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Woord vooraf 
SIWE vzw is richting 10 aan het gaan. 
Maar het is niet om dat het Steunpunt 
Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed 
vzw volgend jaar tien wordt dat het op zijn 
lauweren wil gaan rusten. Wij proberen 
steeds te vernieuwen en onze leden naast 
onze koepelwerking tevens een goed 
publicatieaanbod te bezorgen. Naast het 
SIWE Magazine en de SIWE Nieuwsbrief 
creëerden we het SIWE Cahier en recent 
de SIWE Flash voor u. 
Het is onze bedoeling om de SIWE Flash en 
SIWE Nieuwsbrief in de toekomst dadelijk 
elektronisch ter beschikking te stellen op 
onze webstek: http://www.siwe.be en u te 
e-mailen. 
Deze SIWE Nieuwsbrief is een vrij dun 
exemplaar om dit nieuws aan te kondigen 
en u op te roepen ons uw e-mailadres 
door te geven zodat wij u in de toekomst 

elektronisch kunnen verwittigen wanneer 
deze publicaties op onze website 
geplaatst worden, u de nummers te e-
mailen, ... Vandaar dat we voor de SIWE 
Nieuwsbrief naast een ISSN (International 
Standard Serial Number) voor de papieren 
versie er tevens een aanvroegen voor de 
elektronische versie (pdf). Dit nummer 
(24A) van de SIWE Nieuwsbrief wordt 
u nog op papier toegestuurd. U zal het 
tegelijkertijd vinden op onze webstek. Het 
deel B van dit nummer verschijnt midden 
december 2005 als pdf op onze website.  
Tot binnenkort op onze activiteiten in Gent 
en Leuven of tot e-mails.

De redactie

De werking van SIWE wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van : 

SIWE vzw is aangesloten bij 

HOE LID WORDEN VAN SIWE VOOR HET JAAR 2005?
Door uw bijdrage te storten op rekening 001-3088106-90 van SIWE v.z.w.

Stapelhuisstraat 15 – 3000 Leuven – IBAN BE34 0013 0881 0690 – BIC GEBABEBB
Jaarlijkse bijdrage: BELGIË: sympatiserend lid: €15,00 – vereniging: €20,00 –
steunend lid, bedrijven: €30,00 – BUITENLAND: sympatiserend lid: €22,50 –

vereniging, bedrijf en steunend lid: €35,00.
Ieder lid ontvangt zowel het SIWE Magazine als de SIWE Nieuwsbrief.

Afzender : SIWE v.z.w.
Stapelhuisstraat 15
3000 Leuven   

Afgiftekantoor BIERBEEK
Erkenningsnummer: P209286Belgiê-Belgique

P.B. - P.P.

BC 1680



Deel ons uw 
e-mailadres mee!

Om in de toekomst de SIWE Flash en de 
SIWE Nieuwsbrief elektronisch te kunnen 
versturen of u ervan op de hoogte te 
stellen dat ze op onze SIWE-webstek 
als pdf geplaatst werden, hebben we uw 
e-mailadres nodig.  Kan u ons dit samen 
met uw coördinaten (voornaam, naam en 
adres) e-mailen op info@siwe.be? 

 (cc & dv)

SIWE-activiteiten in 
november 2005

19 november 2005 : Einstein in 

de Lage Landen

Op 19 november 2005 trekt SIWE vzw 
naar het Museum voor de Geschiedenis 
van de Wetenschappen in Gent voor de 
tentoonstelling Einstein in de Lage Landen. 
We zullen er onder leiding van directeur-
diensthoofd prof.dr. J. Uyttenhove een 
rondleiding krijgen. Afspraak om 10 uur 
bij het Sterrecomplex – Krijgslaan 281 
(gebouw S30) te 9000 Gent. Gelieve ons 
van uw komst te verwittigen via telefoon: 
016 584342 of e-mail: info@siwe.be 

23 november 2005 : Algemene 

Vergadering SIWE vzw – Herfst 

2005

Onze leden van de Algemene Vergadering 
van SIWE vzw worden verwittigd van deze 

vergadering die plaatsgrijpt in de Molens van 
Orshoven te Leuven vanaf stipt 19 uur 30 op 
23 november 2005. 

