
Sinds 1 januari is demmy Verbeke (°1979) aangesteld als hoofd 
van Artes aan de universiteitsbibliotheek Ku Leuven. Artes is 
een nieuwe organisatie binnen de universiteitsbibliotheek die 
wordt gevormd door de integratie van de Faculteitsbibliotheek 
Letteren en het deel van de Centrale Bibliotheek dat gewijd is 
aan hedendaags onderzoek en onderwijs. Na het behalen van 
zijn doctoraat in de Taal- en Letterkunde: Latijn en Grieks in 
2005, was Demmy eerst aan de slag als projectcoördinator bij 
Monumentenwacht Antwerpen vzw (2006) en als postdocto-
raal onderzoeker aan Harvard university (2006-7), university 

of Warwick (2007-9) en Ku Leuven (2009-12). In april 2012 maakte hij de overstap naar 
de bibliotheek en werd hij faculteitsbibliothecaris Letteren aan de Ku Leuven, waar hij 
eveneens Heuristiek en Methodologie doceert aan alle studenten Taal- en Letterkunde. 
Als hoofd van Artes wordt hij niet alleen verantwoordelijk voor deze nieuwe organisa-
tie, maar zal hij tevens een leidende rol opnemen bij het integratieproces.

De Nederlander garrelt Verhoeven (°1966) is per 1 febru-
ari aangesteld als hoofd van de nieuw op te zetten divisie 
Erfgoed & Cultuur van de universiteitsbibliotheek van de Ku 
Leuven. De afgelopen 6 jaar was hij als hoofdconservator ver-
antwoordelijk voor de Bijzondere Collecties van de universiteit 
van Amsterdam, die toen juist verhuisd waren naar hun nieuwe 
behuizing aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam. Onder zijn 
leiding ontwikkelde de Bijzondere Collecties zich behalve als 
een professionele onderzoeksbibliotheek ook tot een publieks-

organisatie met een lange reeks van succesvolle exposities, een uitgebreid evenemen-
tenaanbod, de verwerving van belangrijke collecties, de instelling van nieuwe fondsen 
en veel media-aandacht. In Leuven zal hij aan de slag gaan om de organisatie van 
de nieuwe divisie Erfgoed & Cultuur te gaan leiden. In deze nieuwe divisie zullen de 
belangrijke erfgoedtaken van de bibliotheek worden ondergebracht (beheer, ontslui-
ting en beschikbaarstelling van de collecties voor studenten en onderzoekers), maar 
er wordt vooral ook gestreefd naar een versterking van de publieksfunctie in het cul-
turele landschap van Leuven.

Sinds 1 april is hilde Van kiel (°1964) benoemd tot Directeur 
van de universiteitsbibliotheek Ku Leuven. Zij bekleedde deze 
functie ad interim sinds oktober 2014. Naast een achttal jaar 
ervaring in het bedrijfsleven bij KPMG Tiberghien & Co, heeft 
zij binnen de universiteitsbibliotheek reeds haar sporen ver-
diend. Zij startte de universiteitsbibliotheekdiensten op en 
leidde deze gedurende vijf jaar; hierna maakte ze de overstap 
naar de Groepen Biomedische wetenschappen en Wetenschap 
en Technologie waar ze 2Bergen opstartte, reorganiseerde 
en succesvol uitbouwde. Deze organisatie is de samenvoe-

ging van beide campusbibliotheken/leercentra en leidde tot een sterke uitbreiding 
van de collectie en efficiëntie in organisatie terwijl beide locaties behouden werden. 
Daarnaast is Hilde al jarenlang betrokken bij Elektron vzw, de consortiumorganisatie 
voor Vlaanderen waardoor ze een ruime expertise heeft bij onderhandelingen voor 
grote contracten zoals Elsevier, Thomson, …

Samen met de twee nieuwe hoofden en het volledige managementteam van de 
universiteitsbibliotheek wil ze een organisatie opzetten die meewerkt binnen de 
nieuwe evoluties in onderwijs en onderzoek aan de universiteit en een uitstraling 
bereikt passend bij de status van Ku Leuven.

Julie Delpy en Ethan Hawke in Before Sunrise. 

