De bouw was op gang doch door een samenloop
van omstandigheden was er van vereenvoudiging of be
zuiniging niets gekomen de twee voorgebouwen en het
verbindingsdeel zijn dan ook geheel volgens de plannen
uitgevoerd Toen besloten was dat niet op deze wijze kon
worden doorgegaan heeft spoedshalve — we moesten
in Juli 1920 beginnen — de Genie de twee loodsen
ontw orpen achter het oostelijk \ oorgebouw
DL eeiste hoogletaien en Cinatoien
Reeds gedurende mijn eerste verblijf was de kapitein
der genie ir R L A S c h o e n m a k e 1 bereid gevon
den een benoeming tot hoogleraar in de bouwkunde te
aanvaarden , voor wiskunde en natuurkunde bleek het
nodig een beroep op Nederland te doen
dr W
B o o m s t r a en dr J C 1 a } kw amen kort na en kort
^ oor de opening te Bandung aan
Het College \an Curatoren werd samengesteld als
volgt
Benoemd door de Gouv erneur Generaal
prof mr J H C a r p e n 11 e r A 111 n g \ ice president Raad van Indie Voorzitter
ir M H D a m m e
jhi J L d e S t e u 1 s lesident der Preangei Regent
schappen ,
R A A W i i a n a t a k o e s o e m a , legent v an
Bandung
Benoemd dooi de Raad \an Beheer van het Instituut
R B i r c k e n h a u e r , \oorzittei Comité \an Bestuur
NIS
H H K a n lid \an de Volksiaad ,
E G Wesselink
pres directeur K P M
Met een college als dit kon de hogeschool te^ reden
zijn '
Di opening do L eihnnche
Hogcsihool
Op Zaterdag 3 Juli 1920 is de hogeschool geopend
door de Gouverneur Generaal, die met mevrouw van
Limburg Stiium de plechtigheid bijwoonde en mede
aanzat aan het erop volgend dejeuner Twee extra treinen
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hadden de avond te\oren de autoriteiten uit Batavia
naar Bandung gebracht
De plechtigheid had plaats in het oostelijk voorgebouw, dat iets verder voltooid was dan het andere De
zaal was versierd met slingers van waringingroen, die
sierlijk van de gebogen spanten afhingen Omdat blij
kens vooraf genomen proe\en dit groen niet langer dan
een nacht en een morgen fris bleef, werden de slingers
pas laat op de a\ond van vrijdag aangebiacht En omdat
de electrische verlichting nog niet klaar was, gebeurde
dit aanbrengen bij aa tyleen licht
Laat nu een der toestellen uit elkaar springen en
brand veroorzaken, waardoor een flink gedeelte van een
der houten wandvakken wegbrandde ' Met een aantal
kuipen met palmen werd het gat zo goed mogelijk af
gedekt, maar helaas kregen door de tocht velen een al
te sterke indruk van de bandoengse koelte
Overigens meen ik te mogen zeggen dat de opening
geworden is tot een mooie plechtigheid Er waren niet
minder dan negen sprekers, die zich in grote meerderheid precies aan de hun gestelde tijd hielden zodat het
programma van de dag practisch kon worden aange
houden
De sprekers waren
K A R B o s s c h a , president directeur ,
ir R A V a n S a n d 1 c k, lid en vertegenwoordiger
van de Raad van Beheer van het Instituut ,
m r K F C r e u t z b e r g , directeur van Onderwijs
en Eredienst ,
prof m r j H C a r p e n t i e r A l t i n g , presidentcurator ,
prof ir J K l o p p e r , rector magnificus ,
B C o o p s , burgemeester van Bandung ,
A D j a j a d i n i n g r a t , regent \ an Serang ,
dr Y a p H o n g T j o e n ,
Z E J P Graaf van Limburg
Stirum,
gouverneur-generaal
Commissarissen van orde waren de studenten
Het gesprokene getuigde van het in vele kringen Ic
vende besef van de grote betekenis der intrede van het
hoger onderwijs in Indie
Het begm van 't ondenvijs
De eerste cursus begon onmiddellijk na de opening
met de reeds bekende gewone hoogleraren en met 28
studenten waarvan 26 waren ingeschreven voor de nor
male studie en twee buitengewoon ingeschrevenen
waren De groep gewoon ingeschrevenen bestond uit
20 europeanen — waaronder één meisje (dat de studie
keurig in vier jaar tot een emd heeft gebracht ') —, 2
inheemsen en 4 chinezen Het was een bescheiden begin,
te meer daar van de gewoon ingeschrevenen 3 zich
practisch dadelijk terugtrokken, zodat er slechts 23 over
bleven
De colleges en oefeningen begonnen des morgens 7
uur, en het heeft enige moeite gekost de studenten er
aan te gewennen, reeds zo vroeg aanwezig te zijn op
de vrij ver van de stad gelegen hogeschool, maar weldra
was het aantal laatkomers te verwaarlozen En door de
presentielijst was het college-bezoek 100%, voorzover
niet sporadisch-ziekte dit verhinderde
Zoals reeds is medegedeeld, maakten de hoogleraren
de dictaten, die werden vermenigvuldigd en een paar
dagen vóór het college voor iedere student in zijn af
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gesloten loket gelegd Men kon dus \an te voren reeds
even kennis nemen van de te behandelen stof, en op
het college voor zover nodig door korte aantekeningen
het dictaat aanvullen Nog steeds ben ik van oordeel,
dat dit een betere werkwijze is dan het doen maken
van dictaat door de studenten wie regelmatig kennis
heeft genomen van dergelijke dictaten, is verbaasd als
hij ziet, hoe begrip- en gedachteloos de leerstof vaak
wordt neergeschreven In dit verband wil ik ook hier
vermelden, dat ik te Delft in een college met ong 150
toehoorders, toen ik een principiële \ergissing maakte
die door niemand werd opgemerkt, die vergissing verder ben blijven maken pas tegen het eind \an het uur
lei iemand zijn pen pas neer met een gezicht van dit
gaat met goed En toen ik eens, tei samenvatting teruggrijpende op de stof van een paar weken geleden, zag
dat men ijverig bleef opschrijven, heb ik in het gewone
college-tempo de stof opnieuw gegeven, zodat ik op het
eind \an het uur kon opmerken, dat men dit gedeelte
nu twee maal had aangehoord en opgeschreven Toen
ben ik aan mijn boek begonnen '
Nog twee gewone hooglet ai en
Het corps gewone hoogleraren groeide geleidelijk not;
iets aan Als gewone hoogleraar in de Waterbouwkunde
werden nog benoemd eerst i r H C P d e V o s — toen
ik op een goede dag op het departement \ an de B O W
was gezien, wist ieder dadelijk dat ik natuurlijk kwam
om d e V o s te vragen hoogleraar te worden — en
het volgende jaar i r H v a n B r e e n Hiermede was
het \oorlopig gestelde aantal gewone hoogleraren be
reikt 6, te weten \oor wiskunde, \oor natuurkunde,
voor mechanica, \oor bouwkunde en twee voor waterbouvvkunde, waardige vertegenwoordigers van het in
dische ingenieurs corps
Hel insiil/iul de) hiiilengeuone hooglet Men
Het feit, dat de hogeschool enkel de afdeling weg
en waterbouwkunde omvatte, maakte dat een vrij gioot
aantal \akken geen onderwijstaak voor een gewone
hoogleraar bood Daar kwam bij, dat juist voor deze
vakken het onderwijs meer dan voor andere een typi
sche Indische inslag vroeg
Deze overwegingen maakten het aangewezen, dat uit
de op Java werkzame ingenieurs de personen werden
uitgenodigd, om zonder hun belangrijke werkkring op
te geven als buitengewoon hoogleraar hun kennis en
ervaring ten dienste der hogeschool te stellen En het
was merkwaardig welke gelul<kige keus de mdische in
genieurswereld bood Voor kennis en onderzoek van
bouwstoffen werd ir v a n A l p h e n d e V e e r , direc
teur van het laboratorium van B O W , benoemd , voor
Ijzerconstructies, bovenbouw spoorwegen en gewapend
beton dr ir H a a r m a n, hoofd van het constructiebu
reau der Staatsspooiwegen , voor landmeten en water
passen ir S c h e p e r s , hoofdingenieur van de Topo
grafische Dienst, voor werktuigbouwkunde ir V i e r
11 n g, hoofd van de Indische Centrale Aanschaffrngs
dienst met een rijke diensttijd bij de Staatsspoorwegen ,
\oor electrotechniek ir v a n d e r L e i j hoofd van de
Dienst voor Waterkracht en Electriciteit , voor spoor
wegen ir M a x , hoofd van de Dienst van Weg en
Werken der Staatsspoorwegen , voor architectuur de
heer W o l f f
S c h o e n m a k e r , voor Hygiene de
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generaal-dokter N e e b, chef van de Militaire-geneeskundige Dienst, en voor staats- en administratief recht
mr W a 1 k a t e, lid van het Hooggerechtshof.
Curatoren hebben wel eens opgemerkt, dat practisch
elk voorstel tot benoeming van een buitengewoon hoogleraar begon met de mededeling, dat de afdeling zich
gelukkig prees te kunnen komen met een naam die
klonk als een klok
Zo was het. En steeds bleken
de betrokken diensten bereid aan het verzoek der hogeschool te voldoen en de uitverkorene toestemming te
geven tot aanvaarding van zijn nieuwe taak. De hogeschool had een stel hoogleraren, waar ze trots op en
dankbaar voor mocht zijn. Het grote aantal buitengewone hoogleraren, hetwelk dat der gewone ruim overtrof, hield het gevaar in dat de afdeling een weinig samenhangend geheel zou worden, maar de voortreffelijke
geest tussen de collega's heeft dit gevaar denkbeeldig
doen blijven.
Het elkaar regelmatig ontmoeten op de hogeschool
bood gelegenheid tot regelmatige gedachtenwisseling
over de vraagstukken, waarmede de verschillende hoogleraren bezig waren ; ook hierdoor werd de logische
opbouw van het gehele onderwijs bevorderd.
Het door de hoogleraren maken der dictaten was
trouwens ook bepaald bevorderlijk aan het \'oorkomen
zowel van doublures als van hiaten.
Wat een contacten kreeg de hogeschool, kreeg ook
het onderwijs met de praktijk !
Ook voor bescheidener functies bood de praktijk de
helpende hand. Voor toegepaste aardkunde werd ir
M e s d a g van de Dienst van het mijnwezen, voor landbouwkunde ir K o e n s, landbouwconsulent, met het
onderwijs belast.
Het kwam ook voor dat deskundigen buiten de hogeschool werden uitgenodigd een of meer voordrachten
te houden over het gebied waarop ze deskundig waren ;
ik herinner me een korte reeks van colleges van ir
B r z e s o m s k i over rubber en een \'an kolonel
S w a a b van de genie over springstoffen, de laatste met
demonstraties.
Er werd veel gebouwd te Bandung ; de hoogleraar
in de bouwkunde wees iedere student een bouwwerk aan,
dat hij in zijn eigen tijd geregeld moest bezoeken en
waarover hij een verslagje moest schrijven. Men kon
soms de indruk krijgen, dat de T.H. zelf een laboratorium was op onderwijsgebied.
Asihlenlen.
Van meet af aan waren een paar assistenten benoemd,
een voor natuurkunde, en een voor bouwkunde. Later
nam dit aantal toe ; ook op dit punt bleek Indië steeds
geschikte personen op te leveren.
Gehomven.
Het westelijk voorgebouw bevatte een collegezaal, een
kamer voor de rector en daarnaast een afdelingzaaltje
alsmede ruimte voor de bibliotheek, terwijl de grote
middenhal voorlopig gebruikt werd als tekenzaal en
voor het opstellen van modellen.
Het oostelijk voorgebouw zou het laboratorium voor
kennis en onderzoek van bouwmaterialen herbergen.
Voor dit vak was zoals reeds is medegedeeld tot buitengewoon hoogleraar benoemd ir v a n A l p h e n
de
V e e r de directeur van het laboratorium der B.O.W. te
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Weltevreden. Welnu, met de B.O.W. werd een overeenkomst aangegaan, waarbij deze van de hogeschool
het gebouw huurde als huisvesting van het uitstekend
toegeruste laboratorium. Hierdoor ging een belangrijk
onderdeel van het technische leven in Indië zich afspelen binnen de hogeschool ; het laboratoriumwerk der
studenten voor dit vak speelde zich af in deze bij uitstek practische omgeving, en bij belangwekkende beproevingen werden de jongelui als toeschouwers uitgenodigd. Voor de hogeschool was deze regeling niet
slechts voordelig doordat er geen kostbare apparatuur
behoefde te worden gekocht, maar bovendien vormde
de huur van het gebouw een inkomst. Alle partijen hadden pleizier in 't geval, zelfs de gouverneur-generaal
Fock, hoezeer die overigens bezwaren had tegen overplaatsingen van Batavia naar Bandung.
Hel Bosicha-laboralorium.
Inmiddels had de hogeschool een eigen ontwerp- en
bouwbureau gevormd, dat om te beginnen de plannen
moest maken voor het natuurkundig laboratorium. Prof.
C l a y had het bouwprogramma opgesteld. De ontzettende kostbaarheid van de voorgebouwen indachtig,
besloot het College van Directeuren eenvoudiger en niet
in djatihout te bouwen, doch in z.g. borneo-djati, welke
naam blijkens wat er nu op het terrein werd aangevoerd
een groot aantal verschillende houtsoorten dekte, die
bijna zonder uitzondering als bruikbaar konden worden
verwerkt.
Terwijl het gebouw verrees en werd afgewerkt, kwamen de bestelde instrumenten, werktuigen en andere
hulpmiddelen binnen. Bij de koop hiervan is in hoge
mate geprofiteerd van de toenmalige goedkope duitse
marken : een pracht-uitrusting kon worden verkregen
voor een bedrag dat ver beneden de begroting bleef.
Op 18 Maart 1922 werd het laboratorium geopend
in tegenwoordigheid van de Gouverneur-Generaal mr
D. F o c k en een uitgelezen gezelschap van autoriteiten
en andere belangstellenden. Prof. Clay hield een door
proeven toegelichte voordracht over Natuurwetenschap
en kuituur, die een zo diepe indruk maakte, dat men
er mij soms nu nog aan herinnert. Een andere herinnering : het laboratorium had een radio-ontvangapparaat
dat evenwel zodanig \er2egeld was dat alleen het tijdsein uit Parijs, naar ik meen 's-morgens om 8 uur, ermee
kon worden opgevangen. Het was een hele gunst, als
men werd uitgenodigd daarbij eens tegenwoordig te zijn!
Het nieuwe laboratorium had een afzonderlijke vleugel
tot huisvesting van een mechanische en een glasblazerswerkplaats, onder leiding van twee uitstekende vaklieden, de heren M e y e r en J a n s e n , waarin tevens
de opleiding voor instrumentmaker en die voor glasblazer waren ondergebracht. Want deze opleidingen
hadden de zeer bijzondere belangstelling van prof.
C l a y . En weldra hadden ze ook die van het bedrijfsleven, dat hoge prijs bleek te stellen op de afgeleverde
knappe jonge instrumentmakers en glasblazers.
Ook het natuurkunde-laboratorium zelf had veelvuldige contacten met de buitenwereld ; geregeld werden
instrumenten nagezien en hersteld of ook uitgeleend;
ook het omgekeerde had soms plaats.
Naar de eenstemmige wens van de Raad van Beheer
en de Regering, van Directeuren en Curatoren en hoogleraren, heeft dit laboratorium de naam gekregen van
de president-directeur, de heer K. A. R, B o s s c h a , de
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man die meer dan wie ook kon bogen op een geslaagde
carrière, die m de samenleving een positie innam als
geen andei, maar die toen ik m naar mijn mening vol
komen onschuldig verband eens repte ^ an het feit dat
ook hij zijn delftse studie niet had volbracht me ge
voelig duidelijk maakte dat hij \an dergelijke herinne
ring met gediend was Onze vriendschap is er niet min
der door geworden
Alzijdige medeivei king
De hogeschool was aan\aard en geheel Indie viis
of leek bereid hare ontwikkehng te be\orderen Het
departement van Onderwijs en Eredienst, eerst onder
leiding van m r K F C r e u t z b e r g later onder die
\ an de heer J F W ^ a n d e r M e u l e n , heeft steeds
alle medewerking verleend om de bijzondere figuur \an
de hogeschool zo groot mogelijke vrijheid te laten op
het gewest en de gemeente kon steeds een beroep wor
den gedaan en het departement %an Oorlog heeft m
tal van ge\ allen getoond over welke \ errassende moge
lijkheden de Intendance en de Genie beschikten Het
waren soms bouwmaterialen soms werktuigen bij ex
cursies soms bedden en zelfs ^\el maaltijden Het was
een rijke tijd \oor allen dic aan de hogeschool ^crbon
den waren
Excm sies
Dat het bedrijfsle\en, dat de stichting der hogeschool
had mogelijk gemaakt, belangstelling voor haar bleef
houden, bleek niet alleen uit tal \ an bezoeken, maar ook
uit de bereidheid excursies te ontvangen Als grootste
vermeld ik die aan het bedrijf der Billiton Maatschappij,
de K P M bleek bereid tegen een minimum tarief het
gezelschap hoogleraren en studenten, te \ ervoeren en
Billiton zelf heeft in onvolprezen hartelijkheid en gast
vrijheid de deelnemers een onvergetelijke week bezorgd
Herhaalde malen werd een bezoek gebracht aan Mid
den Java, en dan was de N I S steeds de charmante
gastvrouw Ook de B O W en de S S bleken steeds
bereid excursies te ontvangen en mede te verzorgen
De bibliotheek
Een punt van doorlopende zorg was de bibliotheek
De verleiding was groot, maar steeds meer boeken en
tijdschriften te bestellen, doch beperking leek ge
wenst en zelfs nodig, opdat tenminste de hoogleraren
de groei enigszins zouden kunnen meebeleven en de
studenten niet volledig afgeschrikt zouden worden door
de \eelheid \ a n geleerdheid die te hunner beschikking
werd gesteld Toch is er op ruime schaal besteld
Omdat de indische boekhandel niet m staat bleek aan
de gestelde eisen van voorlichting te voldoen, moest de
hogeschool zelf daarin voorzien Ze deed dit door de
oprichting van een naamloze vennootschap, de Indische
Technische Boekhandel, die de medewerking verkreeg
van de uitgeverswereld, en door haar bijzondere uitrus
ting weldra in staat bleek de gewone boekhandel op
technisch gebied voor te lichten
De nieuwe vennootschap leverde alken aan de hoge
school, aan hoogleraren en aan studenten , de aan de
leveringen verbonden proMsie, die \ooi haar grotendeels
winst was, stelde zij beschikbaar, om er boeken en tijd
schriften van algemene culturele betekenis van aan te
schaffen.

