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Verslag over het afdelingsjaar
De Afdeling Geschiedenis der Techniek (GdT) vormt een van de vakafdelingen van de vereniging KIVI. 
De afdelingen zijn gebaseerd op artikel 10 van de statuten van deze vereniging en zijn derhalve geen 
zelfstandig rechtspersoon. De verenigingsstatuten verlangen dat er jaarlijks tenminste één afdelings- 
vergadering wordt gehouden. De algemene ledenvergadering vond plaats op 10 maart 2018.

Activiteiten
In het verslagjaar zijn negen zaterdagochtendlezingen gehouden en een zevendaagse studiereis. 
De lezingen trokken gemiddeld 95 toehoorders. Een toename van ruim 13%. 
Aangezien alle activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Histechnica, 
zijn de toehoorders dan ook afkomstig van beide organisaties.
Alle voordrachten vonden plaats in het Science Centre Delft van de TU Delft. 

Van 24 – 30 mei maakten 44 leden van Geschiedenis der Techniek en Histechnica onder leiding van 
ir. T. Boele een zevendaagse studiereis naar Schotland. 

Als bijlagen bij dit jaarverslag zijn opgenomen het overzicht van de in het verslagjaar gehouden 
voordrachten en een verslag van de studiereis. 
Van Willem Ankersmit, één van de deelnemers aan de studiereis, ontving het bestuur een uitgebreid 
reisverslag voorzien van een aantal foto’s. Omdat het bestuur u dat niet wil onthouden ontvangt u 
het ter kennisneming tegelijk met de vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering.

Willem Wolffprijs
Het in 2011 ontwikkelde initiatief van de Afdeling Geschiedenis der Techniek en de Stichting Historie 
der Techniek om jaarlijks gezamenlijk een ‘technisch erfgoedprijs’ te gaan toekennen, heeft in 2012 
geleid tot naamgeving. 
De prijs is vernoemd naar werktuigbouwkundige Willem Wolff (1921-2009). Willem Wolff was bij 
leven onder andere voorzitter van de directie van Akzo Nederland, president van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs (1984-1989) en (mede-) oprichter en eerste voorzitter van de Stichting 
Historie der Techniek (1988-1994). Onder het motto “Men moet het verleden kennen om zicht te 
hebben op de toekomst” heeft Willem Wolff de techniekgeschiedenis altijd een bijzonder warm hart 
toegedragen. 

De familie Wolff heeft in 2012 enthousiast op de instelling van de prijs gereageerd. De familie stelt 
ook een financiële bijdrage beschikbaar, waardoor aan deze jaarlijks toe te kennen 
aanmoedigingsprijs een bedrag van tweeduizend euro is verbonden.

De Willem Wolff-prijs 2011 is in augustus 2012 uitgereikt aan het Nederlands IJzermuseum te Ulft. 

De WW-prijs 2012 is in september van dat jaar toegekend aan het Industrieel Smalspoor Museum te 
Erica. Het museum had de restauratie van hun Kromhout-locomotief voorgedragen. De uitreiking van
de prijs vond plaats op 5 mei 2013 in Erica.

De WW-prijs 2013 is in juli 2013 toegekend aan de Stichting Hollands Glorie te Maassluis. De stichting
beheert Nederlands laatste door stoom aangedreven sleepboot, de  s.s. Furie, in 1916 gebouwd bij 
Bodewes in Hoogezand. De prijsuitreiking heeft in oktober 2013 plaatsgevonden in Maassluis.