“HAVE THEY ALL 
BOuGHT KINDLES? 
I HAVE ONE, AND 
I USE IT MOST 
NIGHTS. I ALWAYS 
IMAGINE THE 
BOOKS STARING 
AND WHISpERING, 
TRAITOR! — BuT 
COME ON, I HAVE 
A LOT OF FREE 
FIRST CHApTERS 
TO GET THROuGH.” 

robin sloan 
Mr. Penumbra’s 24-Hour 
Bookstore
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Wat is je favoriete film?
Als ik moet kiezen, dan 
ga ik voor Before Sunrise. 
Het is een prachtige film 
over twee jonge mensen 
die elkaar ontmoeten 
in een trein en een hele 
dag samen doorbrengen 
in Wenen. Nog bijzonder 
is dat Before Sunrise de 
eerste film is in een reeks 
van drie films, samen met 
Before Sunset en Before 

Midnight. Elke film verschijnt negen jaar 
na de vorige. In 1995 had ik ongeveer 
dezelfde leeftijd als de twee personages, 
dus ik ben ermee opgegroeid. Hopelijk 
komt er tenminste nog één film in de 
reeks, maar dat zullen we pas weten in 
2022!

Naar welk genre gaat je voorkeur uit?
Dat is een moeilijke vraag, want ik hou 
van verschillende genres. Voor mij is het 
belangrijk dat een film mooi is, een beetje 
excentriek, dat het gaat over de betekenis 
van het leven en ik veel emoties voel als ik 
ernaar kijk. Qua genres, denk ik dat dra-
matische, psychologische, romantische 
films het beste bij mij passen. Af en toe 
wat actie of sciencefiction mag ook wel.

Welk boek zou je graag eens verfilmd 
zien?
Zonder twijfel Mr. Penumbra’s 24-hour 
Bookstore door Robin Sloan. Het is een 
échte digital humanities roman! Een 
mooie combinatie van bibliofilie en tech-
nologie. Ik zal geen ‘spoilers’ geven, maar 

sally ChaMBers

Sally Chambers is Digital Humanties Research Coördinator aan de 

universiteit Gent, waar zij het Ghent Centre for Digital Humanities 

coördineert en activiteiten organiseert rond het Digital Research 

Infrastructure for the Arts and Humanities, DARIAH. Ze houdt van 

bibliotheken, boeken, treinen en films (of een combinatie ervan). 

Sally voelt zich op en top Europeaan.

ik wil erg graag dat het verfilmd wordt. 
Het boek is ook zeker de moeite waard! 

Heb je een favoriete regisseur?
Nee, maar omdat ik van de Sunrise-
trilogie hou, zou ik Richard Linklater zeg-
gen. Hij speelt vaak met ‘de tijd’ in z’n 
films, bijv. Boyhood is in real-time over 
een periode van 12 jaar verfilmd en dat 
vind ik bijzonder interessant. 

Welke film kan je aanraden aan de META-
lezer?
Ik zou veel films willen aanraden aan de 
META-lezer! Maar ik kies voor Zug Vögel … 
Einmal nach Inari. Het is een Duitse / Finse 
film die gaat over een ‘treindienstrege-
lingwedstrijd’ en ook over de liefde. Een 
erg bijzondere film. 

Heb je een grote dvd-collectie?
Lang geleden wel, maar toen ik van 
Engeland naar hier ben verhuisd, heb 
ik alles weggeven. Nu heb ik slechts 
één dvd: Night train to Lisbon. Ik heb 
die film al minstens twee keer in de bio-
scoop gezien, maar ik wilde hem aan een 
vriend van mij laten zien, dus heb ik hem 
gekocht. 

Kijk je veel thuis of ga je vaak naar de 
bioscoop?
Naar de bioscoop! Ik hou van biosco-
pen! Ik zou heel graag elke bioscoop in 
Europa een keertje bezoeken. Omdat ik 
nu in België woon, is mijn favoriete bio-
scoop de Vendôme in Brussel. Goede 
locatie (Metro Naamsepoort), infor-
meel, geeky, arthouse. Maar ik wil ook 

de andere bioscopen in Brussel (Cinéma 
Nova) en België uitproberen (Sphinx in 
Gent). Mijn favoriete bioscoop in Europa 
is de Lumière in Göttingen. 

Welke film heb je het laatst gezien en wat 
vond je ervan? 
De laatste film die ik gezien heb, is 
Labyrinth des Schweigens. Een moeilijke 
maar belangrijke film over de rechts-
zaken van Nazi-verdachten na de Tweede 
Wereldoorlog. Archieven spelen ook een 
centrale rol in de film … dus nog een aan-
rader voor META-lezers! 

Julie Delpy en Ethan Hawke in Before Sunrise. 
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Sally Chambers:

“Ik zou heel graag elke bioscoop  
in Europa een keertje bezoeken”


