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Beste lezer, 
 
De Classici Lovanienses hebben een nieuwe start genomen. En u zal het geweten hebben. 
Een sfeervolle startactiviteit waar u niet mocht ontbreken. Was u er toch niet? U hebt eraan 
gemist – al zeggen we het zelf. Getuige een van de toespraken – of moet ik zeggen 
inwijdingsritus? – die we hier voor u (gedeeltelijk) afdrukken. De talrijke aanwezigen kunnen 
u allicht meer vertellen. Of zijn ook zij gebonden aan zwijgplicht? Hoe dan ook is het 
gewoon beter om er de volgende keer zelf bij te zijn. En die volgende keer situeert zich 
opnieuw in het voorjaar, zaterdag 2 april 2011. U kan de datum alvast noteren. Dan zetten 
de Classici Lovanienses enkele collega’s in de bloemetjes voor hun verdiensten op allerlei 
vlakken. De uitnodiging met bijbehorende warme oproep om zelf kandidaten voor te dragen 
die het verdienen gehuldigd te worden vindt u in dit nummer. 
 
Zoals u op het eerste zicht al hebt gemerkt, is het een goed gevuld Bulletin. Uitnodigingen, 
nieuwtjes allerhande, boekenlijstjes... We hebben ze hier voor u verzameld. 
 
Helaas bevat dit nummer ook een lange lijst van overleden Classici Lovanienses. In het 
bijzonder zouden we hier Marc Huys (1961-2010) willen vermelden. Hij was hoogleraar 
Grieks en coördinator van de onderzoekseenheid Griekse Studies. We wensen zijn familie 
en vrienden alsook die van de andere overleden Classici ons diepste medeleven. Misschien 
is het passend hier een citaat uit het aandenken aan Marc Huys over te nemen: “Wees niet 
bedroefd zoals die andere mensen die de hoop niet kennen.” (Paulus, 1 Thess. 4.13) 
 
Hebt u zelf iets te melden? Of hebt u nog nieuws van collega’s? Laat het ons weten. Ook al 
uw suggesties zijn meer dan welkom. U kan ons bereiken op volgend elektronisch adres: 
Erik.DeBom@gmail.com. 
 
Hou ook onze Facebookpagina in de gaten: 
http://www.facebook.com/event.php?eid=153939374640256&ref=mf#!/group.php?gid=2487
63235661 
 
En onze webpagina: http://www2.arts.kuleuven.be/info/IKS/ClassiciLovanienses 
 
Veel leesplezier! 
 
Erik De Bom 

Hoe de Classici Lovanienses hun nieuwe start namen... 
 
 
Op zaterdag 13 maart 2010 organiseerden de Classici Lovanienses een gezellige 
namiddag in het STUK (Leuven) om hun nieuwe werking feestelijk te vieren. Classici en 
oud-historici van alle generaties praatten bij, hieven het glas, genoten van heerlijke 
versnaperingen en lieten zich meevoeren op de tonen van de Astroladies, een band waar 
drie classici deel van uit maken. Het was ook een gepast moment voor overpeinzingen: een 
causerie door prof. Luc Van der Stockt en een door prof. Rik Torfs. Dat de afwezigen alleen 
maar ongelijk hadden, bewijst het feit dat zij de geheime inwijding gemist hebben. Deze 
blijft uiteraard geheim, maar we kunnen wel een tip van de spreekwoordelijke sluier 
oplichten en de toespraak van Luc Van der Stockt voor u hier afdrukken.  
 
 
 

Luc Van der Stockt  

Met verkleefde toewijding: heil de nieuwe Leider! 

 

Voor de meeste mensen, Dames en Heren, is het al een beproeving om in uw toch altijd 
wat raadselachtige aanwezigheid het woord te moeten voeren; hoeveel te meer dan is het 
voor iedere spreker smartelijk dat te moeten doen in het voorprogramma van collega Torfs? 
Dat verplicht immers tot een meer kerkelijk taalgebruik en een meer dan gebruikelijke ernst. 
Daarnaast dreigt het aantreden van een nieuwe bestuurder, in welke vereniging dan ook, 
nogal eens aanleiding te geven tot melancholische verwachtingen met betrekking tot de 
toekomst. 
 
