
De Bijzondere Academische Raad van 
de KU Leuven heeft dr. Kim Christiaens 
aangesteld als nieuwe directeur van 
KADOC, in opvolging van professor Jan 
De Maeyer, die op 1 oktober met eme-
ritaat gaat.

Dr. Kim Christiaens (°1985) studeerde 
geschiedenis en politieke wetenschap-
pen aan de KU Leuven en management 

aan de EHSAL Management School. Hij promoveerde in 2013 
tot doctor in de geschiedenis aan de KU Leuven met een proef-
schrift over internationale solidariteitsbewegingen en de derde 
wereld tijdens de Koude Oorlog. Nadien werkte hij aan de KU 
Leuven als postdoctoraal mandaathouder van FWO-Vlaanderen 
binnen de onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 1800-
2000, en o.a. visiting research associate aan de universiteit van 
Oxford en senior member van het Leuven Centre for Global 
Governance Studies. Sinds 2016 is hij als postdoctoraal man-
daathouder van het FWO-Vlaanderen verbonden aan de onder-
zoeksgroep Power in History van de UAntwerpen. Zijn interna-
tionale onderzoekservaringen en publicaties bestrijken diverse 
aspecten van de moderne Europese geschiedenis, zoals inter-
nationale sociale bewegingen en NGO’s, de Koude Oorlog, men-
senrechten en dekolonisatie, en contacten tussen Europa en 
Latijns-Amerika, Oost- en Zuid-Europa en de Arabische wereld. 
De voorbije jaren werkte hij al met KADOC samen in internati-
onale projecten.

Bron: KADOC

Bie Houben, bibliothecaris bij de 
Openbare Bibliotheek Wommelgem, 
ging met pensioen. Zij wordt vervangen 
door Birgit reynders.

Birgit studeerde maatschappelijk werk 
en startte haar carrière bij OCMW 
Antwerpen. Ze volgde in avondschool 
het graduaat BDI in Antwerpen. Sinds 
2009 is Birgit actief in de bibsector. Ze 

deed veel kennis en ervaring op als assistent-dienstleider in de 
bibliotheek van Lier.

Begin jaren ’80 zette 
Myriam Trippas haar 
eerste stap als mede-
werker in het hoger 
onderwijs. Ze startte 
in de bibliotheek van 
de toenmalige KIHL 
(Katholieke Industriële 
Hogeschool voor Lim-
burg) in Hasselt. Ze 

bleef maar even en keerde er in 1986 terug om 
te blijven en om er haar carrière verder uit te 
bouwen. Ze groeide uit van medewerker tot 
(hoofd)bibliothecaris aan de KHLIm. De stap 
naar coördinator voor alle deelbibliotheken van 
deze hogeschool in Limburg was een logisch 
vervolg. Vanaf toen vertegenwoordigde ze ook 
gedreven en enthousiast de hogeschool bin-
nen de KULeuven Associatie en nam ze deel 
aan heel wat externe samenwerkingsverbanden 
waaronder die met de VVBAD.

Zowel in de KHLim als in de latere UCLL (fusie 
met de Katholieke Hogeschool Leuven in 2016) 
ijverde Myriam met passie en enthousiasme 
voor de verdere ontwikkeling en professio-
nele uitbouw van onze bibliotheken. Tevens 
zorgde zij ervoor dat het belang van de biblio-
theken steeds in het vizier van de hogeschool 
bleef. Bovendien legde ze het fundament 
voor het nieuwe leercentrum op de campus in 
Diepenbeek in 2020.

Met z’n allen bedanken wij Myriam voor alles 
wat ze de voorbije ruim 30 jaar gedaan en 
betekend heeft voor de bibliotheek van onze 
hogeschool, voor de fijne samenwerking, de 
collegialiteit, de passie. Het ga je goed, Myriam, 
en hasta luego!

rachelle Briers
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