No 4 — 1955

De hiiisiesting dei studenten
Voor de meeste studenten was de huisvesting een
kwestie van geld, en dit gold met name voor de inheem
sen Dit deed de vraag rijzen, welke levensstandaard
^ oor toekomstige bandungse ingenieurs moest worden
verwacht en in de kringen der hogeschool werd het
wenselijk geacht, dat de studenten in hun studietijd voor
zover nog nodig zouden leren zekere uiteraard niet over
dre\en eisen aan het leven te stellen Zelfs is een plan
gemaakt \oor een internaat dat zonder weelderigheid
toch de gasten zou gewennen aan een bepaalde welstand
maar door de m 1922 optredende economische depressie
IS dit plan niet tot uitvoering gekomen
Nog een tweede belangrijker plan is toen ge\allen
De gomerneur generaal Fock die evenals zijn 'voor
ganger de hogeschool zeer welgezind v.as, had reeds in
1921 toegezegd dat een voorstel tot oprichting \an een
scheikundige afdeling bij hem een gunstig onthaal zou
\ inden Dat was een kolf je naar onze hand Met voort
\arendheid is er aan gewerkt, en met deskundigen werd
reeds \erregaand overleg gepleegd Maar in 1923 zag
de gouverneur generaal zich verplicht te vragen, hem
van zi|n toezegging te ontslaan, en gezien welke soms
ontstellende bezuinigingen door de Regering werden op
gelegd aan haar diensten was het vanzelfsprekend dat
de hogeschool haar plannen voorlopig liet rusten
De otganisalie dei studenten
Het viel niet mee, met het kleine aantal studenten
dat bo\endien door scherpe scheidslijnen verdeeld was
iets ^an het studentenleven te maken Bij een gedeelte
der jongelui bestond de uitgesproken wens tot een ver
enigingsleven te komen , de rest was zoal niet onwillig
dan toch zeer aarzelend De hogeschool was bereid mede
te werken waar ze kon, maar moest een zekere terug
houdendheid in acht nemen, opdat de \ujheid der stu
denten niet in t gedrang zou komen
Naarmate het aantal studenten groter werd naarmate
ook de ervaring van alle partijen groter werd, werd de
toestand beter Ik bewaar de beste herinneringen aan de
samenkomsten waarin als beëindiging \an de groentijd
het Corps aan de hoogleraren en hun dames een avond
aanbood opgeluisterd door de prestaties \an zijn leden
Hei ie)loop van de studie
Terwijl aan de ene kant \ele ouders nog aarzelden
hun zoon te Bandung te laten inschrijven en hem lie\ei
nog naar Delft lieten gaan, waren er aan de andere
kant ouders, die hun zoon zeker niet naar Nederland
zouden zenden, maar hem nu graag een kans te Ban
dung gaven En het behoeft met te \erbazen, dat met
\oor allen die kans even groot bleek te zijn Reeds na
een paar maanden was er weinig twijfel, of voor ver
scheldenen was de studie te zwaai
Niet altijd echter waren de ouders toegankelijk vooi
de raad, dat ze hun zoon zijn studie zouden laten be
eindigen, zelfs niet wanneer daarbij het college geld
weer ter beschikking werd gesteld
BIJ de jaarlijkse overgings examens
dit klinkt
wel heel erg schools en behoeft enige toelichting Zoals
IS vermeld was gedurende het eerste jaai het collegebc
zoek verplicht, en dit betekende dat ook het werk op
tekenzalen en m laboratoria met werd verzuimd Na
het eerste jaar echter was er geen formele dwang meer.
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maar dan was het een goede gewoonte geworden regel
matig de colleges en oefeningen mee te maken En dit
leidde er vanzelf toe, dat men aan het eind van het jaar
ook deel nam aan
het overgangs e\amen Bij deze
examens vielen er steeds enkelen af sommigen kwamen
terug, sommigen ook gaven de studie op Van de 23
studenten waarmee de cursus 1920 21 begon hebben
16 het ingenieursdiploma behaald , 12 in 4 jaar, 1 m
5 en 3 in 6 jaar Van de 7 die de studie met tot een
goed eind brachten zijn er 2 \ oor 1 jaar ingeschreven
geweest, 1 \oor 2 jaar, 3 voor 3 jaar 1 voor 5 jaar —
dit geval schrijnt me nog
BIJ het beoordelen \&n deze cijfers moet het feit, dat
het aantal studenten zeer klein was, zwaarder wegen
dan het besef, dat er ook voor een hogeschool zoiets
als kinderziekten bestaan
Toch blijkt eruit, dat het studeren te Bandung voor
een jong student minder risico s bood dan de delftse
studie
En verscheidene oudeis hebben daaruit de conclusie
getrokken, dat het ^ erstandig was hun zoon, die naar
Delft zou gaan, hun studie te laten beginnen te Ban
doeng Delft heeft zich jegens deze jongelui royaal
betoond, door aan het Ie en eventueel het 2e bandungse
examen belangrijke vrijstellingen te verbinden, zodat de
getrapte studie op zich zelf geen tijdverlies meebracht
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f 100 000,— werd afgezonderd voor een fonds, het
Bandoengsche Technische Hoogeschool Fonds, ten doel
hebbende e\enals de nederlandsche universiteits en ho
geschoolfondsen gelden beschikbaar te stellen in het
belang van de hogeschool voor doeleinden, die hoewel
gewenst toch niet gerekend konden worden tot de on
afwijsbare taak van de Regering te behoren
Dit fonds werkt nog steeds
En als aardigheid zij nog het \olgende \ermeld De
hogeschool had zich steeds mogen \erhcugen in de grote
belangstelling van ruime kringen \oor haar plechtighe
den Uit de middelen van het instituut werd als blijk
van waardering voor deze belangstelling na afloop der
plechtigheden steeds een bescheiden gastvrijheid betoond
Dit zou allicht minder gemakkelijk -sjorden als er geen
particuliere middelen meer beschikbaar zouden zijn, en
daarom is, e\eneens met instemming van de Regering,
een bedrag van f 10 000,— bestemd \oor het z g Re
ceptie fonds Zou dit ook nog w erken ''

