
Februari 2010 
 

    BBBBULLETINULLETINULLETINULLETIN    
 
                         Tijdschrift van de Classici Lovanienses 
______________________________________________ 
 
Het is even stil geweest. De Ouden zijn dood en begraven. En zo ook de Classici 
Lovanienses, dacht u misschien? Quod non! Net zoals de Ouden nog niets aan kracht en 
pracht hebben ingeboet, zo ook zijn de Classici Lovanienses nog kwiek en strijdvaardig. Of 
moet ik zeggen: opnieuw kwiek en strijdvaardig. Het oud(e) bestuur heeft zich gedurende 
vele jaren met een niet aflatende constantia en veel labor ingezet voor de alumni van de 
oud-historici en classici. De tijd was gekomen om de fakkel door te geven. 
 
In dit nieuwe nummer van uw bescheiden maar teerbeminde Bulletin geven we meteen het 
woord aan de kersverse voorzitter van het nieuwe bestuur van de Classici Lovanienses, 
Bert Gevaert. Hij stelt u graag de nieuwe ploeg voor en nodigt u warm uit voor de feestelijke 
startactiviteit op zaterdag 13 maart. Voorts vindt u nog meer uitnodigingen in dit nummer 
(professor Hauben viert onder meer zijn emeritaat), wat nieuws van het befaamde ‘zesde’, 
klassiek familienieuws en een overzicht van boeken, strips en films die in het teken staan 
van de oudheid. 
 
Het Bulletin is uiteraard voor u bedoeld, maar is ook van u. Graag roep ik u op om 
suggesties van welke aard ook die in het teken staan van de oudheid en ook uw collega’s 
kunnen interesseren door te sturen. Hebt u nieuws van een mede alumnus, laat het ons dan 
weten. U mag zelf ook suggesties doen voor de boeken- en filmrubriek. U kan dat doen op 
volgend mailadres: Erik.DeBom@gmail.com. 
 
Binnenkort zal uw Bulletin ook te downloaden zijn op de webpagina’s van het Instituut 
Klassieke Studies. Daar zal er een aparte sectie voorbehouden worden voor nieuws van 
onze alumni. U zal ons terugvinden op volgende webstek: 
http://www.arts.kuleuven.be/iks/ned/deelnemers.html 
Word ook lid van de facebook groep van Classici Lovanienses! Zo ontvangt u het nieuws 
nog heter van de naald, kunt u foto's bekijken van onze activiteiten en nog veel meer. 
 
Rest me nog, tot slot maar niet minder nadrukkelijk, het oud bestuur van harte te danken. 
Een warm woord van dank ook aan Constant De Vocht om zovele jaren het Bulletin 
verzorgd te hebben. Dank is ook Gonda Lesaffer haar deel: meer dan twintig jaar verzorgde 
ze de boekenrubriek. 
 
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, of totdat het op zijn bek gaat – zo schreef een 
alumnus ooit in het redactioneel van Kleio. De Classici Lovanienses kwetteren alleszins nog 
vrolijk verder. Veel leesplezier! 
 
 
Erik De Bom 

 
Nieuw bestuur Classici Lovanienses 

Uitnodiging startactiviteit 

 
Bert Gevaert 

 
Sommigen zeggen dat de Classici Lovanienses diep begraven liggen onder de donkere 
aarde, anderen stellen dat het bestuur, gesterkt door een rijk gevulde lidgeldenkas, zich 
ergens op een zonnig strand heeft neergestrekt, weer anderen weten het helemaal niet, 
maar wij zeggen: De alumni vereniging van de Classici Lovanienses is meer dan ooit 
springlevend! 
Van waar dan die (te?) lange periode van inertie, nietsdoen en stilte? Beschouw het gerust 
als een bezinnende stilte: een moment waarin het oud bestuur duchtig op zoek ging naar 
opvolgers. En die opvolging is verzekerd! Mogen wij u het nieuw bestuur van de Classici 
Lovanienses voorstellen? Dit jonge team wordt gevormd door Bert Gevaert (KF 2000), 
Marijke Janssens (KF 2005), Christian Laes (KF 1995), Erik De Bom (KF 2005), Jan Hendrik 
Valgaeren (OG 2004) en Herbert Verreth (KF 1987). 
 
