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FEDERAAL ARCHIVARISSENFORUM 
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 2 OKTOBER 2012 

 
De archivarissen tussen de sterren 

 

 
 
Aanwezig: 
 
Xavier Botterman (FOD Economie) ; Liesbeth De Frenne (ARA); Annick Deltenre (FANC) ; Rolande 
Depoortere (ARA); Arnold De Schepper (Nationale Bank); Kathleen Devolder (ARA); Didier Haas 
(FANC); Hermione L'Amiral (Senaat); Hilde Langenaken (KSB) ; Jérôme Lescanne (FOD Justitie) ; 
Jean-Noël Lefèvre (FAVV) ; Pascal Mormal (KMI) ; Eva Muys (Ministerie van Landsverdediging); 
Sébastien Soyez (ARA) ; Daniel Stats (Ministerie van Landsverdediging) ; Nicolas Surdiacourt (ARA) ; 
Kathleen Van Ackere (Ministerie van Landsverdediging). 
 
 
Thema van de vergadering: 

 

Deze bijeenkomst was gewijd aan de ontdekking van het archief van de Koninklijke 
Sterrenwacht van België. Hilde Langenaken, verantwoordelijke voor (onder andere) 
het archief van de Koninklijke Sterrenwacht (KSB), stelde ons met veel humor en 
enthousiasme de geschiedenis van de KSB en haar archief voor. Het gaat hier om 
een uiterst gevarieerd archief, zowel naar aard als naar drager: digitale foto’s, 
opnames van ruimtewaarnemingen en andere nationale en internationale 
databanken die door de KSB gevoed worden, kwamen tijdens de presentatie aan 
bod. 

 
 
Nadien hebben we verschillende installaties op het plateau van Ukkel bezocht, 
waaronder de uurwerken van het uurbureel (de tijd volgens de omwenteling van 
de aarde en de atoomtijd) en een reproductie op ware grootte van de satelliet 
PROBA 1. We konden eveneens verschillende telescopen bezichtigen, zoals de 
telescopen voor de waarneming van de zon en ook, onder begeleiding van 
Patricia Lampens, de telescoop die gebruikt werd voor het project ter realisatie 
van de Carte du Ciel (1887-1958). Daarna bezochten we het laboratorium voor 
de digitalisering van de oude waarnemingen van de hemel (gefotografeerd op 
glasplaten), vergezeld van een deskundige uitleg door Jean-Pierre De Cuyper en 
Georges De Decker.  
 

 
Na een smakelijke lunch in het restaurant van de KSB, ontspon zich onder leiding 
van Sébastien Soyez een kort debat over de bewaring van databanken die gedeeld 
worden door verschillende partnerinstellingen (verantwoordelijkheid voor de 
bewaring, juridische aspecten, enz.) en over de voorzorgsmaatregelen die 
genomen moeten worden bij de overstap naar cloud computing. Rolande 
Depoortere kondigde ook de publicatie van een brochure over de materiële 
bewaring van digitale documenten aan.  
 
 

 



2 

 

Tot slot wenst het FAF Hilde Langenaken en Pascal Mormal, archivarissen van respectievelijk de KSB 
en het KMI, te bedanken voor de vriendelijke ontvangst en de uitstekende organisatie van deze dag 
die ons met het hoofd tussen de sterren bracht. 
 
Rolande Depoortere, Liesbeth De Frenne 
4 oktober 2012 
 
 

 

  

 

 

 

  

 
 