Het Wegencongies
Het college van Directeuren had besloten aan de o^ er
dracht van de hogeschool een of andere gebeurtenis die
naar buiten sprak te verbinden, en als zodanig was gekozen de organisatie van een Wegencongres
Deze
keuze bleek gelukkig Er was een zeer grote belangstel
ling van alle zijden De Regering moest zich in haar
steun beperken tot de toekenning \an portvrijdom, maar
De eeis/e hand/mgse ingenie 's
de landsdiensten en bedrijven hebben door prae advie
Op 1 Juli 1924 werden de eeiste ingenieurs diplomas
zen en mededelingen krachtig medegewerkt aan het
ten getale van 12 dus, uitgereikt in een samenkomst,
welslagen van het congres, dat onder leiding van prof
waar achtereem olgens de rector, de president curator,
v a n B r e e m indeidaad tot een technische gebeurtenis
de voorzitter van de Groep Ned Indie \an het Konmk
IS geworden
lijk Instituut \an Ingenieurs, de Buigemeestcr van Ban
dung, de voorzitter van de Senaat ^ an het Bandung
Op het grote terrein van de hogeschool werden tal
sche Studentencorps, en de president directeur het wooid
van wegconstructies gedemonstreerd, tot een stukje
hebben gevoerd
klinkerbestrating toe waarvan de klinkers in Indie waren
gebakken De giote asfaltbedrijven gingen niet slechts
in op de uitnodiging gedurende het congres demonstra
De oveidiathl tan de hogeschool aan den Lande
ties te ge\en van hun werktuigen, maar bleken bereid
Het Instituut was, nu zijn Technische Hogeschool
haar eerste ingenieurs had afgeleverd, geneigd zich nu deze demonstratie uit te strekken over al wat de hoge
school aan nog niet verharde wegen had liggen
geleidelijk aan terug te trekken, en de Regering bleek
Als nog belangrijker blij\ende herinnering aan het
gaarne bereid de hogeschool over te nemen Ze zou dus
congres werd de Ned Ind Wegen\ ereniging opgericht
evenals de inmiddels opgerichte Rechtshogeschool een
faculteit worden % an de te stichten Universiteit ^ oor Deze heeft huisvesting ge\onden in de hogeschool, en
op haar terrein een proefbaan aangelegd waardoor Indie
Ned Indie
Op Zaterdag 18 October 1924 had de
op dit gebied vele landen voor was In genoemde Ver
overdracht aan het land plaats in een plechtige samen
eniging bleef voortleven het laatste particuliere initiatief
komst, waar hebben gesproken de president directeur,
van de hogeschool
de Gom erneur Generaal, en schrijver dezes in zijn nieu
we funetie van voorzitter der Faculteit van Technische
Wetenschap De hogeschool had haar status van bijzon
Mtjn laatste maanden
dere school verloren, de hoogleraren en haar verder per
Reeds bij de eerste bespiekingen over de hogeschool
soneel werden landsdienaren , ik bracht het kasgeld \an
werd de toen enigszins burocratische opmerking gemaakt,
de administiatie en het saldo bij de bank naar het Re
dat het moeilijk zou zijn een verlofsregeling voor de
sidentie kantoor en ont\ ing aan een andei loket hetzelf
docenten te maken Want terwijl er in elke tak v an dienst
de bedrag terug als landsgeld
een zeker surplus was van personeel waardoor de regel
In de organisatie der hogeschool bracht de overgang matige verloven mogelijk werden zonder dat de gang
deze wijziging, dat twee hoogleraren zitting kregen in
van zaken erdoor werd verstoord was dit stelsel niet
het College van Curatoren Ik heb met lang genoeg deze
bruikbaar in ons gev al, waar b v elke professor letterlijk
nieuwe regeling meegemaakt om er een definitief oor
een eenling was Voor de practische vakken zou het in
deel over te hebben , uiteraard zijn het begrip van en
sommige gevallen wel mogelijk zijn, uit de practijk een
daarmede de belangstelling voor de vraagstukken der ho
vervanger te krijgen maar voor de meer theoietische
geschool er bij Curatoren stellig door verhoogd
vakken lag hier inderdaad een bezwaar
BIJ de o\erdracht der middelen van het Instituut aan
Toen ik in de loop van 1925 met verlof zou gaan,
het land \ ond de Regering goed, dat een bedrag van
IS het denkbeeld opgekomen v an een ruiling met Delft
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mijn opvolger daar, prof. B u i s m a n , bleek bereid
een jaar naar Bandung te komen, en Delft aanvaardde
mij als zijn vervanger.
Zo werd Bandung bediend op een wijze, die aan
alle eisen voldeed, en voorzover dat nog nodig mocht
zijn de positie van Bandoeng vergeleken met Delft versterkte.
De ere-promolie van dr. Ij z e r m a n.
Kort vóór mijn vertrek,, op 7 April 1925, had ik het
voorrecht uitvoering te geven aan het besluit der faculteit, waarbij aan de heer IJ z e r m a n het ere-doctoraat
in de Technische Wetenschap werd toegekend. Het was,
ook door de grote belangstelling uit vele kringen van
het bestuur van het bedrijfs- en zakenleven, een mooie
dag.
Deze dag werd tevens beschouwd als afscheidsdag
voor mij, die kort daarop met verlof ging — om niet
terug te keren.
Mijn vertrek sluit een tijdperk in mijn leven af,
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waarop ik met grote dankbaarheid ben blijven terugdenken.
Toen later, vóór de laatste oorlog, mijn werk me nog
tvv^ee malen op Java bracht, heb ik herhaalde bezoeken
gebracht aan wat ik niet zonder aanmatiging graag
"mijn hogeschool" noemde, en met belangstelling kennis
genomen van haar verdere ontwikkeling.
En ook na de oorlog, in 1951, ben ik nog weer op
Java en dus ook te Bandung geweest. Mijn diepste indruk van mijn bezoeken aan de hogeschool was niet die
van de ontreddering, waarin ze toenmaals verkeerde,
doch die van de geestdrift, waarmede zij trachtte aan
die ontreddering te ontkomen. Dat zij daar nog niet in
is geslaagd, is naar mijn vaste overtuiging niet haar
schuld. De Regering moge zich bewust zijn van de geweldige betekenis, die de hogeschool kan hebben voor
de ontwikkeling van het land, als haar de daarvoor onmisbare steun niet wordt onthouden,
Den Haag,

September 1955,
J,

Klopper

D e voormalige Banclungscne Hogeschool' 3 5 jaar.
De voormalige Bandungsche Technische Hogeschool,
thans meer bekend als Fakultas Teknik Universitas Indonesia, bestaat nu 35 jaar. Als abituriënt van genoemde inrichting beschouw ik het als een eer en een voorrecht om haar 7e lustrum met enkele regels in dit blad
te mogen herdenken.
Het was wel een gelukkige gedachte ^'an handel en
bedrijf om in de eerste jaren na de eerste wereldoorlog
aan Indonesia een volledig ingericht instituut voor hoger
technisch onderwijs ten geschenke te geven. Een land als
Indonesia met zijn talrijke mogelijkheden had zulk een
inrichting voor zijn technisch-economische ontwikkeling
toch zeker nodig. Het kon niet bij voortduring aangewezen blijven op de levering van technische krachten
uit Nederland, Eens moest het land op zich zelf kunnen staan.
Het was niet te vroeg, dat de oprichting van de
Technische Hogeschool in Bandung, waarvan nauw
verbonden waren namen als die van Dr J. W, Y z e r m a n. Dr K. A. R, B o s s c h a en Prof, Dr ir J, K 1 o pp e r, in 1920 tot stand kwam. Hierdoor werd Indonesia
in staat gesteld om bij de regeringsoverdracht in 1949
zijn eigen ingenieurs op te dragen de gehele technische
dienst van het land over te nemen.
Het is gebruikelijk dat bij het herdenken van een
dergelijk gebeuren men een blik terugwerpt op het verleden. Ik moge echter zo vrij zijn mij daarin te beperken en U voor zover het de periode betreft gelegen
tussen het jaar van oprichting van de T,H, in 1920 en
het jaar 1942, waarin de oorlog in de Pacific uitbrak,
te verwijzen naar de bestaande gedrukte kronieken. Ik
moge daarom beginnen met het jaar 1942 zelf en melding maken, dat in het begin van genoemd jaar door de
T,H, in totaal zijn afgeleverd 213 civielingenieurs, dat
de afdeling Chemische Technologie twee jaar en de
Afdeling Werktuigbouwkunde een jaar heeft bestaan,
terwijl gedurende de Japansche bezetting de werkzaamheden aan de T,H. nagenoeg geheel stil stonden.

Slechts in de laatste 2 jaren van de bezetting poogde
men daar weer enig leven in te blazen.
Direct na het vertrek van de Japanners werd aan de
wederoprichting van de hogeschool door de toentertijd
uit de gevangenenkampen vrijgekomen collega's hard gewerkt, zodat reeds in 1947 begonnen kon worden met
het afnemen van eindexamens van hen, wier studie door
het uitbreken van den oorlog abrupt werd beëindigd.
Het past m,i, bij de woorden gewijd aan de herdenking
van de T,H, een woord van hulde en oprechte dank
toe te voegen aan het adres van hen, die tijd nocli
moeite hebben gespaard om de T,H, binnen de kortst
mogelijke tijd weer op poten te zetten. Inmiddels zijn
velen van hen uit Indonesia vertrokken. Nieuwe mensen
zijn toen in hun plaats gekomen, die met evenveel toewijding het werk van hun voorgangers voortgezet, de
T,H, geconsolideerd en uitgebreid hebben, In de %erv/achting welke men toen koesterde van de toekomst
^'an Indonesia in Univerband met Nederland werd met
Aantal ingeschreven studenten op 31/10 — 1955
Afdelineen

mannl.