23 november 2005 : SIWE vzw 

Herfstlezing 2005 – Van Chappe 

tot Bell : communicatie in de 

negentiende eeuw

Onze stichtend voorzitter – de heer André 
Cresens – brengt een computergestuurde 
presentatie ‘Van Chappe tot Bell’ - 
Communicatie  in de 19e eeuw.
Op het einde van de 18e eeuw was de koerier 
te paard de meest gebruikelijke en meestal 
ook de snelste wijze om een dringend bericht 
over te brengen. De Fransman Claude 
Chappe bracht hier verandering in met zijn 
optische telegraaf. In de eerste helft van de 
19e eeuw zou de optische telegrafie, zij het 
onder verschillende vormen, ingang vinden 
in de meeste Europese landen en ook ver 
erbuiten. Optische telegrafen stonden meestal 
op hoge gebouwen en hadden meerdere 
armen waarmee zeer talrijke tekens konden 
uitgebeeld worden. 
De optische telegrafie werd in het midden van 
de 19e eeuw verdrongen door de elektrische 
telegrafie en enkele decennia later kwam daar 
ook de telefonie bij. 
De invoering van deze systemen werd steeds 
gekenmerkt door een wisselwerking tussen 
private en staatsinitiatieven.  Economische 
en politieke factoren speelden een belangrijke 
rol. In deze voordracht zal bijzondere 
aandacht gaan naar deze wisselwerkingen, 
enkele technische aspecten van de diverse 

technieken worden beknopt ter situering 
vermeld, zodat de ontwikkelingen op 
diverse fronten simultaan kunnen gevolgd 
worden.
datum en uur: 23 november 2005 om  20 
uur 30
plaats: Machinehal in de Molens Van 
Orshoven – Stapelhuisstraat 15 – 3000 
Leuven – Gelieve ons  van uw komst te 
verwittigen via telefoon: 016 584342 of e-
mail: info@siwe.be 
  
Erfgoednieuws

Een eerstelijns helpdesk 

voor ‘archief- en 

documentatiebeheerders’ van 

erfgoedverenigingen en het 

virtueel ‘historisch archief van 

de cultuur van alledag’

Heemkunde Vlaanderen vzw deelde ons 
rond de nationale feestdag 2005 mee 
dat minister Bert Anciaux principieel 
beslist heeft 30830,00 euro toe te kennen 
voor het project waar wij partner van 
zijn - ‘Een eerstelijns helpdesk voor 
‘archief- en documentatiebeheerders’ 
van erfgoedverenigingen en het virtueel 
‘historisch archief van de cultuur van 
alledag’. De Beoordelingscommissie 
archieven, bewaarbibliotheken en 
documentatiecentra vindt dit een 
belangrijk project en wees op een hiaat in 
de archiefsector. Het project kan een brug 
slaan tussen de professionele archief- 
en bibliotheekwereld (ondersteund 
vanuit CBV) en de niet-professionele 
heemkundige kringen. De commissie vindt 
wel dat voor de professionele uitvoering 

van het project er contact moet opgenomen 
worden met de bestaande bibliotheek- en 
archiefopleidingen. (cc en dvp)

Fiscale attesten 
voor giften van 
erfgoedprojecten 
– MIWE

Sinds 6 oktober 2003 kan u een fiscaal 
attest krijgen voor giften aan SIWE vzw. 
Hiervoor werd bij VCM, het contactforum 
voor erfgoedverenigingen, een project 
ingediend.

Inhoud van het project

Wij beschikken  over een beperkte 
collectie industrieel en wetenschappelijk 
erfgoed. Het is onze bedoeling deze 
collectie uit te breiden, op te waarderen 
en toegankelijker te maken voor het 
grote publiek. Een tweede piste is het 
uitbouwen en toegankelijker maken van 
een documentatiecentrum rond industrieel 
en wetenschappelijk erfgoed.
Er is dus dringend geld nodig voor 
tentoonstellingskasten, restauratiewerken, 
aankoop voor publicaties, ...

Hoe werkt het concreet?

VCM, het contactforum voor 
erfgoedverenigingen is een logistiek en 
administratief ondersteunende partner 
in dit project. De giften worden gestort 
op een projectrekening VCM doet de 
betalingen en reikt jaarlijks fiscale attesten 
uit voor giften vanaf 30 euro. Indien je 
MIWE en het SIWE documentatiecentrum 
mee wil helpen realiseren, geef ons dan 
een financieel steuntje op rekening: 745-
0093892-65 op naam van MIWE.
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