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Personalia

Op 1 maart nam Margot Collet, na zes 
jaar samenwerken, afscheid van haar 
collega’s bij de gemeente Niel. Als 
bibliothecaris en als diensthoofd Vrije 
Tijd. De laatste drie jaar nam zij naast 
de bib ook de jeugd- en sportdienst, de 
dienst toerisme en evenementen onder 
haar vleugels.
Margot werkte voordien in de openbare 
bibliotheek van Stabroek en als stafme-

dewerker bij de VVBAD. Na tien jaar bibliotheken, is het tijd voor 
iets nieuws. Al keert ze de sector niet helemaal de rug toe. Als 
procesbegeleider en tekstschrijver ondersteunt Margot teams 
en organisaties in hun groei. Door hen te begeleiden bij projec-
ten, (toekomst)visie of communicatie. Niet enkel in bibliothe-
ken, maar ook bij cultuurhuizen, andere publieke diensten en 
socioculturele verenigingen.
Concreet wil dat zeggen dat ze jouw collectieplan schrijft. Of 
subsidieaanvraag, beleidsplan of communicatiestrategie. Beter 
gezegd, samen met jou schrijft. Met meer dan zestien jaar exper-
tise en ervaring op de teller begeleidt ze jouw team naar de vol-
gende stap. Met veel goesting staat ze klaar om deze nieuwe 
weg in te slaan. Je kunt Margot contacteren via LinkedIn of 
www.margotcollet.be.

Sinds 1 maart versterkt Joris Eeraerts 
opnieuw de rangen van de dienst 
Kunsten en Cultuurspreiding van 
de Provincie Oost-Vlaanderen als 
beleidsmedewerker bibliotheken.
Joris studeerde Geschiedenis aan de 
Universiteit Gent en Documentatie- 
en Bibliotheekwetenschappen aan de 
Universitaire Instelling Antwerpen. Hij 
zal de samenwerkingsverbanden van 

openbare bibliotheken in de provincie Oost-Vlaanderen op alle 
mogelijke manieren ondersteunen en de evolutie naar regiobi-
bliotheken begeleiden.

Op 13 maart 2017 startte Ingrid Lemaire 
als bibliothecaris in de openbare biblio-
theek van Schaarbeek. Ze volgt na zes-
tien jaar Nadine Christiaens op. Ingrid 
studeerde af als meester in de audiovi-
suele kunsten en werkte verschillende 
jaren als regisseur van reclamespots 
en het tv-programma Peking Express. 
Haar eerste ervaring in de bibliotheek-
sector deed ze op als verhuiscoördina-

tor voor de voormalige Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek 
(HOB) naar het huidige Muntpunt. Daar stond ze onder andere 
in voor de verhuis naar en de inrichting van de tijdelijke biblio-
theek in de Prinsenstraat. Ook Bib Joske (Sint-Joost-Ten-Node) 
richtte ze in die periode in. Als cultuurbeleidscoördinator in Sint-
Gillis ontdekte ze de meerwaarde van gemeenschapsvorming 
en de kracht van de openbare bibliotheek. Tijdens de twee jaar 

als centrumverantwoordelijke bij jeugdcentrum Aximax zette 
Ingrid in op kansen- en talentontwikkeling bij kinderen en jon-
geren. Nu krijgt Ingrid de kans om de lijnen van de bibliotheek 
van Schaarbeek binnen een grootstedelijke, meertalige context 
verder uit te bouwen. De aandachtspunten voor de openbare 
bibliotheek van Schaarbeek zijn, naast de meertaligheid, de uit-
daging om kinderen en jongeren en op die manier ook hun 
ouders uit de buurt te bereiken. Daarnaast is het ook belangrijk 
om een collectie- en activiteitenaanbod uit te bouwen dat ook 
tieners kan betrekken in het leven in en rond de bib en om hen 
de geschiedenis van morgen mee te laten schrijven.

Op 14 maart 2017 werd roel Leemans 
door de Algemene Vergadering van 
Muntpunt definitief aangesteld als alge-
meen directeur. Hij werd hiermee beves-
tigd in de functie die hij reeds sinds het 
vertrek van de voormalige directeur Ann 
Van Driessche in oktober 2014 ad inte-
rim had waargenomen.
Na het stopzetten van zijn hogere stu-
dies, volgens hemzelf vooral het gevolg 

van het feit “dat de weg naar het sportveld en het jeugdhuis 
meestal korter was dan deze naar Brussel waar hij studeerde”, 
ging hij als bediende aan het werk in de private sector. Bij 
Arthur Andersen (later Deloitte) groeide hij door tot facility 
and Purchasingmanager alvorens over te stappen naar de Temco 
groep om er aan het hoofd te komen van de facilitaire poot.
De opgedane ervaring bracht hem uiteindelijk als operationeel 
verantwoordelijke bij Muntpunt, volgens Roel een keuze van 
het hart, waar hij zijn ervaring kon koppelen aan zijn interesse 
in het Vlaamse socioculturele leven. Zijn werkomgeving typeert 
hem als een geboren people-manager met een pragmatische en 
coachende stijl waarbij een stevige dosis humor nooit veraf is.
Van Muntpunt wil hij nog meer een open ontmoetingsplek 
maken waar kennis, informatie, cultuur en innovatie gedeeld, 
versterkt en gecreëerd worden.
Thuis is hij in Linkebeek, gelegen in de Vlaamse Rand op een 
boogscheut van Brussel. In zijn vrije tijd blijft sport de rode 
draad, een passie die hij deelt met zijn echtgenote.