Civiel
Scheikunde
Werktuigbouw
Electrotechn,
Mijnbouw
Bouwkunde
Geodesie
Natuurkunde
Metrologie
Tekenleraren

534
269
363
317
211
376
27
8
8
33

18

2146

38

Totaal

\'rouwl.
4
7
1
7
1
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veel optimisme de ene na de andere afdeling opgericht,
zodat op 1 Augustus 1953 toen het voorzitterschap van
de faculteit van collega Vlugter op schrijver dezes overging er 10 nagenoeg volledige afdelingen bestonden,
(zie tabelletje pag. 29 onderaan).
De bezetting van het docerend personeel was niet
ruim, maar ook niet slecht te noemen in verhouding met
het totaal aantal ingeschrevenen. Het steeds toenemende
aantal studenten had wel aanleiding moeten zijn tot het
ti]dig aantrekken van nieuwe leerkrachten. Het
nalaten hiervan had tot gevolg dat toen door verschillende oorzaken, zoals beëindiging van contract, meerdere mogelijkheden tot plaatsing in het eigen land, het
zich niet meer kunnen aanpassen aan de atmosfeer hier
te lande e.d.m. de ene na de andere hoogleraar Indonesia
verliet, men min of meer in een impasse geraakte. Vervangers konden niet dadelijk worden gevonden, zodat
vele colleges niet konden worden gegeven. Dat was
medio 1954. De moeilijkheden hebben voortgeduurd
tot en met heden. Doch het laat zich aanzien, dat het
diepste punt van alle misere is bereikt en dat betere
tijden spoedig zullen aanbreken. Nieuwe leerkrachten
uit Oostenrijk, West-Duitsland en Zwitserland zijn inmiddels gearriveerd, terwijl een affiliation met een van
de bekende Universiteiten in de Verenigde Staten van
Amerika in bespreking is.
Onderstaand staatje geeft U een beeld van de toename van het aantal ingeschrevenen.
jaar.
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955

aantal

315
367
495
895
1190
1545
1975
2424

Van de studieresultaten gedurende de jaren na de
oorlog kan worden gezegd dat deze niet erg bevredigend
zijn. Een en ander is toe te schrijven aan het nog niet
op peil zijnde onderwijs aan de middelbare scholen, het
met dadelijk kunnen aanpassen van de studenten aan
de grote vrijheid van studie, de moeilijkheden van de
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taal, immers door de buitenlandsche krachten wordt in
de Engelsche taal gedoceerd, etc.
Bekijkt men de verhouding van het aantal studenten en docenten, dan kan men ook al bijvoorbaat zeggen
dat de resultaten van de studie niet gunstig kunnen zijn.
Die verhouding is b'jv. voor de Verenigde Staten van
Amerika gemiddeld 1 : 3 tot 1 : 8 , terwijl het voor de
Fakultas Teknik is van 1 : 6 in 1949 — 1950 tot 1 : 15
in 1953 — 1954.
Uit een statistisch onderzoek is gebleken, dat in de
laatste twee jaren de studieresultaten er op vooruit zijn
gegaan.
Wat het leerplan betreft het spreekt van zelf, dat de
wederoprichters van de T.H. een leerplan ontwierpen
dat zich min of meer aanpastte aan dat van Delft. Dit
gaf het voordeel van een gemakkelijke aansluiting in
gevallen, dat men noodzakelijk zijn studie in Delft
moest voorzetten.
Trouwens reeds lang voor de oorlog was de overgang
van Bandung naar Delft wettelijk geregeld.
De inmiddels gewijzigde omstandigheden hier te lande maken het nodig het leerplan nader te bekijken. Men
overweegt nu de studie voor ingenieur te splitsen in 2
delen, t.w. een voor de practijk afgeronde studie van
3 % ^ 4 jaar, gevolgd door een post-graduate studie van
1 a 11/^ jaar voor meer begaafde studenten, die zich
willen toeleggen op researchwerk. Men hoopt hierdoor
te bereiken, dat eerder academisch gevormde technici de
maatschappij ingaan dan bij het thans gevolgde systeem
van een achter elkaar — theoretisch — 5-jarenstudie.
Ik ben aan het slot gekomen van het doel van bovengenoemde uiteenzetting. Tijd ontbreekt mij om wat uitvoeriger op e.e.a. in te gaan. Echter wil ik niet eindigen
zonder nog even te releveren de steun welke de Faculteit
heeft mogen ontvangen, tot op de dag van heden, van
de Raad van Beheer van het Bandoengsche Technische
Hogeschoolfonds, in de aanschaffing van al wat nodig
was ter vervollediging van de aan de Faculteit verrichte
researchwerkzaamheden.
Ik eindig met de hoop uit te spreken, dat de Faculteit
bij voortduring de belangstelling moge genieten van
collega's en afgestudeerden en last but not least van
de gehele maatschappij, welke belang heeft bij de verdere groei en bloei van de Fakultas Teknik.
Soetedjo.
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Herdenking 50 Jarig Jubileum
o p 26 en 27 September j 1 is in Delft het 50 jarig
jubileum der Technische Hogeschool als Hogeschool ge
vierd
Op 8 Januari 1842 tekende Koning Willem II het
besluit, dat de oprichting be^ al van de eerste instelling
tot technisch onderwijs, later verheven tot Polytechnische
School
Bij de wet van 22 Mei 1905 werd de Polytechnische
School -^ eiheven tot Technische Hogeschool De nieuwe
instelling werd op 10 Juli 1905 door Koningin Wilhel
mina op plechtige wijze geopend
Daar het werkelijke jubileum in Juli 1955 in de ica
demische vacantie valt, bestemde de Senaat de maand
September voor de feestelijkheden
Naar aanleiding van dit jubileum \an onze Alma
Mater heeft het Groepsbestuur gemeend het volgende
telegram aan de Senaat \an de Technische Hogeschool te
moeten zenden
leden bestuur groep Indonesia koninklijk instituut
ingenieurs wensen voorzitter leden senaat techni
sche hogeschool in dankbare herinnering geluk met
vijftig jarig jubileum
Naar aanleiding van dit telegram mocht de Groep
onderstaande dankbetuiging ontvangen
Het \ erheugde ons zeer Uw telegram met geluk
wensen mede namens Uw leden te mogen ont
vangen op de dag van de plechtige herdenking van
het vijftigjarig bestaan der Technische Hogeschool
Dit blijk \an blijvende \erbondenheid met onze
hogeschool wordt hier op bijzonder hoge prijs ge
steld
w g Rector Magnificus,
w g Secretaris van de Senaat
Bo\endien heeft het Groepsbestuur middels een rond
schrij\en aan alle Kringen en Werkcomite s in Ov'erwe
ging gegeven ook in hun midden dit jubileum met on
gemerkt voorbij te laten gaan Het verheugt het
Groepsbestuur dat enkele KIVI gemeenschappen reeds
zelf plannen in deze richting hadden, teiwijl andere de
suggestie V olgaarne hebben overgenomen
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lechnische Hogeschool te Delft
Dit jubileum weid dan ook door de volgende Kringen
en Werkcomite s gevierd
Kring Djakarta

Lunch met tafelrede van
IrG H Pesman

Kring Surabaia

Herdenkingsrede
Kring
Voorzitter, ge\ olgd door
een lezing van ir J v
Gijn
en
enige USIS
films, besloten met een ge
zellig samenzijn in de Sim
pangse Sociëteit

Kring Palembang

samenzijn
ge
— Gezellig
volgd door souper met
tafelrede \an de
oudste
Delftenaar

Werkcomite Balikpapan

Lxcursie per boot naar wa
terwinmng Sungei Wain
met
gemeenschappelijke
lunch en als eregasten de
Australische
ambassadeui
en de Service Attache \an
Australië

Werkcomite te Medan

Diner in de Medan Club
u aarbij tevens met leden
ingenieurs werden uitgeno
digd ter stimulering \an
hun belangstelling voor het
KIVI

Dit initiatief van de Kring Medan wordt door het
Groepsbestuur bijzonder gewaardeerd
Ter gelegenheid van dit 50 jarig jubileum van de
T H werd een uitermate boeiend gedenkboek samen
gesteld, hetwelk elders in dit blad wordt besproken
Helaas ontvingen wij bericht uit Nederland dat dit
uitmuntende boekwerk thans reeds geheel is uitver
kocht
De Groepssecretaris
Ir J E

Licht

BOEKEN NIEUWS.
De Technische Hogeschool te Delft 1905 1955
In opdracht \ an de Senaat uitgegeven door het
Staatsdrukkerij — en Uitgeverijbedrijf te s Graven
hage 1955
Onder ledactie \an mr A T K a m p te Bergen
Nh
—Voorwoord door de Rector Magnificus
—De Technische Hogeschool —Start en groei
doel en taak
—Onderwijs en Techniek —Capita selecta
—Foto documentitie
—Naamlijst, grafieken
Soo ras als Delft een Stadt geworden was, soo
heeft sy \eigens de getuygenisse der oude schrij%ers