Uiteraard konden wij niet zomaar van start gaan, maar wilden wij de werking opnieuw leven 
inblazen met een spetterende activiteit. Na enig nadenken, zoeken, telefoneren en over en 
weer gemail kwamen we tot het programma van onze startactiviteit op zaterdag 13 maart 
2010. 
Hier krijgt u alvast een idee van het programma: 

16.00 u ontvangst in de bar van het kunstencentrum het Stuk, 
Naamsestraat 96, 3000 Leuven, alwaar u kunt genieten van 
een receptie. Wij willen u, als trouw lid van onze vereniging, 
deze receptie gratis aanbieden. 

16.30 u voorstelling van het nieuwe bestuur, lancering van enkele 
ideeën (waar willen wij met de Classici Lovanienses in de 
toekomst naar streven?), gevolgd door luchtige causerieën 
van Prof. Luc Van der Stockt en Prof. Rik Torfs. 

17.30 u optreden van de band Astroladies, waar drie classici deel van 
uit maken: Frederik Kusendila (KF 1999), Vincent Stevens (KF 
1999) en Gianni Marzo (KF 1999). Frederik en Vincent waren 
trouwens succesvolle redacteurs van het nu ter ziele gegane, 
maar indertijd roemruchte tijdschrift Bacchus. Gianni, van zijn 
kant, was verantwoordelijk voor de werkgroep ‘animatie’ in het 
praesidium van Klio. 

18.30 u gelegenheid om samen te gaan eten in het restaurant De 
Clijne Taefel (Naamsestraat 47). Hier hebt u de mogelijkheid 
om met het nieuwe bestuur van ideeën te wisselen of om 
gewoon een gezellige babbel te slaan. 

 
Mogen wij u vragen uw aanwezigheid op de receptie en/of in het restaurant te bevestigen 
(via onderstaand mailadres of telefoonnummer) vóór 1 maart? 
We hopen u alvast in groten getale te ontmoeten op 13 maart! 



Verder zijn wij met de Classici Lovanienses ook van plan om na elke bijscholing in Leuven 
nadien een etentje te organiseren voor de geïnteresseerden. Het zou de bedoeling zijn om  
in een restaurant dat door ons werd gereserveerd  nog wat extra tijd met elkaar te kunnen 
doorbrengen. Hoe dit praktisch aangepakt wordt, zult u kunnen lezen bij de eerstvolgende 
uitnodiging voor een bijscholing in het Leuvense. We zijn benieuwd naar uw reactie op dit 
nieuwe initiatief. 
 
Voor uw eventuele vragen kunt u steeds bij mij terecht, dus aarzel niet om mij te 
contacteren. 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het bestuur 
 
Bert Gevaert, Jan Britostraat 19, 8200 Brugge, 0494/888 758 
Bert.gevaert@sint-lodewijkscollege.be 

 
 
 
Oud maar niet out 

Denken en doen met de oudheid vandaag 

 
Colloquium met 

 
Bart De Wever, Mia Doornaert, Luc Devoldere, Ludo Abicht, 

Luc Van der Stockt, Peter Van Nuffelen 
 

Zaterdag 8 mei 2010, 10.30-17.45u  
Grote Aula, Maria-Theresiacollege, Leuven 

 
 
Globalisatie, de financiële crisis, klimaatverandering – onze wereld lijkt totaal verschillend 
van die van de Grieken en de Romeinen. Heeft de Oudheid ons nog iets te bieden als het 
gaat om hedendaagse maatschappelijke problemen? De ‘Ouden’ deden het zeker niet altijd 
beter, maar toch blijft de antieke wereld mensen inspireren in hun denken en doen vandaag. 
Dit colloquium brengt wetenschappers, politici, en opiniemakers samen om via een terugblik 
naar de Oudheid onze debatten met nieuwe ogen te bekijken. Het laat kritische maar tegelijk 
constructieve stemmen horen over vrije meningsuiting, religieuze tolerantie, de retoriek van 
Obama, democratie, en de Europese eenmaking. 
 