De WW-prijs 2014 is in juli van dat jaar toegekend aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Het door 
deze stichting voorgedragen project brengt bouwtechnieken onder de aandacht en laat aan de hand 
van de praktijk meer zien over het onderhoud van een monument.
De prijs is in het voorjaar van 2015 uitgereikt.
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De WW-prijs 2015 is toegekend voor het project rond Het pomphuisje. Dit huisje is een van de 
onderbemalings-gemalen in de Haarlemmermeer. 
Tot het project dat de stichting indiende om in aanmerking te komen voor de Willem Wolff-prijs 2015
hoorde ook het samenstellen van een kinderboek en het daaraan gekoppelde educatiepakket.
Schrijfster Patricia Kuiper en illustratrice Rosita van Eijsden hebben zich door kinderen laten 
inspireren tot het samenstellen van het kinderboek “Er brandt licht in Het Pomphuisje”.

De WW-prijs 2016 is toegekend aan het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard voor het 
project Van Steen tot Chip. Dit project laat op interactieve wijze de relatie zien tussen de oude 
steendruktechniek en de moderne microlithografie zoals bijvoorbeeld door ASML wordt toegepast.  
De jury was enthousiast over het voorstel van het Nederlands Steendrukmuseum omdat het laat zien
dat oude technieken er nog toe doen. De prijs is op vrijdag 4 november 2016 uitgereikt tijdens het 
congres van de Association of European Printing Museums in Valkenswaard.   

De WW-prijs 2017 is toegekend aan het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen voor het digitaal 
registreren, restaureren, conserveren en tentoonstellen van de unieke collectie mijnlampen. 
Het project brengt een bijzonder onderdeel van het technisch erfgoed van de Nederlandse 
steenkoolmijnen in beeld. De prijs is op 15 oktober 2017 uitgereikt in het depot van het museum dat 
mede in het kader van de Nationale Archeologiedagen was opengesteld.

De WW-prijs 2018 is toegekend aan de Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij.  
De stichting beheert op het spoorwegemplacement te Simpelveld het als rijksmonument  
geclassificeerde ensemble spoorwegwatertoren en draaischijf. De draaischijf zal worden hersteld 
d.m.v. het terugbrengen van de draaibrug, zodat e.e.a. weer een compleet geheel wordt. De prijs zal 
in het voorjaar van 2019 worden uitgereikt.  

Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar twee keer. Voorafgaand aan deze vergaderingen vonden 
gezamenlijke vergaderingen met Histechnica plaats over de voordrachten en de studiereis.  
In maart vond de algemene ledenvergadering plaats, voor de zevende keer in het Science Center te 
Delft, met aansluitend een lezing. Naast het bestuur waren achttien leden aanwezig. 
Aangezien de heer ir. G.J. Luijendijk reeds drie termijnen als voorzitter had volgemaakt en er in maart
2017 nog geen opvolgend voorzitter was gevonden, heeft hij tot de algemene ledenvergadering 
gefunctioneerd als waarnemend voorzitter. Na meer dan drie bestuurstermijnen en een periode als 
wnd. voorzitter is op de ALV afscheid van hem genomen. De leden en het bestuur zijn Gert Jan hier 
zeer erkentelijk voor.  
De heer dr.ir. F.C.A. Veraart maakte op deze ALV zijn derde bestuurstermijn vol. Desgevraagd bleek 
Frank bereid om het bestuur als adviseur te willen ondersteunen tot het moment dat de Stichting 
Historie der Techniek een opvolger voor benoeming zou voordragen. Die voordracht vond aan het 
eind van het verslagjaar plaats. 
De door het bestuur voorgedragen kandidaat-bestuursleden, de heren ir. F.W. van den Berg mba en 
ir. A. de Liefde zijn op de ALV met acclamatie gekozen als lid van het bestuur. 
    
Naast de reguliere bestuurlijke taken heeft in het verslagjaar onder meer besluitvorming 
plaatsgevonden over de in dit verslag beschreven onderwerpen.  

Leden
Aan het begin van het verslagjaar telde de afdeling Geschiedenis der Techniek 314 leden, aan het 
eind (31 december) bedroeg het aantal 312 leden. 