aenstonts merckelyck toeghenoemen, maar insonder
heydt als Comnck Willem in t Jaer 1246 haer
met soo voortreffelijcke Privilegiën en Vryheden
begifticht en vereert mitsgaders veele politycke
Ordonnantien ende Borgherlijcke Wetten voorghe
schreven hadde Van die tijdt af begon de faem
en \ermaertheydt %an deze Stadt tot alle Volckeren
die daer omtrent en verre geseten waeren \ an alle
1 anten uyt te bloeyen derhahe de meenichte der
Poorteren door de groote beneficien \an Comnck
Willem dagelijkcks \eimeerderende en de Stadt
'^00 wel met Geestelijcke als Burgelijcke geboiwen
aangroeijende, zyn de Huysen binnen Delft soo
schoon soo cierlyck, soo groot en soo hooge op
geheven als men ergens in Nedeilandt soo deui
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gaens ^ inden zal
— Zo staat het dan beschreven
in oude folianten
Politycke Ordonnantien ende Borgherlijcke Wet
ten
— conditio sine qua non \oor \ ruchtbaar opbou
wend werk
Het komt soms voor dat gij, gedompeld in de dage
lijkse zorgen,
verre geseten
\an Uw vaderland, de
tijd \ergeet dat ge, betrekkelijk zorgeloos, als tijdelijk
poorter van Delft, in vrijheid begiftigd waart met het
privilege Uw dorst te mogen lessen aan de bron, die
Technische Hogeschool heet, daarbij Uw kennis en zelf
kennis dagelijks vermeerderende
Nochtans blijkt Uw herinnering springlevend wan
neer gij tijdens een kort verlof Uw bede\ aart naar Deltt
licht en dwaalt langs de oude grachten
Het eigene van Delft \oor de student, generaties
lang, valt bezwaarlijk in woorden te vatten, omdat
het hem \an elke straatsteen toespreekt Het is ove
ral
— Zo staat het ergens in dit Gedenkboek,
met welk boek (voor U ) een monument is geschapen
van Uw Hogeschool van 300 pagina s \oortretfelijke
tekst en ruim 100 pagina s c\en \ oortreffelijke foto do
cumentatie
Het IS allerminst een kil monument van zakelijke ge
schiedschrijving Want dit boek spreekt tot Uw hart,
en dit IS de grote verdienste van mr A F K a m p, de
redacteur, en van Paul Huf, de fotograaf Beide vonden
bij hun arbeid de ziel van het object
Weet dan, dat Uw Technische Hogeschool springle
vend IS, even levend als Uw herinnering aan de beste
jaren van Uw leven
Waarlijk, deze Technische Hogeschool is , aangroei
ende met Burgelijkcke gebouwen, groot en hooge op
gehe\en , trots als zij is op haar oude traditie, bewust
als ZIJ IS van haar grootse, nimmer eindigende, taak,
waarbij
in het bijzonder niet uit het oog mag worden
verloren, dat de steeds scherper wordende concurrentie
op industrieel gebied het in toenemende mate nodig
maakt aan de vaderlandse ondernemingen jongelieden
te verbinden, die een grondige scholing juist in het
technisch creatieve denken hebben ondergaan De pri
maire taak van Delft zal toch steeds moeten blijven
het vormen van inventieve geesten, die zijn opgeleid
tot werkers met eigen visie en aanpak op wetenschap
pelijke basis
Zo was het
insonderheydt
wederom een Vorst,
die de Academie van 1842 verhief tot Technische Ho
geschool op 10 Juli 1905 met deze woorden
Daar
sedert eeuwen Ons Vaderland eene wereldvermaardheid
dankt aan de bouwkundigen en ingenieurs, welke \et
buiten onze grenzen werken van allerlei aard tot stand
brachten, en ook in den tegenwoordigen tijd onze tech
nici Neerlands roem hooghouden in alle werelddeelen,
komt dit technicum voorwaar de bevordering tot Hoge
school ten volle toe
Een groot waterkrachtwerk brengt de Nederlandse
auteur Wagenvoort tot de volgende uitroep
Inge
nieurs zijn de ware dichters van heden, hunne bereke
ningen zijn sonnetten en sommige hunner poemen zijn
grootsch als de Ilias en even onsterfelijk
De pen van mr K a m p en zijn hooggeleerde mede
werkers, in uitstekend samenspel met de goede regie
van de fotograaf Paul Huf (benijdenswaardige taak,
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deze speurtocht met de lens), dichtte voor U een son
net, waaruit enkele regels
Oude Delft 93 de fotograaf staat voor Wenkebach s
bas relief Het beeld van een der gevallenen 1940 1945
met pelgrimstaf en hoed, verzonken in gepeins bij het
lezen der namen Het schild was zwak maar sterk is
het betrouwen — In de Wippolder wordt gebouwd
de fotograaf is er bij en legt beton silhouet vast tegen
een levendige Hollandse lucht — Over het oude ge
bouw voor W & S met zijn strenge ramenrijen \er
eeuwigt de lens Delfts slanke torens m de diepte trekt
een Lagaacht een oefenbaantje ( Een welgekozen ge
schenk bood de Delftsche Studenten Roeivereeniging
Laga de hogeschool bij haar hah e eeuwfeest aan,
door m 1955 de Varsity te winnen
) — Hooggeleerd
o\erleg het fotogenieke gelaat van onze hoogleraar in
de toegepaste mechanica — Daarnaast het mooiste
marktplein ter wereld, waaro\er eens werd geschreven
In t midden van het markt veld is een rond perk, m
welkers middelpunt een kompas van blauwe steenen
vertoond werd, waar boven het wapen der provincie en
onder dat van de stad is afgebeeld in sierlijke straat
steenen, in den jaere 1595 geleit Tusschen de twee
cirkels rond om loopende, leest men in groote letteren
Elck wandel in Godts wegen , zijnde een kostelijke
vermaninge door stomme steenen
— In de herfst
mist rijdt, in open rijtuigen bespannen met gepluimde
paarden, de almanak redactie, en die a\ ond dringt de
lens van onze fotograaf door de dikke mist van rook
in de voorzaal van de Sociteit Phoenix
studenten
ont\angen hoogleraren, de jaarlijkse geboorte van het
rode boek uit de bloemkool — Liefelijker is het beeld,
dat e\en later verschijnt in een warm interieur ^aa
\ rouwelijk zorgende gezelligheid mcisjesstudenten ont
vangen hoogleraars\ rouwen — In een wonderlijk spel
van licht en schaduw richt de fotograaf zijn aandacht
op twee gespannen gezichten achter het glas van de
golfgoot in het waterloopkundig laboratorium, op het
interieur van de proeffabriek chemische technologie, op
een promotie plechtigheid, op een in problemen verzon
ken eerstejaars, op een hooggespannen electrische ontla
ding, op studenten aan tekentafel en in collegezaal, op
de markante kop van Kluyver in zijn kabinet, op een
diesmaaltijd van hoogleraren in gewijde omgeving, op
een bespreking van de adviseur studentenaangelegenhe
den met de Centrale Commissie, op bloemen Bertha, een
hoogleraar een bloem in het knoopsgat stekend, op het
interieur van de bibliotheek, punt \an rust en concentra
tie — Jaarrede hooggeleerden in de kleding van hun
\\ aardigheid, de jongelingschap met het lint van haar
functie
In zijn voorwoord schrijft de Rector Magnificus
Dit gedenboek verschijnt nu een nieuwe uitleg van de
hogeschool in uitvoering is en deze zich opnieuw bezint
op haar taak en structuur Het moge daarom, terwijl het
m dankbaarheid terugziet en van het bovenstaande ge
tuigt, tevens een goede wens spreken voor het Delft
\an morgen
Elke bloeitijd heeft zijn eigen techniek De calorie
enfonteinen, die thans beschikbaar zijn, hebben een
nieuw en onafzienbaar groot arbeidsveld opengelegd
De wetenschap \an het maken is gericht op opbouw
en behoud, zij staat aan de positieve zijde van het Ie
ven, afwijzend tegenover verwoesting en vernietiging ,
schrijft de hoogleraar Westendorp
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Dit gedenkboek is een typografisch sieraad, en dit
juweel behoort een ereplaats te hebben in Uw boekerij
Het zal U in rustige uren voeren naar een Instituut, dat
trachtte van U een goed ingenieur te maken, en U\>,
herinnering wakker houden aan een Maatschappij, die
door haar \ rijheid in zelf discipline een ' eeuwige bron
van nieuw leven vormt
GIJ vindt er \eelal Uzelf in terug
(van der

Lee)

Technische Hogeschool Ie De!f/ 1905 — 1955
310 blz , 157 fotos, 21 X 28 cm, uitgave
Staatsdrukkerij en Uitgeversbedrijf,
's Gravenhage
In de maand October bereikte ons het gedenkboek van
de T H , welk boek in opdracht van de Senaat der T H
bij de Staatsdrukkerij werd uitgegeven Direct reeds bi)
het doorb'adeien, wat wij toch immers altijd het eerst
doen als wij een nieuw boek in handen krijgen, valt
ons de tot in de details doorgevoerde verzorging op
De fotodocumentatie dwingt ons echter direct \an
doorbladeren tot een ernstiger bezien -^ an wat samenstel
Iers in dit boek bijeen brachten
De vuur stelende Prometheus — het standbeeld dat
zich midden in het complex der T H -gebouwen bevindt
— opent de rij van foto s, ge\ olgd dooi die \ an de
gedenkplaat van gevallenen 1940 — 1945
Hierna krijgen wij de meest wisselende beelden uit
het oude en heden van de T H Voor de ouderen onder
ons die — ver van het vaderland — weinig of niets van
de hedendaagse uitbouw van de T H hebben gezien, is
het indrukwekkend -waar te nemen wat er reeds tot stand
kwam
Naast vele oude en vertrouwde beelden — wij ont
dekken trainende Laga achten. Bloemen Bertha, luierende en werkende studenten — komen de gegroeide nieuwe verhoudingen toch ook zeer tot uiting
Na het bezien van deze fotodocumentatie lezen wij
het % oorwoord van de Rector Manif icus Prof B o t t e
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m a en kunnen als aandachtig lezer de moeilijkheden
\an voorbereiding tussen de regels opmerken Voor la
piece de resistance van dit gedenkboek — Start, groei,
doel en taak van de Technische Hogeschool — heeft
men buiten eigen kamp Mr A F K a m p bereid ge
vonden, om in een vijftal hoofdstukken deze materie
vast te leggen Met een zeer uitgebreide documentatie,
die schrijver achter elk hoofdstuk weergeeft, is hij er
goed in geslaagd, om alle aspecten die zich sinds de
dertiger jaren om T H en ingenieur hebben voorgedaan op een prettige en overzichtelijke wijze in histo
rische volgorde ten tonele te voeren
Mr Kamp bereikt in zijn slotbeschouwingen in het
laatste hoofdstuk (Student — Hoogleraar) zeker de
chmax
In de daarop \olgende Capita Selecta ,,Onderwijs en
Techniek komen wij artikelen tegen van diverse pro
mmenten waarvan vele uit de Delftse onderwijswereld
WIJ willen hier met op elk van deze hoofdstukken
nader ingaan De schrij\ers zijn er allen in geslaagd
een zeer lezenswaardige bijdrage te leveren voor dit
gedenkboek Wij wensen hier echter een uitzondering
te maken voor het eerste hoofdstuk \an deze capita,
nl dat -^ an Prof Ir H Kramers ,,De Student in
Delft
Op een naar onze smaak voortreffelijke en zeer
knappe wijze heeft de schrijver alles wat in onze herinnering leeft, wat ons aan Delft, het studentenleven en
het \ erenigingsleven van onze Delftse studententiid
bindt, onder woorden gebracht Met het laatste hoofdstuk van Mr Kamp en het daaropvolgende hoofdstuk
van Prof Ii Kramers heeft dit gedenkboek hiei een
hoogtepunt bereikt, waarop samenstellers en initiatiefnemers met veel \oldoening op kunnen terugzien
Na de reeds genoemde fotodocumentatie, samengesteld dooi P Huf, sluit het boek met naamlijsten en
grafieken Wij kunnen slechts hopen, dat voldoende
exemplaren % an dit gedenkboek werden gedrukt teneinde alle oud Delftenaren de gelegenheid te verschaffen, dit boek de haar toekomende plaats in de
boekenkast te laten innemen
(Schell)
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Uittreksel uit de Toelichting van het Plan voor een
Gebouwencomplex voor de Universitas Indonesia
te Bandung.
zoals werd ingediend door ir S. J. v a n E m b d e n b.i.

' ' t r-

De oude Gehomven van de Fakullas
(Plaatsgebrek maakt een volledige opname van de
toelichting onmogelijk. Bovendien is smds 1949, m welk
jaar het plan werd ingediend, veel anders gelopen dan
ir V a n E m b d e n in zijn prognose had voorzien, wairdoor deze delen hun aktualiteit hebben verloren. De grote
lijn in het plan aangegeven werd echter steeds aangehouden en heeft ook nu nog niets van zijn waarde als
konseptie ingeboet. Van de minder belangrijke paragrafen wordt de inhoud zeer verkort weergegeven).
A.
I.

Samenstelling bouwprogramma.
Opgesomd worden de afdelingen van de Technische
Fakulteit en de studierichtingen van de Fakulteit
voor Wis- en Natuurkunde met de aan beiden ver-

Teknik.

bonden opleidingen en leergangen Daarnaast zijn
vermeld de wetenschappelijke instituten, welke op
het terrein gastvrijheid zullen genieten.
II.

Voor de Technische Fakulteit zijn, om een beeld
te vormen van aard en aantal der verschillende inrichtingen, afdelingsgewijs de leervakken, welke
toen naar verwachting aan die Fakuulteit gegeven
zouden moeten worden, bijeengebracht.

III. Amerikaanse ervaringen hebben uitgewezen, dat
een bezetting met 3000 a 4000 studenten de gunstigste omvang geacht moet worden voor een instelling voor Hoger Onderwijs. Daarom werd het
plan opgezet voor 3000 studenten. 2000 technische
studenten en 1000 voor de Wis- en Natuurkundige
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Fakulteit. Hierbij werd gerekend op een enkelvoudige bezetting van kollege-zalen, tekenzalen en
praktika-ruimten. Een overschrijden van dit aantal
zou opgevangen kunnen worden door een dubbel
gebruik van deze lokaliteiten of door het stichten
van een tweede gelijksoortige instelling elders in
Indonesië. Voor de Technische Fakulteit wordt als
maksimum aangenomen 3000 studenten.
IV. Een prognose wordt gegeven van de verdeling
van de aangenomen 2000 studenten over de 7
bestaande of naar veronderstelling nog op te richten
afdelingen.
V.

Aan de hand van bovenstaande aangenomen gegevens en in vergelijking met het voor de Technische
Hogeschool te Delft geldende rooster werd het
bouwprogramma opgesteld. Ter besparing op de
gebouwen-inhoud werd ervan uitgegaan, dat elke
student gedurende een studiejaar zoveel mogehjk
tekenwerk (ook voor verschillende studievakken)
op één tekenzaal verricht. In het plan werd een
gebouwencompleks voor de Akademie voor Lichamelijke Opvoeding opgenomen. (Dit onderdeel is
later komen te vervallen).

