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AGENDA 
(De met * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen) 

1981. 
*t/m 15 augustus: Tentoonstelling Licht en kleur. Technisch tentoonstei-

lingscentrum, Kanaalweg 4, 2628 EB Delft, tel. 015-783038. 
Dagelijks geopend 10-17 uur, behalve op zon- en feestdagen, 
toeganggratis. Uitgebreidebeschrijvingopaanvraag;voorgroeps-
bezoek vooraf contact opncmsn. {Zie toelichiing hierna.) 

t/m december: Tentoonstelling Newton en Goethe en hun denkbeelden over 
licht en kleur. Utrechts Universiteitsmuseum, Trans 8, 3512 JK 
Utrecht, tel. 030-332114-toestel 133. Dagelijks geopend 10-17 
uur, behalve op zaterdag, zon- en feestdagen, toegang gratis. 
Lijst van tentoongesteide objecten op aanvraag verkrijgbaar; 
voor rondleidingen (max. 6 personen) vooraf contact opnemen; 
een catalogus is in voorbereiding. (Zie toelichiing hierna.) 

*4juli-15 november: Tentoonstelling 'Mode klokken, teste kijkers', sterren-
kunde in de 19e eeuw. Museum Boerhaave, Steenstraat la, 2312 
BS Leiden, tel. 071-123084 of 134251. Geopend maandag t/m 
zaterdag 10-17 uur, zondag 13-17 uur (na 1 oktober: 16 uur). 
Catalogus aanwezig; rondleiding door het museum voor groepen 
gratis, op aanvraag. {Zie toelichting hierna.) 

26 augustus-3 September: Internationaal Congres voor Geschiedenis der 
Wetenschap, Boekarest, Roemenie. Aanmeldingsformulieren 
voor het congres en inlichtingen over een mogelijke goedkope 
groepsreis bij secretariaat GeWiNa, Helmhof 36. 2403 VN 
Aiphen aan den Rijn. 

29 september-2 oktober: Internationaal Congres voor Geschiedenis der 
Farmacie, Budapest. Inlichtingen: Kongressburo Motesz, Post-
fach 32, H-1361 Budapest. 

*31 oktober: Najaarsvergadering Genootschap GeWiNa te Delfshaven (NS-
station Rotterdam CS, nadere mededelingen over aanvangstijden 
en vergaderruimte in het volgende nummer). Het thema van de 
najaarsvergadering luidt Kanttekeningen bij erkende etiketten. Zie 
toelichting onder Mededelingen van het Genootschap. 

Twee elkaar aanvuUende tentoonstellingen over licht en kleur 

Het Technisch Tentoonstellingscentrum in Delft brengt een grote educatieve 
opstelling van het Science Museum te Londen en het Utrechts 
Universiteitsmuseum heeft een kamer laten inrichten met een kleine tentoon
stelling door een stagiere. 
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'Newton' van de Engelse dichter en schilder William Blake (1795). 
Goethe's visie op Newton is vervvant met die van Blake. 

