
In Memoriam Martine Pieters

Op 15 oktober ll. overleed onze collega, Martine Pieters, bibliotheca-
ris van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. 
Een paar weken eerder werd bij haar een levensbedreigende ziekte 
vastgesteld, maar toch is haar overlijden onverwacht snel gekomen.

Martine werkte als bibliothecaris aan de faculteit sinds mei 2008. Ze 
was een toegewijd bibliothecaris die met veel wilskracht en gedre-

venheid de facultaire bibliotheek elan gaf. Ook binnen de campusbibliotheek Humane 
Wetenschappen en de Associatie KU Leuven was ze een loyale, actieve en gewaardeerde 
collega voor iedereen. We hadden helemaal niet het gevoel haar slechts een goeie vijf jaar 
te kennen, omdat ze zoveel expertise en inzicht meebracht.

Aan de KU Leuven-carrière van Martine ging een lange werkervaring als bibliothecaris van 
de ziekenhuisbibliotheken van Caritas en het Rode Kruis vooraf. Aan het begin van haar 
loopbaan was ze kort diensthoofd van de Openbare Bibliotheek van Herk-de-Stad.

We missen haar in al ons denken en doen.

Chris Schroeven, KU Leuven

Op 1 oktober 2013 
startte Lieselot Verryckt 
als nieuw staflid van 
de bib l iotheek van 
de Vrije Universiteit 
Brussel. Zij is er vakre-
ferent voor de faculteit 
Wetenschappen en Bio-
ingenieurswetenschap-

pen en de faculteit Ingenieurswetenschappen. 
Uitgaande van haar sterke competenties op 
het gebied van wetenschappelijke databan-
ken zet zij zich in voor de optimalisering van 
het bibliotheekaanbod en een toekomstge-
richt informatiebeleid. Lieselot studeerde 
Japanologie aan de KU Leuven en Informatie- 
en Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit 
Antwerpen. De voorbije jaren werkte zij 
voor de bibliotheken van de Europese 
Ruimtevaartorganisatie ESA, waar ze onder 
meer verantwoordelijk was voor collectieont-
wikkeling en het beheer van de elektronische 
bronnen.

Steven Laporte is vanaf 
1 november 2013 als staf-
lid verbonden aan de 
universiteitsbibliotheek 
van de Vrije Universiteit 
Brussel. Hij volgt er Prof. 
Christian Koninckx op 
als vakreferent voor de 
faculteit Letteren en 

Wijs  begeerte. Naast collectievorming focust 

hij  op  informatievaardigheden en nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van acade-
mische informatie. Steven startte zijn loop-
baan in het bibliotheekwezen als dienstlei-
der in de openbare bibliotheek van Brecht 
en werkte als expert informatievaardigheden 
voor de Associatie Universiteit & Hogescholen 
Antwerpen. Hij   gaf les in de graduaatsop-
leiding Bibliotheekwezen en Documentaire 
Informatiekunde in Antwerpen en werkte op 
projectbasis bij Bibnet. Steven combineert zijn 
nieuwe job met een doctoraatsopleiding in de 
filosofie van informatie.

Fleur De Meyer stapte 
op twee december mee 
aan boord van Bibnet als 
innovatieconsulent. Zij 
helpt mee het innova-
tieproject Bib2020 met 
LOCUS vorm te geven. 
Daarnaast staat zij ook 
in voor Bibnets operatio-

nele communicatie. Voorheen was Fleur actief 
als informatie- en documentatieconsulent en 
werkte zij als freelance consulent voor onder 
meer UGent en de Poëziekrant.
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