VI. Door gekombineerd gebruik van verschillende gebouwen door de bijeengebrachte instellingen wordt
een verhoogd profijt getrokken van de geprojekteerde :
a. grote gemeenschappelijke algemeen wetenschappelijke bibliotheek ;
b. gemeenschappelijke lokaliteiten en laboratoria
voor Physica ;
c. gemeenschappelijke lokaliteiten voor het onderricht in de Wiskunde ;
d. gemeenschappelijke Hoofdgebouw voor beide
fakulteiten gezamelijk, bevattende lokaliteiten
voor de administratie, vergaderingen, ontvangsten e.d.
e. gemeenschappelijk gebruik van de op het terrein aanwezige militaire schuilkelder, waarop
o.a. wordt prijsgesteld door de physici van beide
fakulteiten alsmede door de Geophysische
Dienst en door de Afdeling Biologie van de
Fakulteit voor Wis- en Natuurkunde ;
f. gemeenschappelijk gebruik van de terreinen en
voorzieningen voor sport-beoefening door de
studenten der beide fakulteiten en door de
Akademie voor Lichamelijke Opvoeding (de
laatste is vervallen);
g. gemeenschappelijke studentenhuisvesting met
centrale voorzieningen (vervallen).
VIL Voorzien werd in de huisvesting van 2000 studenten in één-persoons-kamertjes met lees- en rekreatiezaaltjes en een bibliotheek met algemeen-kulturele,
litteraire en ontspanningslectuur. Gerekend werd
op een centrale kook-, was- en strijkgelegenheid.
(•ook dit deel van het projekt is komen te vervallen).
B.

Beschikbare terreinen.

I.

Het terrein omsloten door de Hogeschoolweg (Dj.
Ganega), de Huygensweg (Dj. Tamansari) en de
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reeds met woonhuizen bezette erven langs de westzijde van de Dj. Dago. Verder het laaggelegen terrein omzoomd door Huygensweg (Dj. Tamansari)
en Dr de Grootweg (Dj. Siliwangi). Zo nodig
konden bij het plan betrokken worden de gronden
ten noorden van de Lammingaweg (Dj. Lamping),
het hoge terrein ten noordwesten van het hogeschoolterrein binnen het Jubileumpark (Taman
Sari) en de onbebouwde gedeelten van het Huygenspark (Taman Ganeca Selatan).
II.

De ligging van de terreinen is gunstig door de
eenvoudige verbindingen met de stad zonder daar
direkt in betrokken te zijn. De nabijheid van de
Dierentuin is voor de Afdeling Biologie van de
Wis- en Natuurkundige Fakulteit gunstig. De geringe helling en het uitzicht op de Tangkuban
Prahu openen de mogelijkheid van interessante
stedebouwkundige oplossingen. Te betreuren is de
afsluiting van de Dj. Dago.

C.

Keuze van het Gebouwentype.

I.

De geleidelijke realisering van het plan maakte het
noodzakelijk rekening te houden met mogelijke
kleinere of grotere wijzigingen in het programma
gedurende de periode van verwezenlijking. Eenzelfde overweging gold voor de indeling der gebouwen. Daarom werd gezocht naar een elastisch
schema.

II.

Het bleek wenselijk om zoveel mogelijk elke onderafdeling te maken tot een overzichtelijk afgerond
en afsluitbaar geheel.

III. De keuze viel daarom op een uitgebreid stelsel van
afzonderlijke gebouwen.
IV. Het beschikbare terrein is niet groot genoeg om
alle gevraagde ruimten op de begane grond te projekteren. In beginsel werd dan ook besloten tot de
verdieping-bouwwijze, behalve voor de noodzakelijke grote werkhallen met bovenlicht.
V.

Besloten werd tot een verdiepinghoogte van 5 m
en een totale hoogte van maksimaal drie lagen
(twee verdiepingen) of wel 15 m. Bij toepassing
van meer verdiepingen zouden liften moeten worden
toegepast, wat niet alleen zeer kostbaar is, maar
bovendien bij gebruik door grote aantallen bezoekers tot aanmerkelijke tijdverliezen zou leiden.

VI. Klimatiseerinstallaties werden overwogen om de
verdiepinghoogte te kunnen beperken. De sterk
voelbare overgangen bij het vaak wisselend gebruik
en de beperking van de elastische plattegrond door
de aanwezigheid van deze installaties deed hiervan
afzien. Tenslotte zij eraan herinnerd dat het aangename klimaat te Bandung de behoefte aan dergelijke voorzieningen gering doet zijn.
VII Bijzondere aandacht werd besteed aan de zonwering. Intensieve zonbestraling geeft aanleiding tot
hoge temperaturen in het inwendige van de gebouwen alsmede tot verblinding en tevens tot ongewenste reaksies bij het bestralen van bepaalde
chemicaliën.
Hoge temperaturen ontstaan in het interieur door
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bestraling van de omhulling van het gebouw. De
invloed hiervan op het dak is betrekkelijk gemakkelijk van het interieur af te leiden. De geventileerde luchtruimte in de kap werkt als isolatie
boven het plafond.
Voor de buitenwanden is de zaak aanmerkelijk minder eenvoudig. iVIen kan de muren ekstra zwaar
maken, teneinde de steenmassa's als isolatie te doen
fungeren en men kan trachten door sterk overstekende daken, luifels of rondlopende galerij-daken
de rechtstreekse bestraling van de muren te beperken.
Deze luifels en overstekken moeten dan een zeer
grote breedte verkrijgen om, zelfs bij een vrij laag
gebouw, enigermate effektief te zijn en dan nos^
hebben zij een redelijk effekt alleen bij de noorden zuidgevels.
Omstreeks zons op- en ondergang immers vallen de
stra'en uit het oosten, resp. westen praktisch horizontaal in, zodat geen enkele luifel, hoe groot van
overstek ook, deze kan onderscheppen en de achtergelegen gevels kan afschermen.
Dit pleit allereerst voor de reeds eerder beschreven
oost-west ligging der gebouwen, met lange, op nader
Ie beschrijven wijze tegen de zon beschermde noorden zuidgevels, waarin de raamopeningen kunnen
worden aangebracht, en met zo klein mojjeliike
eind-gevelvlakken blootgesteld aan de invloed van
de opkomende, respektievelijk ondergaande zon.
Het gaat dus vooral om een deugdelüke bescherming van de lange door ramen doorbroken, noorden zuidgevels. Luifels bieden hier slechts een beperkte bescherming, zoals reeds werd uiteengezet.
Alti'd toch zijn er uren van de dag, waaron de zon
zó laag staat, dat zij onder deze luifels door zou
invallen en de achtergelegen gevel zou bereiken.
Weliswaar geschiedt dit bij voldoend brede luifels
en een laag bouwwerk slechts in de vroege ochtend
en de late namiddag en valt het licht dan in onder
een scherpe hoek met de betreffende gevels, doch
bij een hoog gebouw, speciaal bij een bouwwerk
met meerdere verdiepingen, vereist deze onvolledige
bescherming, wil zij eniger mate effektief zijn, toch
een groot aantal sterk uitstekende, dicht boven
elkaar geplaatste, luifels. Een hoog bouwwerk verkeert bij deze oplossing nog ekstra in het nadeel
ten opzichte van een laag. doordat bij dit laatste
de onder een geringe hoek invallende zon waartegen men zich niet kan beschermen, dikwijls nog
wordt onderschept door omringende beplanting of
door andere gebouwen, obstakels die voor de hoger
gelegen verdiepingen niet meer werkzaam zijn.
Afgezien van de onvolledigheid van de bescherming welke een luifelstelsel verleent aan het achterge'egen muuroppervlak moet nog worden opgemerkt, dat dit systeem een belangrijk deel van zijn
eigen effekt weer te niet doet, doordat het zelf de
onderschepte zonnewarmte weer overdraagt op het
gebouw dat het beschermen moet. De uitgebouwde
luifels, gewoonlijk gekonstrueerd als in de gevels
ingeklemde gewapend betonnen platen, vergroten
de uitwendige oppervlakte van het gebouw aanzienlijk. Zij worden permanent krachtig bestraald,
akkumuleren warmte en geleiden deze weer naar
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de gevels, welke ze op hun beurt afstaan aan het
interieur.
Een konsekwente bescherming van noord- en zuidgevels is derhalve slechts mogelijk door :
a. ook de laag en onder een scherpe hoek met de
gevel invallende zonnestralen te onderscheppen.
b. de konstruktie van de zon-wering zoveel mogelijk los te houden van het te beschermen
gebouw.
Te dien einde werd een systeem ontwikkeld van
horizontale en vertikale, loodrecht op het gevelvlak
staande schotten, waarvan de afmetingen voor
noord- en zuidgevel afzonderlijk zodanig werden
dat op de breedtegraad van Bandung ( 7 ° Z B . ) op
de ongunstigste dagen nog juist geen zonlicht valt
op de achtergelegen gevelvlakken.
De aldus gevormde roosters kunnen zodanig
worden gekonstrueerd dat zij zeer weinig materieel
kontakt hebben met het gebouw.
Door deze invoering van vertikaal staande schotten
tussen de van oudsher gebruikelijke horizontale
(luifels) kan de voorsprong van deze laatste aanzienlijk worden beperkt.
De absolute afmetingen van het systeem doen
overigens in prinsipe niet ter zake ; het gaal uitsluitend om de onderlinge verhouding van hoogte,
breedte en diepte van de door de roosters gevormde vakken. Deze roosters kunnen bij voorbeeld
gevormd worden door voor de gevels gelegen grote
loggia's of veranda's, zij kunnen ook de gedaante
verkrijgen van een fijn en dicht rasterwerk (zoals
voor sommige moderne buislamp-armaturen wordt
aangebracht). Ook elke tussengelegen maat is
bruikbaar.
Een dergelijke tussenmaat is in het onderhavige
ontwerp gekozen, waar de raam-modulus als grondmaat voor het rooster werd aanvaard.
Voor de oost- en westgevels zijn ook deze roosters
niet geheel effektief, al zou er ongetwijfeld toch
wel een redelijke bescherming door kunnen worden
verkregen. Zij zijn in het onderhavige ontwerp
evenwel voor deze gevels niet toegepast. De op het
oosten en westen gelegen gevels zijn zo gesloten
mogelijk gehouden en kunnen worden gekarakteriseerd als massieve afschermmuren.
Door de introduktie van verbindingsgalerijen langs
en tussen alle gebouwen was het niet noodzakelijk
de begane-grond-verdieping op dezelfde wijze te
beschermen als de verdiepingen, daar bedoelde
galerijen met hun veroverstekende daken, ondersteund door de werking der omliggende gebouwen
en beplantingen, wel voldoende bescherming
bieden.
Een bijzonder probleem vormden de in het bouwprogramma gevraagde grote laboratoriumhallen,
o.a, voor elektrotechniek en werktuigbouwkunde.
De zon-inval kon ook hier worden uitgeschakeld,
door toepassing van een rooster-werk met staande
schoepen in de richting noord-zuid en schuin geplaatste schoepen iii de richting oost-west.
Door een daarboven aangebracht afsluitend glasdak
werd het ontstaan van op vele plaatsen onderbroken
zakgoten, vermeden.
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Het buitenoppervlak van het gebouw werd daarmede ook aanzienlijk verkleind en tot een eenvoudige
gedaante teruggebracht, hetgeen de kans op lekkages e d. naar evenredigheid vermindert Van de
gevel-roosters werd een model op ware grootte
vervaardigd, teneinde te controleren of het uitzicht
daardoor niet op onaangename wijze zou worden
belemmerd. Het resultaat was zeer bevredigend
Van het systeem \ oor de bovenlichten werd een
model op kleine schaal gekonstrueerd waarin
metingen werden verricht, teneinde na te gaan of
het licht niet al te sterk werd onderschept.
De resultaten waren eveneens volledig bevredigend
Nog enkele opmerkingen betreffende de zon-wering
dienen hier te worden geplaatst .
Ie. door de verkregen volstrekte afscherming kan
de gevel zelf zeer licht worden gekonstrueerd,
2e. het aanbrengen van beweegbare blinden of
stores is overbodig.
3e. door een adekwate dimensionermg kan desgewenst de afscherming minder absoluut worden
gemaakt en enig zonlicht worden toegelaten,
t>.v. gedurende de natte moesson. Binnen zekere grenzen zijn de dagen van het jaar en de
uren van de dag waarop de gevel, ot de vensters, rechtstreeks zullen worden bestraald, van
te voren te regelen.
4e. in Zuid-Amerika, en elders tussen de Keerkringen zijn soortgelijke zonwering-systemen
ontwikkeld en uitgevoerd.
Over de, al dan met ontwikkelde, theoretische
grondslagen daarvan is, voorzover schrijver
tot dusverre heeft kunnen nagaan, mets gepubliceerd.
5 e de zonwering vormt een geheel nieuw architektonisch element , de gehele uiterlijke verschijning der nieuw ontwoipen gebouwen is
dan ook afgestemd op een konsekwente toepassing van de beginselen welke aan de toepassing van de zonwering ten grondslag
liggen.
VIII. De plattegrond van het merendeel van de gebouwen IS ontwikkeld op een systeemraster met jm
tot grondmaat Op basis hiervan werd een reeks
standaard-kollegezalen ontwikkeld, waarbij bijzondere aandacht werd geschonken aan een goed zicht
van de toehoorders-plaatsen op de demonstratietafel.
Evenzo werden standaard-plattegronden ontwikkeld
voor praktikum- en tekenzalen. Voor de plattegronden der grote hallen met bovenlicht kan het
systeem van kwadraten van 5 X 5 m zonder be
zwaar worden gehandhaafd.
Voor de universiteitsgebouwen met verdiepingen
veroorzaken de verkeersruimten (gangen e d ) een
komphkatie. De keuze gaat, wat deze gangen betreft, tussen drie systemen .
a gebouw met gang langs één lange zijde ;
b gebouw met gangen langs twee lange zijden ;
c. gebouw met gang m het midden o\ erlangs
Systeem a. geeft een zeer goede verlichting en
ventilatie van de gang, is echter zeer kostbaar daar
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slechts één lange gangwand ,,produktief" is, d.w.z.
toegang geeft tot aangrenzende lokalen.
Deze gang, als uitgebouwde galerij dienstbaar te
maken aan de zonwering bleek niet mogelijk. De
verticale schotten zouden niet kunnen worden geplaatst en de galerij zou daardoor een buitensporige breedte moeten verkrijgen. Een voordeel van
systeem a. is de mogelijkheid om de lokalen van
twee zijden te verlichten en te ventileren Ramen
aan de gangzijde veroorzaken echter onrust door
het langsgaande verkeer.
Voor systeem b geldt dit laatste bezwaar in verhoogde mate. De lokalen liggen ruggelings tegen
elkaar, wat ventilatiemoeilijkheden oplevert Echter
kunnen eventueel twee lokalen samen verenigd
worden tot een zeer breed lokaal De gebouwen zijn
breder en kunnen veel korter gehouden worden.
Systeem c , dat over de gehele wereld normaal
wordt toegepast, heeft het bezwaar van een betrekkelijk onvolkomen verlichting der middengangen.
In de tropen kunnen dergelijke koele, matig verlichte verkeersruimten juist een aangename verademing geven.
Bovendien is door hooggeplaatste glasstroken in
de gangwanden een voldoende sekundaire verlichting zeer wel te bereiken. Souplesse in de diepte
der zalen is mogelijk door b.v. de gang met in
het midden te leggen of de zalen over de hele
breedte van het gebouw door te voeren. Het toepassen van een middengang brengt bovendien een
aanzienlijke modifikatie in het stramien van 5 X
5m. De breedte van het gebouw, welke normaal op
15m is gehouden, wordt verdeeld in twee zijstroken
van gewoonlijk 6,25m elk en een middengang van
2,5 Om. Na zorgvuldige overweging werd daarom
systeem c. in beginsel aanvaard.
D.