 
Deelname is gratis. Voor meer informatie en registratie: 
 
    Peter Van Nuffelen: Peter.VanNuffelen@UGent.be 
    Lieve Van Hoof: Lieve.Vanhoof@arts.kuleuven.be 

 
 

 
Academische zitting ter ere van het emeritaat van 

 

Prof. dr. Hans HAUBEN 
 

Messias en Keizer 
Over de geboorte van een universele heilsgodsdienst  

 
 

Aansluitend is er een receptie. 
 

Promotiezaal 
Woensdag 5 Mei 2010 – 14u30 

 
 
 

Geïnteresseerden en belangstellenden kunnen zich inschrijven bij Herbert Verreth: 
Herbert.Verreth@arts.kuleuven.be 

 

 
 
 
 
Nieuws van ‘het zesde’ 

Enkele kersverse doctores 

 
Reinhart Ceulemans 
 

A Critical Edition of the Hexaplaric Fragments of the Book of Canticles with Emphasis on 
their Reception in Greek Christian Literature 
(Promotoren: Peter Van Deun en Benedikt Lemmelijn – 26 mei 2009) 
 
De dissertatie bevat een uitgave van de bewaarde fragmenten van verscheidene joodse 
Griekse vertalingen van de Hebreeuwse Bijbel. Deze had de Kerkvader Origenes in de 3e 
eeuw na Christus verzameld in een monumentale Bijbeleditie die de ‘Hexapla’ genoemd 
werd. De verhandeling onderzoekt ook op welke manier deze fragmenten voortgeleefd 
hebben in de Griekse (en in mindere mate Latijnse) Bijbelexegese van christelijke auteurs 
tussen de 4e en 11e eeuw. 

 



Erik De Bom 
 

Geleerden en politiek. Receptie van Justus Lipsius’ Monita et exempla politica (1605) in 
de Nederlanden in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
(Promotoren: Toon Van Houdt en Jan Papy – 1 juli 2009) 
 
Dit onderzoek wil licht werpen op de manier waarop Justus Lipsius’ vorstenspiegel Monita 
et exempla politica (1605) werd gelezen en hoe het werk werd gerecipieerd in relatie tot 
Lipsius’ andere politieke werken. Meer concreet werd de receptie in kaart gebracht in (1) 
loci communes-boeken, (2) lijkredes voor aartshertog Albrecht en prins Maurits, en (3) 
meer theoretische politieke werken. In een apart hoofdstuk wordt een studie geboden van 
de vroegmoderne vertalingen van de Monita met bijzondere aandacht voor de 
Nederlandse van de hand van Glazemaker. 
 

 
Tom Deneire 
 

“Laconicae Cuspidis Instar". The Correspondence of Justus Lipsius: 1598. Critical Edition 
with Introduction, Annotations and Stylistic Study 
(Promotor: Dirk Sacré – 15 mei 2009) 
 
Dit doctoraatsproject betreft de correspondentie van de Brabantse humanist Justus 
Lipsius (Overijse 1547 - Leuven 1606) uit het jaar 1598 en bestudeert deze vanuit drie 
optieken. Ten eerste wordt een omstandige historische en methodologische 
contextualisering van dit corpus Neolatijnse teksten geboden. Vervolgens vindt men er 
een kritische editie van de 150 (voornamelijk) Neolatijnse brieven van en aan Justus 
Lipsius uit 1598, voorzien van annotaties van literaire, linguïstische, culturele en andere 
aard. Ten slotte bevat deze dissertatie een stilistische studie van Lipsius’ eigengereide 
Latijnse proza. 
 
