
 

Uitnodiging: Aperitieflezing Mark Eyskens 

‘Een vloeibare Wereld.’ De geschiedenis van Het 

Werelddorp 

Zondag 14 april 2013, 11:30 uur 

Plaats: Atrium van het gemeentehuis: Ridder Berthoutlaan 1, 2845 Niel 

Programma: 

11:30 uur: verwelkoming 

11:40 uur: Voordracht Mark Eyskens en discussie 

12:40 uur: Receptie 

 

Inschrijven kan bij de bestuursleden: 

Toegang: 5 euro (3 euro voor Davidsfondsleden) 

Voor meer info: 

- Johan Timmermans, voorzitter afdeling Niel, 03/888 73 81 - johan.timmermans@telenet.be  

- Ellen Serrien, secretaris afdeling Niel, 03/844 11 52, 0486/507 661 – ellen.serrien@kvab.be 

- Frans Vercauteren, voorzitter afdeling Boom, 03/888 82 45 - frans.vercauteren@skynet.be  

 
 

Synopsis 

Onze planeet is hard en rond. De wereld is vlak en vloeibaar. Met de wereld wordt dan de wereld van de 

mensen bedoeld. De revolutie van de informatie - en communicatiemiddelen maakt van de wereld 'ons dorp'. 

Onze wereld heet voortaan Globalistan, met een grote wederzijdse afhankelijkheid van alle landen tegenover 

elkaar, op economisch, wetenschappelijk, cultureel gebied maar ook op het  stuk van energie bevoorrading, 

grondstoffen en voeding. Het maakt de wereld zeer kwetsbaar. Zie de financiële en economische crisis, die 

voor een deel te wijten is aan het feit dat de markt economie globaal is geworden maar het bestuur nog steeds 

te lokaal. Europa doet een grote inspanning. Maar is dat voldoende? En hoe geraken we uit de huidige crisis? 

Wij leven in een tijd van omwentelende veranderingen. Maar al deze veranderingen zijn nog geen verbetering. 

Alvast hebben wij nood aan een ethiek van de verandering, meer dan aan een verandering van de ethiek. 

 

Mark  Eyskens is Minister van Staat en Professor em. KULeuven (economie), tevens is hij oprichter van de 

'Lessen voor de XXIste eeuw'. Van 1976 tot 1992 was hij lid van 13 opeenvolgende regeringen o.m. als 

minister van Economische zaken, Financiën, Buitenlandse zaken en Eerste Minister. Hij is voormalig lid van 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Raad van Europa en de West-Europese assemblée. Hij is lid 

en ex-voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie van België  voor Wetenschappen en Kunsten 

waarbinnen hij ook voorzitter is van het Academisch Cultureel Forum (ACF). Hij is voorzitter van het 

Muziekfestival van Vlaanderen, voorzitter en bestuurder van talrijke Belgische en buitenlandse instellingen en  

organisaties(o.m. Francquistichting, Arenbergstichting). Verder is hij auteur van een paar 

duizend artikels en van 50 boeken, waarvan 3 romans en een dichtbundel. Hij is 

zondagnamiddagschilder en hield talrijke tentoonstellingen. Hij is een groot melomaan, 

bereisde de wereld en houdt van fotografie. Hij is laureaat van allerlei prijzen en houder van 

veel eretitels en eretekens die hij evenwel nooit vermeldt noch draagt.  

Zie  www.eyskens.com            www.kvab.be 
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