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Algemeen 

Op 1 april 2015 vond een bestuurswisseling plaats. Marie Christine van der Sman trad 

terug als penningmeester en Marcel Duijghuisen nam haar functie over naast zijn 

voorzitterschap. Twee nieuwe bestuursleden traden aan: Hans Robertus en Tet Reuver. 

In de oude samenstelling is op 6 februari en 29 mei vergaderd om afscheid te nemen en 

Van der Sman te dechargeren over 2014 en het eerste kwartaal van 2015. In de nieuwe 

samenstelling kwamen we bijeen op 30 maart, 13 april, 13 mei, 23 september en 17 

november. 

 

LKI 2.0 

Met de komst van de nieuwe bestuursleden is het bestaansrecht en de zelfstandigheid 

van het instituut onder de loep genomen aan de hand van het bediscussiëren van de 

missie, visie, doelstellingen, strategie en doelgroepen. Gesproken is met mensen in het 

veld. Dit heeft onder andere geleid tot het onderzoeken van de haalbaarheid van een 

lectoraat ‘geschiedenis van industriële vormgeving’ met als partners LKI, Design 

Academy Eindhoven en de Technische Universiteit Eindhoven. 

 

Collectievorming 

Het LKI bemiddelde bij de overdracht van de archieven Edward Aghina (AW 2015/037 

en 2015/057), Herman Rademaker (AW 2015/088) en Joop Istha -verzamelde stukken 

Instituut voor Industriële Vormgeving (AW 2015/110). Daarnaast ontving het RHCe 

aanvullingen op de archieven van Joop Istha (AW 2015/109), Frans van der Put (AW 

2015/085) en Items (AW 2015/018). 

 

Onderzoek 

In het kader van het 70-jarig bestaan van de Design Academy Eindhoven in 2017 werd 

door History Now een startnotitie opgesteld met als titel “70 jaar Design Academy 

Eindhoven”. Aan het einde van het jaar is gestart met sociaal-historisch onderzoek naar 

alle betrokkenen bij deze onderwijsinstelling. Doel van het onderzoek is om het netwerk 

van directie, bestuur, docenten, studenten en bedrijfsleven bloot te leggen. 

 

Programmering 

Op 14 januari organiseerde de Design Academy Eindhoven in samenwerking met het LKI 

en het René Smeets Fonds een Design Debate met als titel “And the winner is…..which 

designs comprise our history and our future?”. Designhistorica Judith Gussenhoven van 

History Now hield namens het LKI een inleiding op het debat over de persoon René 

Smeets en zijn invloed op het curriculum van de toenmalige Middelbare 

Kunstnijverheidsschool. Het debat werd vervolgens onder leiding van Walter Amerika 

gevoerd met drie prijswinnaars Nils Chudy (2014), Lotty Lindeman (2006), Lidewij 

Spitshuis (2003), Tet Reuver van het René Smeetfonds en Mirjam van Coillie, een van 

de eerste winnaars van de René Smeetsprijs. Het debate is een verplicht vak voor de 

circa 150-200 eerste- en tweedejaars studenten. 

 

PR en communicatie 

De website van het LKI is voor 25% gevuld met biografieën. Het beheer van de website 

is op 30 november 2015 overgedragen van Robert van Rixtel aan Virginie Mes. In 

januari 2015 verscheen het LKI op Facebook, Twitter en LinkedIn. 