 

Marijke Janssens  
 

Collecting Historical Examples for the Prince. Justus Lipsius' Monita et exempla politica 
(1605): Edition, Translation, Commentary and Introductory Study of an Early Modern 
Mirror-for-Princes  
(Promotoren: Jan Papy en Toon Van Houdt – 17 december 2009) 
 
Dit proefschrift biedt een kritische tekstuitgave met Engelse vertaling, commentaar en 
inleidende studie van de Monita et exempla politica (1605) van Justus Lipsius. Dit werk is 
een vorstenspiegel, opgedragen aan aartshertog Albrecht van Oostenrijk, bestaande uit 
historische voorbeelden uit de Oudheid, Middeleeuwen en vroegmoderne tijd, in het 
genre van Valerius Maximus' Facta et dicta memorabilia. Het opzet van het proefschrift is 
dit politiek-filosofische traktaat toegankelijk te maken voor verder onderzoek en ons 
inzicht in de politieke leer en de werkwijze van de Brabantse humanist te verdiepen door 
een eerste studie van de inhoud en vorm van het werk. 
 

Alexander Meeus  
 
The History of the Diadochoi in Book XIX of Diodorus Siculus' Bibliotheca Historica. A 
Historical and Historiographical Commentary 
(Promotor: Hans Hauben – 16 december 2009) 
 
Diodorus van Sicilië schreef in de 1ste eeuw v.C. een wereldgeschiedenis in 40 boeken, 
waarvan minder dan de helft bewaard bleef. De boeken XVIII tot XX vormen de belangrijkste 
bron voor het tijdperk van de diadochen, de onmiddellijke opvolgers van Alexander III de 
Grote van Macedonië († 323 v.C.). Het gevoerde onderzoek heeft onder meer vastgesteld 
dat Diodorus zijn bronnen in zekere mate zelfstandig verwerkte. Daarnaast heeft het de 
oude – maar zelden aanvaarde – hypothese dat Diodorus de archontenjaren gelijkschakelde 
met de militaire campagneseizoenen kunnen bevestigen voor de jaren 315-311. Hierdoor 
kunnen de grote lijnen van het chronologisch kader relatief eenvoudig worden 
gereconstrueerd op basis van Diodorus. Verder is uit het onderzoek gebleken dat het belang 
van het Macedonische koningshuis in de diadochenoorlogen meestal wordt onderschat. Ook 
de tegenstelling die men traditioneel ziet tussen de territoriale ambities van Antigonos en die 
van de andere diadochen, die men als separatisten ziet, is twijfelachtig. Waarschijnlijk 
hebben allen de heerschappij over het hele Alexanderrijk nagestreefd. 
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De oudheid in strips en films 

 
GRIEKSE WERELD  

 
Alex. De reizen van Alex  De Marck - De Wulf - Martin, Jacques e.a., Alexander de Grote 

(2009) - Alexandre le conquérant 1 (2009), Casterman 
Alexander Proost, Bart, (gag) (2009), in: P@per, 10 
Atlantis experiment  Bigli, Stefano - Mosdi, Thomas, Giacomo Serpieri & Marie-Alice 

Lavoisier (2009) (Geheimen van het Vaticaan), Saga 
Orion  Martin, Jacques - Simon, Christophe, 2. De Styx (2009) - Le Styx (1996), Casterman 
    ___ Simon, Christophe - Martin, Jacques - Chapelle, Maud e.a., 3. De farao (2009) - Le 

pharaon (1998), Dargaud 
Sombrero Celestin, Alexander de Grote (2009) (Sombrero Zwarte reeks, 161), Sombrero 
 
 

ROMEINSE WERELD 
 
De adelaars van Rome  Marini, Enrico, De adelaars van Rome. Tweede boek (2009) - Les 

aigles de Rome 2 (2009), Dargaud Benelux (recensie door Bert Gevaert: 
http://www.stripspeciaalzaak.be/PHP/besprekingen/index.php?module=album&id=1453) 