In die omstandigheden, ten slotte, hebben de organisatoren een wel bijzonder laaghartige 
hinderlaag gespannen: ze nodigden de sprekers uit om zichzelf,  - d.w.z. hun fascinatie 
voor eten en geld, hun erotische fantasieën, kortom hun levensbeschouwing, - om zichzelf 
dus bloot te geven precies door iets te zeggen wat huns inziens bij déze gelegenheid past. 
En toch zal ik, niet zonder het argeloos vertrouwen waartoe u met minzame knipogen en 
snelle tongpuntbewegingen staat uit te nodigen, nu afronden met een alles-omvattende 
gedachte. “Verenigingen en hun bijeenkomsten zijn in de regel onontbeerlijk als men eens 
niets wil doen”. En dat geldt a fortiori voor Classici Lovanienses, vereniging die thans haar 
doorstart kent in de vorm van de lang verbeide derde Delisch-Attische Zeebond.  
 
Want nog steeds zijn de Perzen niet geheel verslagen, nog steeds is er een morzel 
Carthaagse grond onverwoest gebleven, nog steeds is er geen vijand of hij loert alom, nog 
steeds zijn er Classici Lovanienses om de klus te klaren. 
 
Neem nu, Dames en Heren, de recente invoering van het VSO, de organisatie van de 
vakoverschrijdende zwarte ruimte in de curricula in het ASO, de oprichting van een 
overkoepelende opleiding Taal- en letterkunde aan het UHO, de invoering, onder de 
regering Dehaene, van een extra sociale bijdrage, en de algehele verstrenging van de 
regels met betrekking tot de kuisheid en dienvolgens de wild om zich heen wriemelende 
belemmering van de meer tactiele vreugden. Er moést toch iéts gebeuren, Dames en 
Heren, en met deze bijeenkomst hebben we ook dat alvast achter de rug. Er is bijtijds 
krachtdadig ingegrepen door de nieuwe Leider, die ik terzijde oprecht prijs omwille van het  



 

                     
 
 
 
 

                   
               

 

scherpe doorzicht, niet zozeer waarmee hij de sprekers van vandaag heeft geselecteerd, 
dan wel waarmee hij ze alvast heeft uitgenodigd tot een gratis diner in een van de betere 
Leuvense etablissementen. 
 
Laat er dus geen twijfel over bestaan: de vereniging verenigt zich, en tegen betaling van 
een infiem lidgeld, schurken/scharen we ons dicht opeen gedrumd achter één banier en 
leggen de gelofte af dat we samen naar de hemel zullen gaan, spoedig. 
 
Er is evenwel een probleem: de nieuwe leiding is, spijts het masterplan dat in het lijvig 
boekdeel Bacchus recentelijk is uiteengezet, op een paar punten nalatig geweest. Want 
voor uw wapperend oog ontvouwt zich geen banier, maar een maagdelijk wit laken, waarop 
een symbool, om niet zeggen ieder zinnenbeeld ontbreekt. Aan die uitdaging wil ik niet 
weerstaan, temeer daar het voorstel dat ik nu lanceer slechts geringe pecuniaire implicaties 
heeft. En neen, ik denk niét aan de meest amechtige vogel op het westelijk halfrond, de 
feniks. Kan u zich wel voorstellen hoe zo’n vogel er na zijn exploot eigenlijk uitziet? 
Verleidelijker is het beeld van de Hydra van Leuven, tenzij dat velen daarin de afbeelding 
zouden kunnen zien van een aantal Leuvense professoren. Ik denk aan iets anders, iets 
eenvoudigers, en omdat het stamt uit de wereld van de flora, veel onschuldigers. Was niet 
de Leider van de tweede Delisch-Attische Zeebond Pericles? En werd hij niet, omdat zijn 
hoofd disproportioneel lang was, “Ajuinenkop” genoemd? Niet geaarzeld: op het blazoen 
van onze vereniging prijkt voortaan de pijpajuin! 
 
