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Opening van het NAM-IP Computermuseum
Het eerste Belgische informatica museum opent weldra in Namen.  Het 
vertelt een ongelofelijke reis door de tijd, vanaf de rekenmachines 
tot je smartphone. Vier particuliere collecties in verband met 
baanbrekende informatica worden hier met de steun van de Koning 
Boudewijnstichting, die ook zal instaan voor hun voortbestaan, 
bijeengebracht.  De deuren van het museum gaan op 27 oktober 2016 
open in Namen.
 

Naar de oorsprong van het digitale,
Machines die tellen
Vandaag wordt alles digitaal opgeslagen en doorgezonden. Al deze gegevens worden 
beheerd door informaticatoepassingen die gebruik maken van het binaire getalstelsel : 
nullen en enen; en door elektronische machines : van computers tot het “internet of 
things”.
Deze machines “tellen” : zij rekenen
Deze machines “tellen mee” : zij zijn belangrijk omdat ze de geschiedenis van de 
informatica  vertellen.
Het NAM-IP computermuseum stelt vanaf de opening een permanente installatie tentoon 
met als titel “Naar de oorsprong van het digitale, machines die tellen”.
Uit de collecties die aan de Koning Boudewijnstichting werden overgedragen werd een 
selectie gemaakt :
● een indrukwekkende collectie rekenmachines die een eeuw van technologische evolutie 
omvatten
● een compleet en werkend geheel van ponskaartmachines die teruggaan tot 1960
● een Moon-Hopkins die identiek is aan de machine die door kanunnik Lemaître gebruikt 
werd bij het opstellen van zijn “Big Bang” theorie
● IBM ponskaartmachines die bij de ASLK/CGER gebruikt werden om gedurende 50 jaar het 
pensioen van alle Belgen te berekenen
● de allereerste oud-Hebreeuwse teksten die afgedrukt werden op een IBM-3800 laser 
printer
● een informatica toepassing voor beheer van teksten die van ponskaarten tot smartphones 
evolueerde.

NL



Cultureel en pedagogisch
Het NAM-IP computer museum wil voor elk wat wils bieden : leerlingen of toeristen, zowel 
in het Frans, het Nederlands of het Engels. In de tentoonstelling volg je een tijdslijn 
waarop elk tentoongesteld stuk binnen het kader van de geschiedenis van de informatica 
gesitueerd wordt. Hiernaast zijn er panelen waarop de verschillende technologieën 
uitgelegd worden.
Geleide bezoeken die aangepast zijn aan het niveau van de verschillende leeftijdsgroepen 
van scholen, met demonstraties en animatie, maar ook bezoek onder leiding van een van 
de verzamelaars zijn mogelijk.

Namen 
Om collecties van informatica materiaal een thuis te geven heb je een behoorlijke 
oppervlakte nodig, de initiatiefnemers hebben hiervoor een vroegere sportzaal gevonden  : 
1200 m² oppervlakte en 10 m hoog.
Deze zaal bevindt zich naast de provinciale campus, rue Henri Blès, op 2 km van het 
station van Namen, op 100 meter van het Ravel wandel- en fietspad naast de Samber en 
heeft goede parkeervoorzieningen. Je vindt geen gelijkaardig initiatief op minder dan 
375 km van Namen.
De opening van dit museum biedt de stad Namen een culturele site die past in het kader 
van de Smart Cities.

Een museum en een tentoonstelling in containers
Het eerste doel van een museum is het bewaren en behouden van een waardevol 
patrimonium om een culturele bijdrage te leveren voor de volgende generaties. De 
betekenis van de tentoongestelde objecten en artefacten moet duidelijk getoond worden. 
De tentoonstelling en de reserves werden ondergebracht in 21 containers die zowel naast 
elkaar als boven elkaar geplaatst werden.
De geschiedenis van deze zeecontainers loopt zowat parallel met de geschiedenis van 
de computer : één enkel type van houder met aanzienlijke opslagcapaciteit die zowel 
met een vrachtwagen, een trein als met een zeeschip vervoerd kan worden. Je kunt dit 
vergelijken met batch processing in de informatica.
Deze keuze vloeit ook voort uit de wil om in het museum ook het hergebruiken te belichten 
door waar mogelijk gebruik te maken van zaken die reeds in een vorig leven dienstig waren.

Praktische informatie
Het museum is van dinsdag to vrijdag geopend van 10 u tot 16 u, en van april tot oktober 
ook op de eerste zaterdag van de maand van 10 u tot 17 u.
Geleide bezoeken kunnen op aanvraag : zowel individueel, als voor scholen of groepen.
Toegang tot het museum is mogelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit.
Er zijn 25 parkeerplaatsen. Bibliotheek en documentatiecentrum kunnen op aanvraag 
bezocht worden. Toegangsprijs van 6 € tot 8 € per persoon.
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