Algemene Stedebouwkundige en Architektonische
uitgangspunten.

I.

De bestaande gebouwen van de Technische Hogeschool zijn met grote zorg gegroepeerd ter weerszijden van een noord-zuid as, welke samenvalt met
de verbindingslijn tussen de toppen van de Tangkuban Prahu en de Malabar.
Dit uitgangspunt moet buitengewoon gelukkig
worden geacht.
Het leidt ertoe dat de gebouwen zelve in de richting oost-west komen te liggen, hetgeen aangewezen is met het oog op zonbestraling Bovendien
wordt tengevolge van de gekozen situering het algemene beeld voortdurend beheerst door de beide
genoemde indrukwekkende bergtoppen hetgeen aan
het gehele kompleks een bijzondere bekoring verleent.
In het thans aangeboden projekt is deze zelfde
hoofdgedachte aangehouden. In de eerste plaats
omdat, zoals gezegd, met dit uitgangspunt volledig
kon worden ingestemd en in de tweede plaats, omdat er van is uitgegaan, dat zoveel mogelijk moet
worden gestreefd naar continuïteit in de grondslagen der op elkaar aansluitende plannen. Door aanvaarding van tegenstrijdige richtlijnen in de verschillende opvolgende fasen van het werk zou een
onduidelijk en onbevredigend totaalbeeld ontstaan.
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Het vorenstaande houdt in, dat ook het nieuwe
plan in zijn hoofdvorm goeddeels bepaald wordt
door het vrijhouden van de doorgetrokken noordzuid as en door een reeks van oost-west gerichte
gebouwen, geplaatst op regelmatige onderlinge
afstanden ter weerszijden van naar het noorden en
zuiden open middenruimten.
Een ander uit de bestaande aanleg overgenomen
element wordt gevormd door de doorgaande verbindings-galerijen tussen de koppen der gebouwen,
alsmede door een aldus ontstaand stelsel van door
galerijen omzoomde binnenhoven tussen de gebouwen.
Zijn dus in het nieuwe plan de samenstellende
elementen in hoofdzaak dezelfde als in het bestaande kompleks, de afmetingen zullen overal belangrijk groter zijn en de vormen anders.
Een geheel nieuw element tenslotte zal worden ingevoerd door de introduktie van een aantal grote
werkhallen met bovenlicht.
Wat de architektonische verschijning der gebouwen
aangaat, moest van een rechtlijmng doortrekken
van de tot dusverre gevolgde richtlijn worden afgezien. In de eerste plaats maakt het feit, dat tot
hoogbouw moest worden besloten, het onmogelijk
om het tot dusverre aanvaarde gebouwentype verder aan te houden, terwijl in de tweede plaats de
vraag zou kunnen worden gesteld in hoeverre de
verschijning van de bestaande gebouwen wel in
overeenstemming is met de algemene sfeer van het
Technische en Natuurwetenschappelijke Onderwijs.
Het bestaande, in opzet door i r M a c l a i n e P o n t
ontworpen gebouwenkompleks van de Technische
Hogeschool heeft ongetwijfeld zeer belangrijke
praktische en artistieke kwaliteiten ; het vormt een
zeldzaam voorbeeld van waardevolle architektuur in
de tropen. Een zorgvuldige konservering van dit
kompleks dient dan ook met klem te worden aanbevolen.
De ontwerper stelt zich voor, het bestaande kompleks zoveel mogelijk te handhaven, en het architektonisch tot een eenheid te kompleteren tot aan
de lijn, welke loopt onmiddellijk ten noorden van
het Bosscha-Laboratorium en het Laboratorium voor
Technische Hygiëne.
Ten noorden van deze lijn zal volgens het aangeboden plan het aspekt worden bepaald door de architektuur van de nieuw ontworpen gebouwen,
waarbij ernaar gestreefd is, om door een harmonische doch krachtige tegenstelling het eigen karakter
zowel van het bestaande als van het nieuwe deel
duidelijk te doen spreken.
Bij het bepalen van het architektonische karakter
van het nieuwe kompleks is derhalve terdege rekening gehouden met de vormentaal der bestaande
gebouwen, zonder dat dit evenwel aanleiding heeft
gegeven tot een overnemen van deze vormentaal.
Beschrijving voorgestelde aanleg.
Het kwam ontwerper wenselijk voor om het toekomstige totale kompleks een duidelijk gemeenschappelijk centrum te verlenen. Hiertoe werd een
pleinvormige ruimte ontworpen, aansluitende op.
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LEGENDA BEHORENDE BIJ
DE ALGEMENE SITUATIE.
Nummer

Bestemming

50

Hoofdgebouw

51

Wiskunde

52

Natuurkunde

53

Scheikunde

54

Biologisch Laboratorium I.

55

idem

idem

II.

56

idem

idem

III.

57

Pharmaceutische Afdeling

58

Lab. voor Alg. Physische en Anorganische
Scheikunde

59

Lab. voor Organische Scheikunde

60

Lab. voor Analytische Scheikunde

61

JMijnbouwkunde

62

Werktuigbouwkunde en Toegepaste Mechanica

63

Weg — en Waterbouwkunde

64

Bouwkunde en Stedebouw

65

Kennis van Bouwstoffen

66

Electrotechmek

66a

Hoogspannings — Laboratorium

61

Instituut Opleiding Meteorologen en G. D.

68

Universitaire Leergang voor Tekenleraren

69

Lab. voor Materiaal Onderzoek (Dept. E.Z.)

70

Instituut voor Weg — en Waterbouwkundige
Onderzoekingen

71

Algemene Bibliotheek

72

Instituut voor Weg — en Waterbouwkunde
(Hoofdgebouw)

73

idem

Hydrodyn.

Laboratorium.

74

idem

Lab. voor Grondmechanica en Wegentechniek

75

Studenten — Huisvesting

76

idem

77

idem

96

(vervallen)

Academisch Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (vervallen)

103

Schuikelder

118

Laboratorium Chemische Technologie
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doch hoger gelegen dan de middenruimte van het
bestaande kompleks
Dit nieuwe, vrijwel in het midden van het gehele
Itrreinkompleks gelegen plein zal m de eerste plaats
een rustpunt vormen voor gebruikers en bezoekers
In de tweede plaats geeft het m zijn algemene verschijning uitdrukking aan de eenheid \an de universitaire gemeenschap
In de derde plaats zal het, e\ eneens door zijn algemene verschijning, de bestemming representeren
van dit centrum voor Natuurwetenschappelijk en
Technisch Onderwijs m Zuid-Oost Azie.
Dit plein zal geen ledige ruimte mogen blijvei,
doch een le\ end element moeten vormen m het
universitaire leven Daartoe werden de toekomstige
hoofdgebouwen en de Algemene Bibliotheek zodanig gegroepeerd, dat zij gezamenlijk dit centrale
plein, torum of, zo men wil, aloon-aloon begrenzen
dat, omge\en door galerijen en trappen, gebruikt
kan worden als openlucht-vergaderplaats vooi zeer
grote universitaire bijeenkomsten
Ontwerper is van mening, dat het in dit geval geen
aanbeveling verdient voor een enkele maal voorkomende, doch ideëel uitermate belangrijke, zeer
grote bijeenkomsten een overdekte zaal te projekteren Een dergelijke zeer kostbare zaal zou immers
slechts betrekkelijk zelden gebruikt worden en bovendien toch ook moeten worden uitgerust met dezelfde bijzondere installaties voor geluidsoverdracht,
welke op het forum nodig zullen zijn.
De mogelijkheden welke het klimaat hier biedt
voor \ ergaderingen in de open lucht mogen niet
nodeloos worden verwaarloosd
Bedoeld centrale plein vormt de schakel tussen het
fraaie middenterrein van de bestaande hogeschoolgebouwen en het geprojekteerde middenveld van
het nieuwe studie-kompleks Op dit laatste kunnen
sportvelden worden aangelegd
Er is gestreefd naar een karakteristieke onderscheiding in het voorkomen van de drie genoemde
middenruimten
a

