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BERICHTEN 

• Tenloonslellingen 

29november 1996-31 mei 1997: Gezocht Gezicht. Portretten 1860-1996 (Museum dr Guislain, Gent) 
3 december 1996-29 augustus 1997: Onzichtbare Stralen. (Museum voor de Geschiedenis van de We-
tenschappen, Gent) 

• S.I.W.E. 

In juni 1996 werd de te Leuven de Stichting Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed (S.I.W.E.) 
opgericht. S.I.W.E. wil een lans breken voor de instandhouding, de studie en de ontsluiting van in
dustrieel en wetenschappelijk patrimonium. Het wil verwerven of in bruikleen ontvangen : objecten 
en documenten die betrekking hebben op alle aspecten van de evolutie van kennis en technieken in 
Industrie en wetenschappen. S.I.W.E. zal iniliatieven nemen zoals inventarisatie en restauratie om 
de instandhouding van representatieve objecten en documenten, al dan niet in haar bezit, te bewerkstel-
lingen. Tevens wil S.I.W.E. een educatieve werking uitbouwen door middel van voordrachten, ge-
leide bezoeken en de verspreiding van een periodiek tijdschrift. Op termijn beoogt S.I.W.E. een Mu
seum voor Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed op te richten. 
Men kan lid woorden van S.I.W.E. door jaarlijks een bijdrage (sympathiserend lid 500 BEF, steu-
nend lid 1000 BEF) te storten op rekening 428-6120251-69 van S.I.W.E., Tervuursestraat 140, 3000 
Leuven. Men kan verdere informatie bekomen bij de voorzitter Andre Cresens (tel./fax 016/63.28.54) 
en de secretaris R. Kenis (tel 016/23.34.01, fax 016/20.14.07). 

• Nieuw Tijdschrift 

In 1996 verscheen de eerste jaargang van het Tijdschrift voor Ecologische Geschiederjis. Het mooie, 
op A4-formaat uitgegeven tijdschrift zal tweemaal per jaargang verschijnen met (voorlopig) alleen 
Nederlandstalige wetenschappelijke artikelen, literatuuroverzichten, discussiebijdragen, recensies, enz. 
Het richt zich daarbij zowel tot de onderzoeker als tot de mensen uit het onderwijs en tot alien met 
een belangstelling voor natuur en geschiedenis. 
Ecologische geschiedenis wordt in het editoriaal door Erik Thoen omschreven als de multidiscipli-
naire studie in historisch perspectief van de relatie levende wezens -in de eerste plaats de mens- met 
het milieu. De benadering is bilateraal, en heeft dus zowel oog voor de veranderingen van het mense-
lijk bestaan onder invloed van de natuur, als voor de transformatie van de natuurlijke omgeving 
door menselijke invloed. 
Het Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis is een Nederlands-Vlaams initiatief. De kernredactie 
wordt gevormd door Erik Thoen (hoofdredacteur, Universiteit Gent), Henk van Zon, Myriam Da-
ru, Harry van Royen, Ernst-Eberhard Manski, Ivan Hoste en Arnold Eloy. Het redactie-adres is 
Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis, Blandijnberg 2, 90(K) Gent (erik.thoen@rug.ac.be). Een 
individueel abonnement kost 450 BEF (bibliotheken e.d. 650 BEF). De abonnementenadministratie 
is gevestigd op Groot-Brittannielaan 43, 9000 GENT (tel. 09/223.70.65, fax 09/223.97.38). 
In Nederland verschijnt sinds 1986 vijf maal per jaar Net Werk, een mededelingenblad betreffende 
de geschiedenis van hygiene en milieu. Het is mogelijk een gecombineerd abonnement te nemen op 
Tijdschrift en Net Werk (prijzen worden dan resp. 900 BEF en IICK) BEF). 
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