
Verslag van het jaar 2020

Algemeen

De Afdeling Geschiedenis der Techniek (GdT) is 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 digitaal plaats in het voorjaar van  
2020.

Activiteiten

In het verslagjaar zijn slechts 3 zaterdagochtendlezingen gehouden nl. in januari, februari en 
september. Na februari tot juli werden fysieke bijeenkomsten onmogelijk door de maatregelen ter 
bestrijding van het Covid-19 virus. De geplande studiereizen naar Noord-Italië en Gent moesten 
eveneens worden geannuleerd. Ook de Willem Wolff prijs activiteiten moesten worden gestaakt. De 
voorziene prijsuitreiking van de prijs 2019 die is toegekend aan het Industrieel museum Zeeland voor 
hun tijdklokken tentoonstelling kon geen doorgang vinden.

In september kon een bijeenkomst worden georganiseerd onder een verlicht maar strikt Corona 
regime, met o.a. een maximum van 70 toehoorders. De verdere aanscherpingen later maakten zelfs 
dat niet meer mogelijk. In december is geëxperimenteerd  met een on-line lezing door onze 
voorzitter met een voordracht met de titel “Lorentz, Lely, Thijsse en de Afsluitdijk”. Ondanks een 
aantal technische problemen was dit een doorslaand succes en is besloten om ook in 2021 voorlopig 
door te gaan met on-line voordrachten. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een contract dat 
KIVI heeft met MS Teams of ook Zoom als dat de voorkeur heeft van de spreker.

Aangezien alle activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Histechnica, 
zijn de toehoorders afkomstig van beide organisaties. De fysieke voordrachten vonden plaats in het 
Science Centre Delft van de TU Delft waar wij tot nu gastvrijheid genieten. Het is echter zeer 
onwaarschijnlijk dat wij in de toekomst nog gastvrijheid bij het Science Centre kunnen genieten.
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Leden

Aan het eind van het verslagjaar telde de afdeling Geschiedenis der Techniek 290 leden. Deze kunnen 
als volgt worden gespecificeerd:                                       

Per 1-1-2019 Per 1-1-2020 Per 1-1-2021
leden 117 119 116
studenten 1 1 1
senior-leden 191 183 169
geassocieerden 3 3 4

Totaal 312 306 290

leden die in het verslagjaar zijn overleden:

 De heer ir. G.A. Bohlander, geboortejaar: 1945

De heer ir. H.S. Buruma, geboortejaar: 1932

De heer ir. G.A.H. van Driel, geboortejaar: 1929

De heer prof. ir. J.H. van Loenen, geboortejaar: 1930

De heer ir. H.J.J. Notenboom: geboortejaar: 1925

De heer ir. F.C. Smit: geboortejaar:  1923

De heer ir. J.H. van der Torren: geboortejaar:  1920

De heer dr. ir. L. Vermij, geboortejaar: 1930

Bestuur

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar twee keer digitaal.

Er waren dit jaar geen wijziging in de samenstelling van het bestuur, gedurende het verslagjaar 
bestond het bestuur uit de volgende leden:

Frank van den Berg,  voorzitter

Ton de Liefde, secretaris

Hans Stoutjesdijk,  penningmeester

Geert Jan Olsder, lid namens de stichting Histechnica

Paul Hanau van Woerkom, programmacommissaris

Ton Boele, reiscommissaris

Eric Berkers woont de bestuursvergaderingen bij namens de stichting Historie der Techniek



                          

                                          Voordrachten 2020                                         
KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek en Histechnica

(door de uitbraak van het Covid-19 virus kon slechts een sterk uitgedund programma worden uitgevoerd)
Locatie: Science Centre Delft, tenzij anders vermeld

Datum Spreker, 
studiereis organisator Onderwerp, plaats Deelname

11 januari ir. Jan Heemstra
(Deltares) 100 jaar Geotechniek in Nederland 110

8 februari Dr.ir. Huib Ekkelenkamp
(Elektrotechniek en Geodesie)

Nederlands-Indië op de kaart
(Landmeetkunde in periode 1850-
1950.)

115

5 september Dr.ir. Fons Alkemade
(Historicus) 

Honderd jaar Stromingsleer in 
Nederland 65 (max 

70)

22 december ir. F.W. van den Berg Lorentz, Lely, Thijsse en de Afsluitdijk

138
On-line 
(MS 
Teams)