b

De bestaande tuin is enigermate in de bieedleuchtmg ontwikkeld Hl) heeft een uitgesproken
poëtisch karakter , zowel de algemene aanleg
met fraai begroeide terrassen als ook de verschijning der omringende gebouwen werken
mede tot een zeer bekoorlijke en rustgevende
indruk
Het nieuwe forum of, wil men, de nieuwe aloonaloon, IS ktvaclyalisch van grondvlak en zal een
veel monumentaler karakter verkrijgen. Links
en rechts wordt dit plem geflankeerd door vrij
hoge gebouwen Naar de zuidzijde is het open
en ziet het uit over de lager gelegen bestaande
tuin Naar het noorden wordt het door een
brede open galerij gescheiden van het iets hoger
gelegen middenterrein van het grote nieuwe
kompleks van fakulteitsgebouwen
De beplanting van de aloon-aloon zal beperkt
dienen te blijven tot een viertal markante, grote
boomgroepen, waarvoor waringins gekozen kunnen worden
Denkbaar is een veihoogde en overdekte zitgelegenheid voor de senaat bij officiële bijeen
komsten.
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c. Het meest noordelijk gelegen middenterrein, geflankeerd door de afdelingsgebouwen, heeft
een geheel ander, opener, karakter dan de beide
andere Het is niet ingesloten tussen frontaal
geplaatste gebouwen, zoals het middenplein, het
IS niet als turn ingericht als het voor-terrein De
flankerende gebouwen staan dwars op de middenruimte De sterk omsluitende werking der
begeleidende galerijen is opzettelijk enigermate
verzwakt door deze te doorbreken door de hoog
oprijzende massa's der werkgebouwen Deze
geven, dooi hun regelmatige plaatsing en hun
gelijkvormigheid een straf rhytme waar\an de
strengheid echter zal worden verzacht door
achtei de galerijen geplaatste kleinere hulpgebouwen, die echter belangrijk lager blijven dan,
en dientengevolge in hun werking ondergeschikt zullen zijn aan de twee maal vier grote
bouwwerken
Het middenterrein zelf is duidelijk in de dieple-rtchting ontwikkeld Het zal worden ingericht
voor sport, spel en verpozing Het wordt horizontaal afgegraven , aan de noordzijde ontstaat
daardoor een geterrasseerd talud, waartoe de
twee begeleidende noord-zuid-wegen met een
flauwe helling oplopen. De galerijen gaan
sprongsgewijs omhoog en de grote gebouwen
zijn eveneens enigermate amfitheatersgewijze
opgesteld. Een lichte kromming der begrenzing
zal de gehele ruimte-kompositie een zekere
mate van bepaaldheid verlenen.
II.

Terzake van de bestemming der verschillende
bouwweiken kan het volgende worden opgemerkt.
Gestreefd is naar het samenstellen van samenhan
gende gebouwengroepen, hetgeen de overzichtelijkheid bevordert en het verkeer over het terrein
beperkt
In hoofdzaak zijn de volgende richtlijnen gevolgd,
a de reeds aanwezige gebouwen zijn m hun bestemming gelaten, voorzover hun bouw en inrichting speciaal aan die bestemming zijn aangepast. Dit betreft vooral het Bosscha-Laboratorium, het Laboratorium voor Technische Hygiene en Assainering en het Laboratorium voor
Grondmechanica, Wegen en Vliegvelden
b. in het centrum van het gehele kompleks zijn
die gebouwen en inrichtingen gegroepeerd, die
in aanmerking komen voor gemeenschappelijk
gebruik door beide fakulteiten
Dit betreft vooral de fysische laboratoria, het
gebouw voor Wiskunde en verder het Hoofdgebouw en de Wetenschappelijke Bibiliotheek.
Deze dispositie verleent het Bosscha-Laboratorium op ongedwongen wijze een logische plaats
m het nieuwe systeem.
Ook komt de militaire schuilkelder dientengevolge gunstig te liggen voor fysici, biologen en
electro-technici die op het gebruik daarvan prijs
stellen.
c Voor de gebouwen voor de Faculteit voor Wisen Natuurkunde werd een situatie bepaald in
het zuidwesten, in de nabijheid van de Dierentuin en van een m aansluiting aan een, in het
bestaande Park te stichten, Plantentuin Alleen
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meer zuidelijk gelegen dwarswegen, alsmede enkele sekundaire verbindingen, kompleteren het interne
verkeers-verband zodanig, dat alle gebouwen be
reikbaar zijn zowel voor voetgangers als voor voer
tuigen
In verband met het verkeer moeten een tweetal
pleinen genoemd worden In de eerste plaats de
reeds uitvoerig beschreven aloon aloon ten oosten
van het Hoofdgebouw In de tweede plaats een iets
kleiner plein ten westen van ditzelfde Hoofdgebouw Het Hoofdgebouw opent zich gelijkelijk
naar deze pleinen Naar gelang van welke ingang
tot het terrein gebruikt zal worden bij bijzondere
gelegenheden (afhankelijk van de recipierende Fakulteit, \oor de T F de zuidelijke hoofdingang of
voor de F W N de westelijke aan de Dj Tamansari) kunnen deze pleinen alternerend dienen om
voor te rijden en te parkeren
Rijwielverkeer zal zoveel mogelijk \an het universiteitsterrein worden geweerd Daartoe werden
ruime fietsenbewaarplaatsen geprojekteerd in het
noorden en zuiden van het terrein, welke eventueel
bij de verschil'ende ingangen kunnen worden aangevuld Op enkele plaatsen binnen het kompleks,
bij voorkeur in de omgeving van de sportterreinen,
kan een kiosk worden opgericht, waar eenvoudige
verversingen verkrijgbaar zijn

het gebouw voor Scheikunde van deze Fakulteit
werd niet hier geprojekteerd, doch nabij de
Scheikundegebouwen van de Technische Fakulteit.
d
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III

De gebouwen met verdiepingen voor de Technische Fakulteit zijn gegroepeerd rondom het
meest noordelijke middenterrein Hierbij is opgenomen het Scheikundegebouw ^an de Fakulteit voor Wis- en Natuurkunde
De gebouwen voor de Technische Fakulteit, die
alléén begane-gronds gelegen werkhallen om
vatten liggen ten westen van het sub d bedoelde kompleks
De gebouwen en laboratoria voor de Technische
Instituten liggen m hoofdzaak ten oosten \an
het sub d bedoelde kompleks
Voor de tot Akademie voor Schone Kunsten uit
te breiden Leergang voor Tekenleraren wordt
het zuidoostelijke deel van het kompleks gereser\eerd, alsmede de beide bcst?ande hoofdge
bouwen, welke kunnen worden ingericht tot
Museum en Tentoonstellingshallen Deze beide
hallen zijn gemakelijk bereikbaar uit de stad
Bandung en kunnen dus op eenvoudige wijze
dienstbaar worden gemaakt aan het openbare
ku'turele en artistieke leven
Het IS verder de bedoeling om ten dienste \an
de Akademie de reeds bestaande gebouwen aan
te vullen met enige nieuwe, in dezelfde bouworde, waardoor het voor kompleks op behoorlijke wijze zal worden gekompleteerd
Voor de Akademie voor Lichamelijke Opvoeding zijn de diepgelegen ,,Visvijvers bestemd
(dit gedeelte van het plan is komen te verval
len)
Voor de Studentenhuis\esting is de hoge strook
gereserveerd langs de noordzijde \an het eigen
lijke universiteitsterrein (ook dit gedeelte zal
met worden gerealiseerd, zodat de toelichting
hieromtrent kan komen te \ervallen)

Het verkeerswegenstelsel is zeer eemoudig gehou
den De drie middenruimten, tuin, aloon-aloon en
rekreatieveld, worden begeleid door twee dooi
gaande noord-zuid-verbindingswegen, die aan het
zuideinde samenkomen bij de bestaande ingang
Deze zal ook in de toekomst als zodanig woiden
gebruikt Aan deze twee wegen liggen de voor
naamste gebouwen, de toekomstige hoofdgebouwen
benevens de verdiepingsgebouwen van de Technische Fakulteit
Hiernaast zijn nog twee wegen in dezelfde noord
zuid-richting geprojekteerd De westelijke van deze
randwegen wordt met een viadukt gevoerd o\ei
een nieuwe westelijke toegangsweg, welke een eigen
entree verleent aan de Fakulteit \oor Wis- en Natuurkunde vanaf de Dj Tamansari De oostelijke
randweg kan beschouwd worden o a als toegangs
weg voor de Akademie voor Beeldende Kunsten
Genoemde vier wegen komen aan de noordzijde
uit op een dwarsweg, welke de Huygensweg (Dj
Tamansari) verbindt met de Dj Dago - De laatst
genoemde aansluiting kan verkregen worden over
een erf, waarop een uitgebrand huis staat Enige
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IV

De gebouwen zijn in viei stroken bewust geordend
langs het middenterrein en langs de randwegen.
Tussen de buitenste paren gebouwenreeksen blijven
ruimten over, welke minder strak gevormd en omsloten zijn, doch aan welker verschijning niettemin
bijzondere aandacht is gegeven Ekstra belangstelhng verdienen de twee maal drie binnenhoven tussen de hoge fakulteitsgebouwen Deze worden
omsloten door galerijen, waarboven aan noord- en
zuidzijde zich de gevels der verdieping-gebouwen
verheffen Op deze hoven is, aan de korte zijden,
en binnejz de galerijen, plaats \oor kleine, sekundaire gebouwen, liefst zonder verdieping, opdat
het eerder beschreven rhytme der gebouwen langs
het middenterrein geëerbiedigd blijve

V

(Hier volgt een nadere beschouwing van de studentenhuizen, welke door het laten wegvallen \an dit
gedeelte \an het plan haar actualiteit verloren
heeft)
Architektonische vormgeving.
De architektonische verschijning \an de meeste gebouwen wordt in hoofdzaak bepaald door de zonwering De detaillering van deze laatste is niet van
essentiële betekenis Uitvoering is denkbaar in asbestcement-platen, schok- of tril beton elementen
of enig ander materiaal Deze keuze is met van
wezenlijke betekenis \ ooi het architektonische resultaat
De stedebouwkundige opzet met galerijen en hoge
en lage bouwwerken is van een grote levendigheid
De tegenstelling in karakteristiek tussen de \er
schillende gebouwen zal evenzeer bijdragen tot een
grote verscheidenheid in uiterlijk.

I. AA

No, 4 — 1955

DE INGENIEUR IN INDONESIË

Een van de nieuwe Gebouwen van de Vakultas
De hallengebouwen met bovenlicht zijn rondom
gesloten en vrijwel vlak aan de bovenzijde. De
Fakulteitsgebouwen hebben krachtige, vrijwel niet
doorbroken sluitgevels en uitermate open langswanden en worden gedekt door zeer luchtige en als
een echte zonwering vrij boven de gebouwromp
geplaatste sirappen-daken.
De Bibliotheek heeft een „boekentoren", het
Hoofdgebouw een geheel eigen verschijning, evenals ook het gebouw voor Wiskunde.
Niettemin verwacht ontwerper dat een zeer sterke
eenheid zal worden verkregen, door gelijkheid in de

Teknik

taillering en in materiaalkeuze. Eis is evenwel, dat
de gevels elk voor zich uitermate eenvoudig en regelmatig van indeling blijven. Elk streven naar
effekt, naar bijzondere accenten of naar monumentahteit voor de afzonderlijke gebouwen moet worden verworpen.
Het gehele kompleks zal in zijn totaliteit zonder
twijfel monumentaal werken ; juist daarom moet
elk streven naar monumentaliteit in de afzonderlijke
gebouwen worden vermeden.
(van Romondt)