Een laatste kwestie dient nu terstond geregeld: het lijflied. Dat kan niet het lied van de 
slechts aankomende Classici Lovanienses zijn, het befaamde Hoi Kliotoi van de 
studentenvereniging. Wat we zoeken is een lied voor Ingewijden in de Hoogste Mysteriën. 
Velen onder u kennen het lied al, de anderen zullen zich deze dag van hun plechtige 
initiatie herinneren, nu we uit één mond gaan zingen: 
 
aaa bacchanalia …. 
 
[publikatie van de tekst van het lied, daar het behoort tot de meest geheime arcana, is door 
de Censor verboden. Wie zich bereidwillig wil laten inwijden kan contact opnemen. Het 
antwoord op de vraag met wie men contact moet opnemen, is, omdat het behoort tot de 
meest geheime arcana, door de Censor geschrapt] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prijzen van en voor Classici Lovanienses 
Nieuwe activiteit op 2 april 2011 

Bert Gevaert 
 
 
Waarde lezer, 
 
Op 13 maart 2010 herrees de feniks van de Classici Lovanienses uit de as van een 
jarenlang stilzwijgen. Spijs en drank, gelardeerd met pittig gekruide toespraken, vloeiden op 
die maartse dag rijkelijk uit Amalthea’s hoorn en de feniks zag dag het goed was. Euforisch 
steeg zij ten hemel en kwam… u raadt het nooit… in de Ideeënwereld terecht! En wat voor 
ideeën, veel te veel om hier allemaal op te noemen én bovendien – zoals dat gaat met 
Plato’s bedenksels – nogal ver van deze wereld en bijgevolg hopeloos onrealistisch, niet 
passend en ach… onuitvoerbaar… 
 
Of toch niet? Was daar niet één idee dat door de hoofden van de feniks bleef spelen? Eén 
idee waar misschien wel menselijke oren voor te vinden zouden zijn en dat mocht afdalen 
naar dit aardse tranendal?  
 
Tranendal… dát is het woord: hoe kunnen we de zorgen van de alledaagse kommer en 
kwel het beste in de rivier der vergetelheid laten verdrinken? Drank, drugs, of allerlei 
carnale geneugten? Ach neen, laat ons het wat gestructureerder, maar vooral 
geïnstitutionaliseerder houden: FEEST! Is dat geen prima gelegenheid om met de Classici 
Lovanienses opnieuw bijeen te komen? Maar feesten zonder echte reden, tja… dat is als 
een triomftocht zonder een overwinning of een pyjamaparty van peuters… Wij zijn echter 
serieuze mensen: filologen, oud-historici en wij willen een aanleiding om te feesten, wij 
zoeken een reden, wij eisen een reden, wij… 
 
Wat willen wij u, geachte lezer, met deze pogingen tot originaliteit aankondigen? Wie op 13 
maart aanwezig was, weet het al lang: Wij willen u graag uitnodigen op een nieuw initiatief, 
ontsproten aan ons immer denkend-draaiend brein. 
 
Wij zouden graag de ‘erkentelijke’ leden van de Classici Lovanienses in de bloemetjes 
willen zetten en dit op een bijzondere manier doen. Voortaan willen wij vanaf 2011 elk jaar 
een prijs toekennen aan verdienstelijke alumni,ae,a, die zich in een van onderstaande 
categorieën onderscheiden hebben: 

1. Literair : Wie van ons heeft de afgelopen jaren een publicatie uitgebracht die 
in onze ogen meer dan de moeite waard is? Dit kan een vertaling zijn van 
een klassiek werk, een roman, een historische studie,… kortom een 
schrijfsel dat ons de moeite waard lijkt. 

2. Cultureel : Zoals de naam van de categorie al doet vermoeden willen we bij 
deze een prijs geven aan de maker van een toneelstuk, een film, .. Het 
begrip cultureel willen we hierbij ook breed interpreteren waarbij het begrip 
‘kunstwerk’ op tal van zaken van toepassing kan zijn. 

3. Anders : Sommigen onder ons hebben na hun studies klassieke talen of 
oude geschiedenis de Oudheid vaarwel gezegd om zich volop te storten op 
het bedrijfsleven, de media of de politiek… en brengen hier in hoogsteigen 
persoon bedoeld of onbedoeld Marcus Tullius Cicero tot leven… Of 
misschien begonnen ze wel een restaurant? 