Het bestuur, februari 2019
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Voordrachten en studiereis 2018, KIVI afdeling Geschiedenis           Bijlage 1   
der Techniek en Histechnica                Locatie: Science Centre Delft, tenzij anders vermeld

Datum Spreker, studiereiscoördinator

13 januari

pw29

Dr. A.H. Streefland
(TU Delft, Academic Heritage).

10 februari

pw30

Hr. F.Wilbrink 
(oud-medewerker Philips Nederland).

10 maart

pw31

Ir. A. Burgers
(oud-medewerker Boskalis, Deltares, en Royal Haskoning)

14 april

pw32

Hr. J.C. van der Mast
(schrijver. Delft. 
Zie www.janvandermast.com )

12 mei

pw33

Hr. V. Schaap
(oud-medewerker Rijkswaterstaat)

24-30 mei

pw34
Ir. T. Boele 
(studiereiscommissaris Histechnica en KIVI-GdT).

8 september

pw35

Hr. J. van Raaij
(De Nederlandse Gemalen Stichting; TAUW)

13 oktober 

pw36

Hr. A.J. Barnard
(Stichting Fabrieksschoorstenen)

10 november

pw37
Hr. J. Halmans

8 december

pw38 

Dr. W.N.J. Ursem
(TU Delft, faculteit TNW)

Met dank aan Paul van Woerkom die deze bijlage heeft verzorgd.
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Verslag studiereis Schotland (24 – 30 mei 2018)        Bijlage 2
 
De studiereizen trekken ieder jaar veel belangstelling. Voor deze reis hadden zich 61 
belangstellenden opgegeven,  44 van hen konden mee. Reisleider ir. Ton Boele had een boeiend 
programma samengesteld waarbij hij zich had laten adviseren door de heer Mark Watson van 
Historic Environment Scotland, die tijdens delen van deze reis ook onze gids was. Daarnaast had Ton 
Boele een 70 pagina’s tellend boekje over de te maken reis samengesteld.

Schotland heeft een belangrijke rol gespeeld in de industriële revolutie. Dat begon toen in 1785 New 
Lanark werd gesticht, waar met door waterkracht aangedreven machines katoen werd gesponnen. In
dezelfde periode werden de eerste spoorwegen aangelegd om kolen en ijzererts te vervoeren, toen 
nog met door paarden getrokken treintjes. Door de goede beschikbaarheid van ijzererts en kolen in 
Schotland konden daar hoogovens, ijzergieterijen en -pletterijen en scheepswerven ontstaan. James 
Watt, de uitvinder van de stoommachine, was een Schot. Tijdens onze reis zouden we veel van deze 
voor Schotland zo belangrijke geschiedenis te zien krijgen. 

Het Museum of Scottish Railways te Bo’ness is het grootste spoorwegmuseum van Schotland. Hier 
konden de deelnemers een groot aantal locomotieven en treinstellen bezichtigen.

De eveneens in Bo’ness gevestigde metaalgieterij Ballantine weet zich ondanks de concurrentie van 
goedkope Chinese gieterijen door kwaliteit te handhaven. Er wordt vooral geproduceerd voor 
restauratiearchitectuur. Tijdens ons bezoek aan deze fabriek werden we rondgeleid door de 
directeur/eigenaar, de heer Gavin Ballantine. Eerst wordt uit hout een model van het te gieten 
voorwerp gemaakt, daarmee wordt met vormzand een gietvorm gemaakt. Het was spectaculair om 
van nabij te zien hoe het vloeibare en gloeiende ijzer in de gietvorm wordt gegoten.

Per boot werd een deel van het in 1822 geopende Union Canal verkend. Dit kanaal heeft vele 
bruggen en drie aquaducten, tijdens onze tocht passeerden we het door Hugh Baird met hulp van 
Thomas Telford ontworpen Avon Aqueduct, een gietijzeren bak in metselwerk, 245 meter lang, 26 
meter boven de rivier de Avon,  gesteund door twaalf stenen bogen.

