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Iedereen kent wel de karikaturale fi lmpjes van 
het huis van een techneut, waar de wekker gaat 
en de trilling een balletje in beweging brengt dat 
door een buis rolt en een schakelaar overhaalt. 
Vervolgens rolt het balletje in de bak van een 
weegschaal, die omslaat, een kraantje openzet 
en via een hefboom nog een schakelaar indrukt 
enz. enz. Tenslotte als de techneut beneden 
komt, is zijn sinaasappel uitgeperst, zijn koffi e 
gezet, het brood gewarmd en zijn eitje precies 
zes minuten gekookt.

Was het maar zo, want de robots die ons veertig 
jaar geleden beloofd werden om het huishouden 
te doen, laten op zich wachten. Natuurlijk, de 
wasmachine en de afwasmachine doen al heel 
wat. Alle bestaande huishoudelijke apparaten 
doen echter maar één ding en omdat het dienst-
meisje van vroeger is verdwenen, is er een markt 
voor een apparaat dat nadenkt en meerdere din-
gen kan doen. Een behoorlijke robot die het huis 
opruimt en drankjes rondbrengt is nog niet in de 
handel. Het idee is overigens al heel oud want 
de Griekse god Hephaistos, de smid onder de 
goden, had al ‘machina’s’ gebouwd. Als mooie 
meisjes uitziende machientjes die op de berg 
Olympus de goden van spijzen voorzagen.

De enige beschikbare apparaten die iets van een 
robot hebben, zijn de automatische veger in het 
zwembad (scheelt je overigens wel een half uur 
per dag), de grasmaaier Automower van Hus-
qvarna en de stofzuiger Roomba van het Ame-
rikaanse bedrijf iRobot. De grasmaaier maait 
alleen binnen een met draad afgezet gazon en 
als de kinderen een trapauto laten staan gaat hij 
daar omheen zodat die na een tijdje door gras 
overwoekerd is. Ook de stofzuiger - drie miljoen 
exemplaren verkocht - veegt alleen en ruimt ver-
der niets op. Hij meet wel of er stof ligt en als 

dat weg is stopt hij; alleen de allerlaatste versie 
valt niet meer van de trap.

Het schijnt dat Honda en Toyota experimentele 
robots hebben die iets meer kunnen en die je 
koffi e brengen zonder over een tafeltje te strui-
kelen, maar de prijs is buiten het budget van de 
normale tweeverdiener. En die heeft juist een 
beetje extra hulp nodig.

Er is dus nog veel te doen en daarom het advies: 
beste ingenieur, ga dit jaar nu eens niet naar 
Mallorca, de Alpen of de Veluwe, maar blijf 
thuis en ga een behoorlijke hulp in de huishou-
ding uitvinden. De markt ligt voor je open!

Jan Dekker
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Sinds 3 juni jl. is het Netwerk Vrouwelijke 
Ingenieurs (NVI) een feit. Tijdens de oprichtings-
vergadering waren 35 vrouwen aanwezig; 
inmiddels telt het netwerk circa 140 leden. 

Primaire doelstelling van het NVI is te fungeren 
als netwerk waarbij leden kennis en ideeën kunnen 
uitwisselen die specifi ek interessant zijn voor 
vrouwelijke ingenieurs. Dit onder het motto: als 
je in een mannenwereld werkt, kan het prettig 
zijn om ook eens met vrouwen van gedachten te 
wisselen. “Daarnaast vinden we het om belangrijk 
de persoonlijke en professionele ontwikkeling 
van vrouwen te bevorderen,” aldus voorzitter 
Annemoon Timmerman. “We willen dan ook vooral 
activiteiten organiseren die specifi ek op hen zijn 
gericht. Hiermee hopen we zoveel mogelijk vrouwen 
te bereiken die in uiteenlopende technische functies 
werkzaam zijn. Natuurlijk de 1200 vrouwen die bij 
KIVI NIRIA zijn aangesloten, maar ook daarbuiten. 
Voordat het NVI formeel werd opgericht, hebben we 
een soort try-out georganiseerd onder een dertigtal 
vrouwelijke KIVI NIRIA leden om te inventariseren 
aan wat voor soort activiteiten behoefte was. Dat 
varieerde van workshops en themalezingen tot 
vrijetijdsaangelegenheden die je in de categorie 
‘stoere hobby’s’ zou kunnen onderbrengen. Onze 
activiteitencommissie probeert de komende tijd aan 
al die wensen tegemoet te komen.”

Zo organiseert het NVI op 23 september a.s. een 
themalezing in samenwerking met Annemieke 
Nijhof, topvrouw van Rijkswaterstaat. Ergens in 
oktober/november kunnen leden deelnemen aan een 
cursus lassen. En op 3 december staat de workshop 
‘skills voor vrouwen’ gepland van Esther Mollema 
en Tilly Kesting over female leadership. 

Annemoon Timmerman: “Verder willen we in 
januari, als alternatief voor een nieuwjaarsreceptie, 

een debat over het glazen plafond organiseren 
omdat we hebben gemerkt dat vrouwen onderling 
daar nogal verschillend over denken. En volgend 
voorjaar hopen we een congres te houden met 
als onderwerp ‘de kracht van de vrouwelijke 
ingenieur’.”

Het NVI wil haar netwerk ook inzetten om 
de participatie van vrouwen in technische 
functies te stimuleren. “Om die reden willen we 
bijvoorbeeld het VHTO de gelegenheid geven 
om iets over zichzelf te vertellen tijdens een van 
onze netwerkbijeenkomsten,” vertelt Annemoon 
Timmerman. Dit landelijke expertisebureau zet 
zich onder meer in om meer meisjes en vrouwen 
in Nederland te interesseren voor een opleiding 
en beroep in bèta, techniek en ict. Het Landelijk 
Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) heeft 
kort na onze oprichting contact met ons gezocht. 
De ruim vijfhonderd vrouwelijke hoogleraren die 
lid zijn van dit netwerk zijn afkomstig uit allerlei 
wetenschapsgebieden, van nanotechnologie tot 
taal- en letterkunde. We willen ook hen in de 
toekomst graag bij onze activiteiten betrekken.”
Meer weten of lid worden van het NVI? Kijk op: 
www.kiviniria.nl/nvi.
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In Memoriam
Ons bereikte het droevige bericht dat ir. Willem 
Julius Wollf is overleden. De heer Wolff was 
van 1983-1989 lid van ons hoofdbestuur, 
waarvan sinds 1984 president. Hieraan 
voorafgaand heeft de heer Wolff van 1974-1982 
in onze ledenraad gezeten. Voorts is hij actief 
betrokken geweest bij de oprichting van de 
Stichting Historie der Techniek in 1988. Voor 
zijn vele verdiensten werd de heer Wollf in 
1989 benoemd tot erelid van onze vereniging. 
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En zeg nu zelf, is techniek niet onmisbaar in ons dagelijkse leven? Of het 

nu gaat om grote zaken als de bescherming tegen het water, het energie-

vraagstuk en innovaties in de gezondheidszorg, of om vanzelfsprekende 

dingen als het horloge dat je draagt, de stoel waarop je zit of je favoriete cd. 

Heeft niet alles met techniek te maken? Stuk voor stuk is het werk van 

bevlogen ingenieurs. Die vandaag bezig zijn met de ontwikkelingen van 

morgen. Want de toekomst vraagt om nieuwe ideeën. En een ingenieur 

denkt altijd een stap vooruit.
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Techniek is overal en meestal verrassend dichtbij