 
Elk jaar zouden we een prijs toekennen volgens een van bovenstaande categorieën, 
bijvoorbeeld in het jaar 2012 een prijs voor een literaire verdienste, in 2013 voor een 
culturele,… We willen er ook telkens naar streven om prijzen te geven die niet per se de 
bekroning zijn van een carrière, maar een duwtje in de rug willen geven. De prijs zou 
bestaan uit een kunstwerk, plechtig overhandigd op een receptie die plaatsvindt op 
zaterdag 2 april, vanaf 16 u in het Stuk (Naamsestr aat 96, 3000 Leuven) . 
 
Vóór het overhandigen van de prijs zou eerst iemand een laudatio houden ter ere van de 
‘laudandus’, waarna het prijsbeest ook zelf een toespraak houdt. Voor diegenen onder ons 
die hun grammatica nog goed onder de knie hebben: Laudator laudans laudandum laudat. 
Een streepje wijn, glaasje muziek, gezellig hapje en lekkere babbel tussendoor zouden het 
gebeuren ook voor ons allemaal nog extra aangenaam moeten maken. 
 
Omdat we in 2011 de allereerste keer deze prijs uitreiken willen we meteen iets 
opmerkelijks doen. De eerste keer moet immers altijd iets speciaals zijn… 
We willen daarom van de eerste toekenning van de prijs ook een unieke gebeurtenis 
maken, door niet één prijs weg te geven, maar meteen drie prijzen: er komt dus een 
prijswinnaar binnen elke categorie. Samengevat: drie laudandi, drie laudatores en drie 
prijzen! 
 
En hiermee hebben wij genoeg gezegd en is het aan u! Mogen wij u dan ook – uiteraard 
geheel vrijblijvend – vragen: 

Wat vindt u van onze categorieën, van het idee om jaarlijks een alumnusprijs te 
geven? 
Vindt u de naam ‘anders’ ook zo inspiratieloos? Hebt u misschien een beter idee? 
Kent u zelf interessante kandidaten?  

 Kent u een groepje (liefst ook alumni) dat zou kunnen optreden op onze receptie? 
 
Laat het ons weten en stuur ons een mailtje voor 1 februari: bert.gevaert@sint-
lodewijkscollege.be. Mogen we u ook vragen u in te schrijven voor dit feestelijke gebeuren 
met bijhorende receptie? Dat kan op hetzelfde mailadres. Wie net als bij onze vorige 
activiteit na afloop graag mee gaat eten – ditmaal in de Kansel – kan ons dat eveneens 
laten weten. 
 
Alvast bedankt voor het lezen van dit lange schrijven! 
En, uiteraard, tot op onze volgende activiteit! 
 
Namens het bestuur, 
 
Bert Gevaert 
 

 

 

 

 

 



Gezocht: auteurs en/of redacteurs gemeenschappelijk tijdschrift 
Alumni Letteren 
 
Op de Dag Van Europa, 9 mei 2011, wensen de kringen die deel uitmaken van de vzw 
Alumni Letteren onder leiding van voorzitter Jan Hautekiet een gemeenschappelijk 
themanummer te publiceren. Dit tijdschrift zou in het teken staan van Europa en bijdragen 
bevatten van verschillende letterkundige kringen (germanisten, romanisten, 
(kunst)historici,…). Ook een bijdrage van de classici mag hier natuurlijk niet ontbreken! 
Vandaar deze warme oproep aan onze alumni die een bijdrage willen leveren aan dit 
nummer en/of deel wensen uit te maken van de redactieraad. Vragen die in het nummer 
aan bod zouden kunnen komen zijn: 
Bestond Europa al in de oudheid ? Sinds wanneer bestaat Europa ? 
Zijn we meer op onszelf gericht en dus minder Europeaan sinds de Club van Rome? 
Wat is Europa cultureel, sociaal, politiek, religieus, economisch… voor u vandaag? 
Is Europa een manier van denken en de wereld te zien? 
Migratie: een bedreiging of een opportuniteit? 
Wat heb ik in mijn professionele of persoonlijke bestaan aan Europa? 
Wat is Europa niet? 
… 
 
 
Geïnteresseerde alumni kunnen contact opnemen met Marijke Janssens 
(marijke_janssens123@hotmail.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eén van de gebouwen die aan de faculteit toebehoren krijgt een nieuwe naam. 