Het Union Canal is met een in 2002 gereed gekomen scheepslift verbonden met het Forth and Clyde 
Canal. Deze scheepslift, het Falkirk Wheel, is de enige roterende scheepslift ter wereld en vervangt 
elf traditionele sluizen. Vandaar is het hemelsbreed zo’n vijf kilometer naar een bijzonder kunstwerk, 
twee dertig meter hoge paardenhoofden, de Kelpies, mythologische figuren, een herinnering aan de 
tijd dat wagens, ploegen en schepen door paarden werden getrokken.

Het Summerlee Museum of Scottish Industrial Life te Coatbridge geeft een beeld van de industriële 
en maatschappelijke ontwikkelingen in midden Schotland. Het museum ligt bij het in 1791 tot stand 
gekomen Monkland Canal en de Monkland and Kirkintilloch spoorweg uit 1826. Er is veel te zien 
waaronder een mijnlift met bijbehorende stoommachine, een hoogoven en een straatje met 
eenvoudige mijnwerkershuisjes.  

Vanuit Glasgow werd een vaartocht gemaakt met de Waverley, de laatste nog zeewaardige 
raderboot ter wereld. Dit schip werd in 1947 gebouwd ter vervanging van zijn in 1899 gebouwde 
voorganger, die in 1940 bij Duinkerken door de vijand tot zinken was gebracht. De triple expansie 
stoommachine geeft het schip een snelheid van 13 knopen. Het schip ontleent zijn naam aan de 
eerste roman van Sir Walter Scott.
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Op weg door Port Glasgow kwamen we langs een replica van de radarboot Comet. Dit veertien meter
lange scheepje was het eerste met stoom aangedreven schip en vervoerde van 1812 tot 1820 
passagiers van Glasgow naar Greenock en Helensburgh aan de Firth of Clyde.

Op het meer Loch Lomond ligt de laatst gebouwde radarboot The Maid of the Loch. Dit schip werd op
de Glasgowse werf van A&J Inglis gebouwd en moest in delen naar Loch Lomond worden vervoerd. 
Daar is het geassembleerd en in 1953 vanaf de in 1902 gebouwde Balloch steam slipway te water 
gelaten. Hoewel het schip wordt gerestaureerd was het mogelijk het schip te bezichtigen en aan 
boord te lunchen. De stoomhelling is nog steeds operationeel. Als The Maid of the Loch uit het water 
moet worden gehaald wordt het schip op de hellingslede gemanoeuvreerd en met een in 1902 
gebouwde horizontale twee cilinder stoommachine uit het water getrokken. Helling en 
stoommachine zijn in 2005 geheel gerestaureerd.

In Bowling Harbour is het westelijke eindpunt van het in 1790 gereed gekomen Forth and Clyde Canal
dat hier de Clyde bereikt. De groep maakte een wandeling rond het bassin en over een aantal 
sluisdeuren. De in 1850 geopende spoorlijn kruist hier het kanaal  over een geklonken spoorbrug.

Toen het Forth and Clyde Canal rond de millenniumwisseling weer werd opengesteld ontstond een 
probleem bij het plaatsje Dalmuir. Daar ligt namelijk een lage, vaste brug waar de schepen niet onder
door kunnen varen. Het probleem werd opgelost met de constructie van een droplock, een sluis met 
twee deuren ter weerszijden van de brug. Wanneer een schip de brug wil passeren wordt het water 
tussen de twee deuren deels weggepompt en kan het schip onder de brug door.

In Linlithgow, waar in 1542 Mary Stuart, Queen of Scots werd geboren, werd halt gehouden om dit 
aardige plaatsje en de Saint Michael kerk van de Church of Scotland te bezichtigen.

Nadat in 1981 de kolenmijn Lady Victoria Colliery werd gesloten, werd hier in 1984 het National 
Mining Museum Scotland geopend. Oud-mijnwerkers verzorgden een rondleiding over het complex.