Alex  Martin, Jacques - Ferry - Weber, Patrick e.a., 28. De verdwenen stad (2009) - La cité 
engloutie (2009) (Alex), Casterman (recensie door Bert Gevaert: 
http://www.stripspeciaalzaak.be/PHP/besprekingen/index.php?module=album&id=1374) 

Apostata  Broeders, Ken, 1. De purperen vloek (2009), Standaard Uitgeverij  
(recensie door Bert Gevaert:  
http://www.stripspeciaalzaak.be/PHP/besprekingen/index.php?module=album&id=1463) 

Asterix  Uderzo, Albert - Mébarki, Frédéric - Mébarki, Thierry e.a., 34. De verjaardag van 
Asterix & Obelix. Het guldenboek (2009) - L'anniversaire d'Astérix et Obélix. Le livre d'or 
(2009) [< voltooid in 2009] (Asterix), Les éditions Albert René 

Cassio  Reculé, Henri - Desberg, Stephen - Angles, Renaud, De eerste moordenaar (2009) - 
Le premier assassin (2007), Le Lombard 

    ___ Reculé, Henri - Desberg, Stephen - Angles, Renaud, De tweede messteek (2009) - Le 
second coup (2009), Le Lombard 

De druïden  Lamontagne, Jacques - Istin, Jean-Luc - Jigourel, Thierry, 3. De lans van Lugh 
(2009) - La lance de Lug (2008), Daedalus 

Murena  Delaby, Philippe - Dufaux, Jean - Petiqueux, Jérémy, 7. Een leven van vuur (2009) - 
Vie des feux (2009) (Murena, 7), Dargaud Benelux (recensie door Bert Gevaert: 
http://www.stripspeciaalzaak.be/PHP/besprekingen/index.php?module=album&id=1530) 

Vae victis! Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon - Chéret, Chantal, 15. Amber in Alesia, "cursum 
perficio" (2009) - Ambre à Alésia (2006) [< voltooid in 2006], Saga Uitgeverij 

Wayne Shelton Denayer, Christian - Cailleteau, Thierry - Denoulet, Bertrand, 8. De nacht van 
de adelaars (2009) - La nuit des aigles (2009) [< voltooid in 2009], Dargaud Benelux 

Zeven Francis, Manapul - Le Galli, Michaël - Moulart, Christelle, 4. Zeven strijdsters (2009) 
(2008) [< voltooid in 2007], Silvester 

 
 

STRIP IN HET LATIJN  
 
Murena Delaby, Philippe - Dufaux, Jean - Delpire, Béatrice, Murex et aurum (2009) - La 

pourpre et l'or (1997), Dargaud Benelux 
 

 
FILMS 

 
Agora (2009 - E/Malta) - 126 min. - Reg.: Amenábar, Alejandro - Act.: Weisz, Rachel; 

Minghella, Max 
Night at the museum 2 [Battle of the Smithsonian] (2009 - USA/CDN) - 105 min. - 2,5 * - 

Reg.: Levy, Shawn - Act.: Stiller, Ben; Williams, Robin 
 
 

ROMANS OVER DE OUDHEID 
 
SAYLOR, Steven, [Gordianus 12] The triumph of Caesar. A mystery of ancient Rome, 

London, 2009 (= 2008) 
HARRIS, Robert, Lustrum, London, 2009 [het vervolg van Imperium, 2006]  
DAVIS, Lindsey, [Marcus Didius Falco, 19] Alexandria, London, 2009 
 
 
 
 
Van lief en leed... 

 
 OVERLIJDENS 
 
[06 dec 2009] Frans Lemmens, vader van Bart Lemmens (KF 89) 
 
 
 HUWELIJKEN 
 
[08 nov 2008] Marijke Janssens (KF 2005) & Colin Little 
 
[04 jul 2009] Katleen Haeck & Dries De Crom (KF 2005) 
 
 
 GEBOORTES 
 
[28 dec 2009] Daan, zoontje van Annemie Saeys en Pieter Van den Bossche (KF 2005) 