De genoemde verschillen tussen de tentoonstellingen zijn lang niet de enige. 
Delft noemt het getoonde interessant voor jong, oud, leek en deskundige, 
terwijl Utrecht zich (deze keer) meer richt op een universitair publiek. 
In Delft kunt u 48 werkende modellen en/of proefopstellingen zelf bedienen, 
die een achttal onderwerpen illustreren zeals de kleuren van flora en fauna, 
de golftheorie van het licht (interferentie, polarisatie), de huidige 
quantumtheorie van het licht (bijv. fotonen-multiplicator) en de werking 
van ogen en hersenen. Vee! hedendaagse instrumenten en inzichten en ook 
praktische of technische toepassingen hiervan (bijv. kleurentelevisie). 
Daarentegen ziet u in Utrecht ongeveer 50 realia uit de 17e en 18e eeuw, 
waarbij "physique amusante" (multipliceerglas, camera obscura, anamor-
fose) brillen, kijkers en prisma's en 18e eeuws experimenteermateriaal van 's 
Gravesande en Musschenbroek aan de orde komen. 
Als centraal thema is gekozen voor het tegenover elkaar plaatsen van de 
denkbeelden van Newton en Goethe, welke gekoppeld zijn aan een 
mathematisch-fysische resp. fenomenologisch-organische benadering. Hier-
toe is op tekstkaartjes kort en bondig de theorie over licht en kleur van 
Newton uitgelegd en kunnen ook enkele van Newtons proeven 
gedemonstreerd worden. Van Goethe is een wand vol met gedichten, 
tekeningen, foto's en tekst ingericht met daarop de door hem zelf ontworpen 
kaartjes — voorstellende witte figuren op een zwarte achtergrond (of 
omgekeerd) — die door een erbij hangend prisma bekeken kunnen worden. 
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De waamemingen die u zo verzamelt zijn de grondslag geweest voor 
Goethes "magnum opus" uit 1810 de "Farbeniehre".Tenslotte worden drie 
strijdpunten tussen Goethe en de Newtonianen uitgelegd: chromatische 
aberratie, de kleur van de zee en "der Weissmacher". 
Hier en daar zijn er overlappingen tussen de twee tentoonstellingen: meestal 
toont Delft het nieuwe proefmodel en Utrecht het 18e eeuwse (kleurenschijf, 
spectrometer). Ook biedt Delft enkele malen het demonstratiemodel bij een 
tekst van Utrecht bijv. over gekjeurde nabeelden of de zonsondergang en het 
historisch zeer interessante "experimentum crucis" van Newton, getoond in 
een miniatuur opstelling. Daarentegen vult Delft Utrecht aan door van 17e, 
I8e eeuwse aanzetten van o.a. Newton en Goethe, de verdere ontwikkeling 
in de 19e en 20e eeuw te vervolgen bijv. spectrometrie of fysiologische 
optica. 
U kunt dus van oud naar nieuw of van nieuw naar oud reizen. Vergeet u 
daarbij niet in Delft het nieuwste op dit gebied te bekijken: de holografie 
tentoonstelling, die vlak na 'Licht en Kleur' begint. (Zie ook de Agenda). 

B. van Berkel 

Mooie klokken, beste kijkers 

Deze tentoonstelling in Museum Boerhaave gaat over de 19e eeuwse 
sterrenkunde. Er worden waarnemingen vertoond van vaste sterren, en van 
kijkers waarmee die waamemingen werden verricht. Twee belangrijke 
kenmerken van de wetenschap in de 19e eeuw komen duidelijk naar voren 
uit het toenmalige onderzoek naar de vaste sterren, namelijk de grote 
aantallen en de grote nauwkeurigheid. 
Een miljoen sterren. Omstreeks het jaar 1800 bevatten de compleetste ster-
atlassen zo'n 17.000 sterren, van elkaar onderscheiden doordat ze waren 
opgenomen in 99 verschillende sterrenbeelden. Een kleine eeuw later zijn er 
ruim een miljoen sterren bekend. Het is dan volkomen onmogelijk geworden 
ze nog over sterrenbeelden te verdelen, en ze kunnen alleen nog worden 
afgebeeld als zakelijke punten op een groot wit vlak. 
Een tiende boogseconde. In het begin van de 19e eeuw zijn sterren alleen van 
belang als vaste punten die een bruikbaar orientatiepunt bieden voor 
waamemingen binnen ons eigen zonnestelsel. In de loop van de periode is de 
opbouw van de sterrenwereld zelf onderwerp van onderzoek geworden. 
Voor problemen als het bepalen van de onderlinge afstand tussen de sterren 
is een uiterste precisie vereist. De grote opbloei van de instrumentmakers-
kunde maakte die precisie inderdaad mogelijk. De nauwkeurigheid van de 
kijkers is zo groot, dat vele ervan tot in onze tijd toe voor waamemingen aan 
de hemel zijn gebruikt. Voor hen ligt de stap van hemel naar museum nog 
geen twintig jaar terug. (Zie ook de Agenda.) 
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steendruk van do Leidse mcridiaanciikel. 