Reeds in 1200 werden in Prestongrange door monniken kolen gedolven. Later ontstond hier een 
kolenmijn met daaromheen industriële activiteiten, het eerste industriële complex in Scotland. De 
mijn sloot in 1962, de steenfabriek in 1975. Nu is het een industrieel erfgoed complex. De 
belangrijkste bron van kolen was een 128 meter diepe laag die pas kon worden geëxploiteerd nadat 
in 1874 een Cornish beam engine was geïnstalleerd om het mijnwater weg te pompen. De beam 
engine, geïnstalleerd in een drie verdiepingen hoog gebouw, en de steenfabriek werden bezichtigd.

Tot de dag dat we de Forth Bridge bezochten hadden we ongebruikelijk mooi, zonnig weer gehad. 
Die ochtend was de Firth of Forth gedompeld in een dikke laag mist. Onze reisleider had het voor 
elkaar gekregen dat we in groepen met een bouwliftje bovenop de noordelijkste van de drie 110 
meter hogen pylonen van deze cantileverbrug werden gebracht. Toen de laatste groep boven was 
trok de mist op. Een ander interessant object in North Queensferry was de Queensferry Passage Light
Tower, de kleinste vuurtoren van de wereld.

Na een lunch in Bridgeview Station met uitzicht op de Tay Bridge bezochten we de Verdant Works te 
Dundee, een museum gewijd aan de jute- en vlasindustrie te Dundee. Tot de collectie behoren een 
Boulton and Watt stoommachine uit 1801 en een aantal spin- en weefmachines.

Naast het Victoria & Albert Museum te Dundee dat in september 2018 werd geopend ligt het houten 
onderzoeksschip Discovery waarmee Scott en Shackleton met vijf andere wetenschappers in 1902 – 
1904 Antarctica bezochten. Dit vierkant getuigde zeilschip met hulpmotor is nog volledig ingericht en 
kon door ons worden bezichtigd.
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Na een verblijf in het Salutation Hotel , “The Oldest Established Hotel in Scotland 1699”, reden we 
door naar Lake Katrine om een vaartocht te maken met het in 1900 gebouwde stoomschip Sir Walter
Scott. De natuur rond het meer is prachtig.

Die middag reden we door naar New Lanark, een industriedorpje dat in 1786 door David Dale werd 
gesticht en waar tot 1986 katoen werd gesponnen, aanvankelijk met waterkracht, later met 
stoommachines. Toen Dale’s schoonzoon de leiding kreeg nam hij initiatieven om de 
omstandigheden waaronder de arbeiders werkten en woonden te verbeteren. Hij had ook aandacht 
voor de kinderen en opende de eerste kleuterschool in Groot Brittannië. New Lanark is nu een druk 
bezocht museum. We verbleven in het New Lanark Mill Hotel dat daar werd ingericht in een 
voormalig fabrieksgebouw, Mill One.
Onze reisleider Ton Boele had een doedelzakspeler uitgenodigd om voor de deelnemers een 
demonstratie te geven. Enkele dames dansten op de muziek en Lei Crousen nam de uitnodiging van 
de doedelzakspeler aan om het ook eens te proberen. Die avond hadden we ons afsluitingsdiner met 
toespraken en een prachtig gedicht gemaakt door Caroline Dagnelie.

Voordat we de volgende dag per vliegtuig naar huis gingen, werd nog een bezoek gebracht aan het 
Riverside Museum waarin het Glasgow museum of Transport is ondergebracht. Behalve treinen en 
auto’s was er een prachtige collectie scheepsmodellen te zien.

De deelnemers kunnen terugzien op een boeiende reis die in een plezierige en vriendschappelijke 
sfeer is verlopen. 

Met dank aan Hans Stoutjesdijk die deze bijlage heeft verzorgd.       

KIVI GdT 20190309 4 verslag afd jaar 2018 ALV
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