Het moest een vrouw zijn en het zal het Augusta De Creeft gebouw heten. 
Augusta De Creeft was studente en doctor Klassieke Filologie en behaalde haar 

doctoraat in 1923-24 met de grootste onderscheiding. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Mauritius adamantinus 
Andries Welkenhuysen 

 
 
 
Op 3 oktober 2010 vierde een van onze trouwste leden, monseigneur Maurice Plevoets (lic: 
1954, dr: 1959), zijn diamanten priesterjubileum. Al meer dan een halve eeuw zet hij zich in 
voor het universitaire onderwijs in Congo en het Afrikaanse continent. Vlak na zijn doctoraat 
werd hij academisch secretaris en hoogleraar aan de Universiteit Lovanium in het 
toenmalige Leopoldstad. Door veel tribulaties heen bleef hij daar standvastig op post, ook 
na zijn emeritaat aan de Facultés Catholiques de Kinshasa (1991). Hij was o.m. oprichter 
van de Dienst Pedagogiek van de Nationale Universiteit van Congo, stichter van de 
Mouvement des Professeurs Catholiques en van de Fondation de Pédagogie Universitaire 
en Afrique. 
 
Even belangrijk was zijn priesterwerk in de universitaire parochie op de campus van 
Kishasa, annex religieus en sociaal gerichte stichtingen als het Centre de Développement 
Familial en het Centre Gabriëlla (voor de opvang van zwangere meisjesstudenten). 
Kerkelijke erkenningen vielen hem ten deel: in 1963 werd hij erekanunnik van de Sint-
Pauluskathedraal te Luik (stad van zijn priesterwijding in 1950), en in 2003 verhief paus 
Johannes Paulus II hem tot protonotarius apostolicus of ereprelaat van Zijne Heiligheid. 
 
Vorig jaar, op 14 februari 2009, werden hem in de Congolese hoofdstad op grond van zijn 
uitzonderlijke verdiensten de titel en de epitoga verleend van doctor honoris causa van 
UNIKIN, de Université de Kishasa. Aansluitend bij dat luisterrijk gevierde eerbetoon had ook 
in Leuven, in het Erasmushuis, een academische huldiging plaats (13 maart 2009), met 
toespraken van o.m. rector Marc Vervenne en decaan Luk Draye. En nog in 2009, op 21 
september, vierden zijn licentiestudiegenoten van 1954 hem hartelijk op een reünie aan de 
boorden van de Nete in Berlaar. 
 
Bij zijn diamanten priesterjubileum wensen wij onze hooggewaarde collega, die op 21 
november a.s. ook zijn 84ste verjaardag viert, nog veel mooie, vruchtbare jaren. 
 
Zijn Belgische adres is: Residentie Karekiet, Weg naar As 117, B. 24, 3600 Genk; de 
postrekening voor zijn goede werken: 000-0901974-68, van Scheut-
Ontwikkelingssamenwerking, 1070 Brussel (met de vermelding 02-243-050 CODEC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meditatiespiegel 
Nieuwe poëziebundel van Eke Veenbrand 
 
 
Guido Vanderbeeken studeerde af in het promotiejaar 1969, en was steeds werkzaam in 
het onderwijs van de klassieke talen aan het Sint-Amandscollege te Kortrijk. Hij is al een 
tijdje niet meer actief als leerkracht. Maar het klassieke erfgoed blijft hem boeien, naast de 
rijkdom van andere culturen. Hij publiceerde onder zijn auteursnaam Eke Veenbrand een 
derde dichtbundel, getiteld 'Meditatiespiegel', waarbij in een aantal gedichten verwijzingen 
naar de klassieke mythologie voorkomen. De bundel telt 59 bladzijden en bevat 33 
gedichten.  
 