Julie Hendrickx verliet eind maart het 
VVBAD-secretariaat in Berchem. Ze 
was sinds augustus 2010 bij de ver-
eniging aan de slag als hoofdredac-
teur van META en zorgde voor een 
vlotte omschakeling van Bibliotheek-& 
archiefgids naar META. Naast META 
was Julie ook verantwoordelijk voor de 
publicatie Wegwijzer voor Bibliotheken 
en Documentatiecentra en volgde ze 

ook de commissie OKBV, de sectie Archief en Hedendaags 
Documentbeheer en haar werkgroepen op. Julie verlaat de sec-
tor en gaat aan de slag bij AMUZ. Vanaf eind april zal Jessica 
Jacobs het hoofdredacteurschap van META overnemen. Meer 
nieuws hierover in de volgende META. 
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noël geirnaert, 
hoofdarchivaris 
stadsarchief Brugge  
met pensioen

Noël Geirnaert (°Eeklo 1951) startte 
op 18 februari 1980 als archivaris 
in het Stadsarchief van Brugge. 
Na zijn humaniora aan het Brugse 
Sint-Lodewijkscollege behaalde 

hij in 1973 het diploma van licentiaat geschiedenis aan de 
KULeuven; in 1974 aangevuld met het diploma van het 
Instituut voor Middeleeuwse Studies. Zijn eerste werker-
varingen had hij ondertussen reeds opgedaan in het onder-
wijs en als wetenschappelijk medewerker in de vakgroep 
Middeleeuwse Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit 
van Nijmegen.

In het Stadsarchief was hij vele jaren het ‘aangezicht’ van 
de leeszaal. Hij ontpopte zich als een archivaris die van vele 
markten thuis was. Hij publiceerde inventarissen over de 
Doop-, Trouw- en Begraafboeken van de Brugse parochies, 
van de Handschriften, van het familiearchief Adornes (aan-
gevuld met de publicatie van de regesten), van het Sint-
Lodewijkscollege en van vier gemeentearchieven van de 
Brugse deelgemeenten. Heel wat archieftentoonstellingen 
werden ‘gevormd’ onder zijn redactie, zoals Adornes en 
Jeruzalem (1983), Brugge door de lens (1993), Zeshonderd 
jaar Rederijkersleven (1995), 675 jaar Sint-Jorisgilde (1998), 
De gerestaureerde memorielijst van de Brugse schilders 
(2001) en Portret & Document (2005), om er maar enkele 
te vernoemen.

Sinds 1 mei 2008 was hij aangesteld als hoofdarchivaris. 
Onder zijn leiding bleef het Stadsarchief zich verder ont-
poppen als een innoverende archiefinstelling op het vlak 
van digitalisering en van het mee helpen ontwikkelen van 
erfgoedwebsites (met een speciaal boontje voor de web-
stek www.historischebronnenbrugge.be). Daarnaast ver-
waarloosde hij de andere archieffuncties zeker niet. Hij 
startte met een inhaaloperatie voor het zuurvrij verpakken 
van het archief en realiseerde enkele belangrijke restaura-
ties. Hij schakelede een hogere versnelling bij de selectie 

en het vernietigen van archief. Door zijn vele netwerken 
in academische middens steeg het aantal studenten in de 
leeszaal. Tenslotte was het uitdragen van het belang en de 
rol van het Brugse Stadsarchief zijn persoonlijke missie: 
ontelbare schoolklassen en verenigingen heeft hij er rond-
geleid, vele lezingen en voordrachten heeft hij gegeven en 
tientallen artikels heeft hij geschreven in de nieuwsbrief s 
(van de vriendenkring van het Stadsarchief), waarvan hij 
bijna tien jaar lang de eindredactie verzorgde. Zijn waarde-
ring voor zijn hele team van archiefmedewerkers heeft hij 
dan ook nooit onder stoelen of banken gestoken.

Noël Geirnaert speelde vanaf 1995 een niet geringe rol 
binnen de VVBAD als lid van de Raad van Bestuur en 
als bestuurslid van de sectie Archief en Hedendaags 
Documentbeheer. Hij zetelde vele jaren in de redactie 
van ons ledentijdschrift. Bij de overgang van Bibliotheek- 
& archiefgids naar META. Tijdschrift voor Bibliotheek & 
Archief in 2011 was zijn inbreng nog meer duidelijk zicht-
baar aanwezig in de nieuwe rubriek ‘Column’. In het aller-
eerste nummer van META, van januari 2011, opende Noël de 
rij. Hij bleef de archiefbijdragen voor de rubriek opstellen 
en publiceren tot en met het nummer 7 van de jaargang 
2016. In totaal bracht hij, aan een gemiddelde van drie per 
jaar, achttien teksten.

Voor zijn afscheid als hoofdarchivaris verzorgde de vrien-
denkring van het Stadsarchief, Levend Archief vzw, in 
samenwerking met de VVBAD, de publicatie Bedenkingen 
vanuit het Stadsarchief van Brugge. Naast twee nieuwe bij-
dragen van Noël zelf (één over het poorterschap van schil-
der Hans Memling en één over het al dan niet weggooien 
van bouwplannen) bevat deze publicatie ook de bundeling 
van zijn columns in Meta en zijn bibliografie.

Op vrijdag 23 december sloot Noël voor de laatste maal 
als hoofdarchivaris de deur van zijn Stadsarchief. Niet defi-
nitief, want gelukkig heeft hij nog heel wat onderzoeks- en 
ontsluitingsprojecten in zijn vizier. 

Jan D’hondt


