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Een dynamische en multifunctionele ruimte  

 

 

 

Het Computer Museum NAM-IP is opgevat als een grote hal waar containers geplaatst zijn en die kan 

dienen als tentoonstellings- of opslagruimte.  

Een bewuste link, want zowel informatica als containers bewaren en transporteren wereldwijd hun 

volumineuze inhoud.  

Het interieur van het museum is opgebouwd rond een “tijdlijn” die de bezoeker een chronologisch 

overzicht biedt van de belangrijkste fasen in de geschiedenis van het schrift, de rekenkunde, de 

boekdrukkunst en de informatica. Op die manier wordt 4.000 jaar geschiedenis samengevat op 

panelen die verspreid zijn over de hele tentoonstelling. Daarbij wordt er telkens verwezen naar 

objecten die in het museum te bezichtigen zijn.  

De te bezichtigen ruimte van het museum bevat een representatieve collectie informaticahardware, 

met onder meer mechanische en elektromechanische toestellen, computers, laptops, rekenmachines, 

modems enz. Ook softwareaspecten komen aan bod. Om praktische redenen gaan de tentoongestelde 

objecten niet verder dan het jaar 2000. Het grootste deel ervan werd destijds gebruikt in België.  



 

 

 
Fonds Baanbrekende Informatica in België  
 

 

 

 In de niet toegankelijke ruimten zijn de materiaalreserves opgeslagen. Die omvatten ook zeer 

uitgebreide documentatie, archieven, foto’s en opgenomen getuigenissen. (Onder meer technische en 

historische literatuur over de beginperiode van de informatica, in het bijzonder in België). Ze vormen 

een ware schatkamer voor het geheugen en het wetenschappelijk onderzoek.  

In deze ruimte worden scholen ontvangen en workshops en animatieactiviteiten georganiseerd.  

Het Computer Museum wil in samenwerking met de Stad Namen het cultuurtoerisme promoten.  

Cultuur omvat immers niet alleen kunst en geschiedenis, maar ook technologie. Vandaar de waarde 

van musea die gewijd zijn aan ons industrieel en mijnverleden, ambachten, en in ons geval: aan 

informatica en de geschiedenis ervan.  

 

De Koning Boudewijnstichting organiseert activiteiten overal in België, en groepeert Fondsen die 

wereldwijd actief zijn. Op die manier wil het Computer Museum een publiek aantrekken uit alle 

horizonten.  

 

 


