
Op 1 augustus werd bart beuten de nieuwe directeur van LOCuS. 
Daardoor vinden LOCuS en Bibnet veel nauwer aansluiting bij 
elkaar. Bart behoudt overigens bij Bibnet zijn functie van strate-
gisch directeur. Het aantreden van Bart is voor beide organisaties 
een belangrijke opportuniteit om hun werking voor bibliotheken, 
cultuur- en gemeenschapscentra en het lokaal cultuurbeleid in 
het algemeen te herdenken en te optimaliseren. De komende 
maanden worden beide teams sterker op elkaar afgestemd om, 
naargelang van het beleid van de toekomstige minister van cul-
tuur, te groeien naar een nieuwe, innovatieve organisatie voor 
het lokaal cultuurbeleid.

Sinds 1 september is an verstraeten coördinerend bibliothecaris van de katholieke hoge-
school VIVES in West-Vlaanderen. Ze is verantwoordelijk voor het opmaken en realiseren 
van een visie en beleid met betrekking tot alle VIVES-bibliotheken. Daarnaast verzorgt 
ze de link met de dienst Onderwijs. An deed eerder ervaring op aan de universiteit Gent 
als projectmedewerker voor Google Books en als hoofdmedewerker in de faculteitsbi-
bliotheek Letteren en Wijsbegeerte, waar zij o.m. verantwoordelijk was voor de publieks-
werking en informatievaardigheden.

Jürgen vanhoutte volgt sinds oktober Leon Smets op als staf-
medewerker behoud & beheer bij FARO In 2003-2004 was hij 
als projectmedewerker verbonden aan het Rijksarchief Leuven. 
Van 2004 tot 2011 was hij werkzaam bij het Centrum voor 
Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC vzw), achtereenvolgens als 
afdelingshoofd van het Forum Kerkelijke Archieven Vlaanderen 
(2004-2009) en als afdelingshoofd eerstelijnszorg, advies en 
trajectbegeleiding (2009-2011). Van 2011 tot 2014 was Jürgen 
depotconsulent behoud & beheer bij de Provincie Vlaams-Brabant. 

Op het einde van het academiejaar 2013-2014 nam staf (gustave) 
Janssens, geboren op 23 november 1948, afscheid als deeltijds 
hoogleraar archivistiek aan de Ku Leuven. Een half jaar voordien, 
eind november 2013, bij zijn 65e verjaardag, kwam er ook een 
einde aan zijn loopbaan in het Belgische Rijksarchief. Staf begon 
zijn loopbaan in het Rijksarchief in 1982, in het ondertussen opge-
doekte depot van Ronse. Vanaf 1984 werkte hij in het Algemeen 
Rijksarchief, op het Departement 1 dat belast was met de toepas-
sing van de Archiefwet. In 1988 werd hij vanuit het Rijksarchief 
als afdelingshoofd verantwoordelijk voor de archieven die in het 

Koninklijk Paleis worden bewaard. Voor hij zijn loopbaan in het Rijksarchief begon was 
Staf in verschillende statuten verbonden aan de Ku Leuven, waar hij in 1981 tot Doctor 
in de Geschiedenis promoveerde.

Staf is, als één van de weinige archivarissen van het Rijksarchief, gedurende heel zijn 
loopbaan nauw verbonden geweest met de VVBAD. Vanaf 1984 was hij bestuurslid van 
de sectie Archief, in 1994 werd hij voorzitter, wat hij bleef tot in 1997. Ondertussen werkte 
hij volop mee aan Bibliotheek- & archiefgids, de voorloper van META. Voor ons vakblad 
schreef hij verschillende vernieuwende bijdragen, hij redigeerde de rubriek ‘In archieftijd-
schriften gelezen’ en hij zocht actief naar auteurs bij de pas afgestudeerde studenten en 
de jonge archivarissen. De verdiensten van Staf Janssens binnen het Rijksarchief werden 
vorig jaar al door deze instelling gememoreerd. Voor de sectie Archief en Hedendaags 
Documentenbeheer binnen de VVBAD gold Staf gedurende verscheidene decennia als 
één van de meest standvastige medewerkers. Het is dan ook passend dat de VVBAD 
Staf op haar manier huldigt en in de bloemetjes zet.
Noël Geirnaert
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