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Verslag over het afdelingsjaar 2019                     
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 plaats op 9 maart 2019. 

 
Activiteiten 
In het verslagjaar zijn zes zaterdagochtendlezingen gehouden. Daarnaast is er een excursie geweest 
naar de elektro studieverzameling van de TUDelft waar, naast de rondleiding, ook drie voordrachten 
zijn gehouden. In november is een excursie naar het Teylersmuseum in Haarlem georganiseerd met 
naast een bezoek aan het museum een aantal voordrachten en een bezoek aan het historische 
Hodshon huis. Bovendien was er in mei een 4 daagse studiereis naar Hamburg.  
 
De lezingen trokken evenals vorig jaar gemiddeld 95 toehoorders.  
Aangezien alle activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Histechnica, 
zijn de toehoorders afkomstig van beide organisaties. De meeste voordrachten vonden plaats in het 
Science Centre Delft van de TU Delft waar wij gastvrijheid genieten. 
 
Als bijlage bij dit jaarverslag is opgenomen het overzicht van de in het verslagjaar gehouden 
voordrachten en de andere activiteiten.  
 
Willem Wolffprijs 
 
De Willem Wolffprijs is dit jaar toegekend aan het Industrieel museum Zeeland en speciaal ten 
behoeve van het schoonmaken, opknappen en conserveren van de collectie prikklokken en het 
inrichten van een permanente opstelling met aandacht voor de rol van de prikklok in de 
werkomgeving. De officiële prijsuitreiking zal onderdeel zijn van de Buitendag 2020 van 
GdT/Histechnica op 17 oktober. Per touringcar zal een groot aantal van onze leden die dag de 
Industrie-musea van Gent en Sas van Gent bezoeken. (inmiddels ivm Covid-19 uitgesteld tot 2021) 
Namens GDT zijn Ton Boele en Ton de Liefde de vertegenwoordigers in de jury.   
 
Reisstichting 
De studiereizen worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van KIVI GDT en Histechnica 
geroganiseerd. Deze reizen brengen een aantal risico’s met zich mee. Daarom is in overleg tussen 
KIVI GDT en Histechica besloten om een separate reisstichting op te richten waardoor eventuele 
tegenvallers niet ten laste van de KIVI GDT en Histechica zouden komen. Weliswaar zijn tot nu toe 
alle studiereizen met een positief resultaat afgesloten, maar dat sluit toekomstige tegenvallers niet 
uit.   
 
Gedurende het jaar werd duidelijk dat de verschillen in organisatie van KIVI GDT en Histechica, 
aanzienlijke complicaties veroorzaakt in het gezamenlijk, onder gelijke verantwoordelijkheid, 
oprichten van een nieuwe stichting. GDT is immers een afdeling van een vereniging en heeft 
daardoor geen en rechtspersoonlijkheid en Histechnica is een stichting met rechtspersoonlijkheid. 
Daarom is besloten dat Histechnica de reisstichting opricht en dat KIVI GDT als adviseur optreedt en 
dat een lid van het KIVI GDT bestuur wordt uitgenodigd om deel uit te maken van het bestuur van de 
nieuwe reisstichting. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om alle activiteiten van de reisstichting 
gezamenlijk uit te voeren. 
 
Inmiddels is de reisstichting opgericht met ir. F.W. van den Berg als bestuurslid namens GDT.  
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Bestuur 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar twee keer. Voorafgaand of opvolgend  aan deze 
vergaderingen vonden gezamenlijke vergaderingen met Histechnica plaats over de voordrachten en 
de studiereis. Daarnaast heeft het bestuur een aantal keren informeel als toehoorders vergaderingen 
van Histechnica bijgewoond. 
In maart vond de algemene ledenvergadering plaats, voor de achtste keer in het Science Center te 
Delft, met aansluitend een lezing.  
Naast het bestuur waren veertien leden aanwezig.  
 
Op de vergadering is afscheid genomen van de (waarnemen) voorzitter, Gert Jan Luijendijk en  de 
secretaris Kees Huisman. In hun plaats zijn respectievelijk benoemd Frank van den Berg en Ton de 
Liefde.  

  
Namens de stichting Historie der Techniek is in het bestuur benoemd de heer Eric Berkers als 
opvolger van Frank Veraart.  
 
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 312 leden,  op 31 
december bedroeg het aantal 306 leden.  Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Per 01-01-2019 Per 01-01-2020

tot. tot.

leden 117 119

studenten 1 1

senior-leden 191 183

geassocieerden 3 3

tot. 312 306  
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Jaarverslag 2019, Bijlage 1 

Voordrachten en studiereis 2019,            

Histechnica en KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek 

Locatie: Science Centre Delft, tenzij anders vermeld 

met dank aan Paul van Woerkom die deze bijlage heeft verzorgd 

Datum 
Spreker,  
studiereis organisator 

Onderwerp, plaats Deelname 

4 februari 
pw39 

Coördinator Han Geijp  
(TU Delft, faculteit EWI) 

EWI Elektro studieverzameling TU Delft 
(drie voordrachten en een rondleiding) 

90 

9 februari 
pw40 

Dr.ir. M.P. Remery 
Katholieke Architectuur in de 
twintigste eeuw. De vier architecten 
van de Leidse familie Van der Laan. 

96 

9 maart 
pw41 

Ir. Michel van Pelt 
(ESA-Estec en NVR) 

KIVI-GdT ALV 
 
Raketvliegtuigen: verleden en 
toekomst 

100 

13 april 
pw42 

Hr. H. van Onna 
(Tweede Drebbel 
Genootschap) 

Histechnica ALV 
 
Leven en werken van  Cornelis Drebbel 
(1572-1633) 

90 

7-9 mei 
pw43 

 
Ir. T. Boele 
(Studiereiscommissaris)  
 

Studiereis naar Hamburg 39 

Juni,juli  
augustus 

--- Geen voordrachten --- 

7 september 
pw44 

Mw. E. Kloppers Delft: roemrijke weefstad 101 

12 oktober 
pw45  

Hr. A.J. Barnard Geschiedenis van het polshorloge 110 

12 november 
pw46 

Ir. F.W. van den Berg 
(Voorzitter KIVI-GdT) 

Bezoek aan Teylers Museum te 
Haarlem, met o.a. voordracht over 
Samuel Goudsmit, kernfysicus en leider 
van de ALSOS missie en bezoek 
Hodshon huis. 

130 

14 december 
pw47  

Ir. Rob van Vliet  
(Centric) 

De ontwikkeling van honderd jaar  
Informatie Technologie binnen Centric 

75 
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