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Een postzegel
is niet nodig

Techniek maakt geschiedenis,
wordt ook u SHT-donateur?
Techniek vormt een cruciaal onderdeel van
onze cultuur en geschiedenis. Hoe zou de
wereld er uit hebben gezien zonder de tech
nische vernieuwingen van de afgelopen
twee eeuwen? Waar zouden wij zijn zonder
elektriciteit, computers, telefoons, auto’s,
vliegtuigen en zo meer? Het is verwonderlijk
dat de samenleving zich over het algemeen
nauwelijks realiseert hoezeer techniek is ver
bonden met maatschappelijke ontwikkelingen.
Techniek kampt in Nederland zelfs met een
imagoprobleem, waardoor veel jongeren niet
kiezen voor een technische vervolgstudie.
De Stichting Historie der Techniek (SHT)
brengt de techniek in beeld. Haar missie is
om door historisch onderzoek en publicaties
zichtbaar te maken hoezeer maatschappelijke
en technische ontwikkelingsprocessen met
elkaar zijn verweven.

Baanbrekend werk
De sht heeft sinds haar oprichting in 1988
baanbrekend werk verricht. Vanuit het
perspectief van de techniek wordt de geschie
denis van Nederland en Europa voortdurend
herschreven. Voor de komende jaren staat een
Europese techniekgeschiedenis in de steigers.
Een project dat moet leiden tot een zesdelige
boekenserie en een website die in samen
werking met de belangrijkste Europese
techniekmusea wordt gebouwd.
Om haar ambities te kunnen realiseren heeft
de sht uw steun nodig!

Internationaal centrum

Nationaal onderzoek

Het werk van de sht heeft de afgelopen jaren
een meer internationaal karakter gekregen.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe Europese
geschiedenis. Een innovatief, ambitieus
project, waarin voor het eerst de historische rol
van techniek in het Europese integratieproces
uitgebreid aan bod zal komen. De sht is de
initiatiefnemer en coördinator, een groep
internationale toponderzoekers geeft de
inhoud vorm. De resultaten worden gepubli
ceerd in de zesdelige boekenserie Making
Europe: Technology and Transformations,
1850-2000 en vinden hun weg naar een
website die in samenwerking met Europese
techniekmusea wordt gebouwd.
Een prototype daarvan is nu al te bekijken op
www.inventingeurope.eu.

Ook nationaal ontplooit de sht aansprekende
activiteiten. Centrale thema’s van de lopende en
op stapel staande projecten zijn de ontwikke
ling van transport en vervoer, de geschiedenis
van de informatie- en communicatietechnologie,
de rol van research en development en de
geschiedenis van de Nederlandse kennis
economie.

De boekenserie en de overzichtswebsite zijn
bedoeld voor ingenieurs, beleidsmakers,
historici, sociale wetenschappers, studenten
en iedereen die geïnteresseerd is in Europese
geschiedenis.
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Stichting Historie der Techniek
De sht is in 1988 opgericht op initiatief van
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
kivi niria en de technische universiteiten.
Het werk van de sht resulteerde onder andere
in de boekenseries Geschiedenis van de techniek
in Nederland in de negentiende eeuw. De wording
van een moderne samenleving 1800-1890 en
Techniek in Nederland in de twintigste eeuw.
De activiteiten zijn mogelijk door de steun
van de Technische Universiteit Eindhoven,
het bedrijfsleven, de overheid, verschillende
universiteiten, diverse maatschappelijke
organisaties en een grote groep enthousiaste
donateurs.

wordt donateur van de sht
Deze kaart svp per post terugsturen naar de Stichting Historie der Techniek. Faxen kan ook naar
040-244 46 02. U kunt zich ook aanmelden via onze website www.histech.nl

❏

Machtiging
Hierbij machtig ik de Stichting Historie der Techniek
om tot wederopzegging jaarlijks het verschuldigde
bedrag van € 45,- van mijn bankrekening af te schrijven.
Vooraf ontvangt u jaarlijks een kennisgeving.

❏

Overschrijving
Ik maak € 45,- over op bankrekening 6037770
ten name van Stichting Historie der Techniek te
Eindhoven en ontvang jaarlijks een factuur voor
verlenging van mijn donateurschap.

Bankrekening:
van:
Datum:
Handtekening:

Wordt u ook donateur?
Om nationaal en internationaal grensverleggende activiteiten te blijven ontplooien is de steun van
donateurs onontbeerlijk. Wordt daarom donateur van de sht en lever zo een bijdrage aan het
zichtbaar maken van de rol van techniek in onze maatschappij. U bent al donateur voor € 45,per jaar. Wordt nu donateur en ontvang gratis een publicatie van de sht.

.....
.....

Uw voordeel als donateur:
– Toegang tot het jaarlijkse sht seminar
– Gratis toegang tot de Europese lezingenreeks in 2010 en 2011
– 10% korting op sht publicaties
– Forse voorintekenkorting op de nieuwe serie Making Europe. Deze korting kan oplopen tot 30%!
– Toezending van de digitale sht nieuwsbrief
– Een jaarlijks activiteitenoverzicht
Door uw donateurschap maakt u het werk van de Stichting Historie der Techniek mogelijk!
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.....
.....
.....

Om u kennis te laten maken met het werk van de stichting ontvangt u als nieuwe donateur zo
lang de voorraad strekt gratis één van de onderstaande publicaties. Geef hieronder aan welk boek
u zou willen ontvangen. Graag in volgorde van uw voorkeur drie boeken aangeven.
Made in Holland. Een techniekgeschiedenis van Nederland (1800-2000)
Fietsverkeer in praktijk en beleid in de twintigste eeuw. Overeenkomsten en verschillen in fietsgebruik
in Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Zuidoost-Limburg, Antwerpen, Manchester, Kopenhagen,
Hannover en Basel
De eeuw van de computer. De geschiedenis van de informatietechnologie in Nederland
Research tussen vetkool en zoetstof. Zestig jaar DSM Research 1940-2000
Rotterdam. Cargo Handling Technology 1870-2000
Student in Eindhoven. De geschiedenis van het Eindhovens Studentenleven 1957-2000
Nederland Kabelland. De historie van de energiekabel in Nederland
De sht wordt ondersteund door de Technische Universiteit Eindhoven