Bij wijze van voorproefje: 
 
 

ICARIA 
  
 Macaber rijgt zij groene draden 
om de eilandwitte sluier van het graf 
  
 'Hoe kunstig en hoe vleugellicht 
bedacht zijn vader sluw een list' - 
  
 'Ik ben jouw gids', had hij zijn zoon 
omhelsd. Zijn bevend woord - 
  
 (Hoe vleugelwijd het doodsembleem van licht) 
Gewijd sluit zij gebrand verlangen. 

 
 
 
Geïnteresseerden kunnen een exemplaar bestellen door 13,00 € (incl. 2,00 € 
verzendkosten) over te schrijven op rek. 385-0331536-53 (Jan Breydellaan 32 - 8500 
Kortrijk) met vermelding 'Meditatiespiegel'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Nederlands Klassiek Verbond – Afdeling Vlaams-
Brabant in samenwerking met Classici Lovanienses 
 
 
Dinsdag 5 oktober 2010 (MSI 00.28): Prof. Dr. Hans HAUBEN (K.U.Leuven) 
    Antieke heiligdommen: plaatsen van herinnering, energie en overgang 
 
Dinsdag 16 november 2010 (MSI 00.28): Dr. Koen WYLIN 
    Het Etruskisch: een mysterie? 
 
 
Zaterdag 4 december 2010 (MSI 03.18) 
    NKV-Themadag: Griekenland van Mykene tot Byzantion 
    in samenwerking met Classici Lovanienses, Thiasos, het Instituut Klassieke Studies en 
    de studentenkring Historia. 
 
De toegang tot de lezingen is gratis, maar we vragen dat u op voorhand inschrijft 
(herbert.verreth@arts.kuleuven.be of 016/22.07.40) zodat we de koffie bij het onthaal 
enigszins kunnen inschatten. Wie wil deelnemen aan de broodjeslunch, dient vóór 26 
november 2010 8,00 euro te storten op het rekeningnummer van NKV Vlaams-Brabant, 
001-4041508-79. Leerkrachten die een bijscholingsattest wensen te ontvangen, nemen 
best op voorhand contact op met Herbert Verreth. 
 
9.45-10.15: onthaal in de hal op het gelijkvloers (met koffie of fruitsap), aangeboden door 
                    Classici Lovanienses 
 
10.15-11.00: Prof. Dr. I. SCHOEP: Griekenland in de Mykeense tijd 
 
11.00-11.45: Prof. Dr. S. SCHORN: Isokrates en Xenophon over Griekenland 
 
11.45-12.30: Prof. Dr. K. VANDORPE: Griekenland in de Hellenistische en de Romeinse tijd 
 
12.45-13.45: broodjeslunch (voor wie zich inschrijft) 
 
14.00-14.45: Prof. Dr. G. ROSKAM: Verscheurd tussen Griekse idealen en Pax romana. 
                                                        Griekenland in de letterkunde van de 1e-2e eeuw n.C. 
 
14.45-15.30: Prof. Dr. P. VAN DEUN: "Byzantijns Athene: de moeder van alle wijsheid” 
 
15.30-16.15: Dr. H. VERRETH: Het antieke Griekenland vanuit moderne ogen 
 
 
Dinsdag 22 februari 2011 (MSI 00.28): Dr. Michiel VERWEIJ  
    Hercules in Rome: de mythe van Hercules en Cacus 
 
Dinsdag 22 maart 2011 (MSI 00.28): Prof. Dr. Peter VAN NUFFELEN (U.Gent) 
    De eeuwige terugkeer van de apokalyps. Van klimaatverandering tot Mohammed. 
  
We kunnen ook al aankondigen dat Prof. Dr. Christian LAES op dinsdag 15 november 2011 
zal spreken over “Jeugd in het Romeinse Rijk”, en Dr. Herbert VERRETH op dinsdag 13 



december 2011 over “Dames en pretpoezen aan het keizerlijke hof. De Julisch-Claudische 
dynastie door de ogen van Hollywood”. 
 
De leeskring is ook dit academiejaar in handen van Dr. Michiel VERWEIJ, die samen met u 
de Epoden van Horatius zal doornemen. De eerste sessie gaat door op woensdag 3 
november 2010 om 19u30 in lokaal 06.15 op de zesde verdieping van het Erasmushuis. 
Het verloop van de verdere sessies wordt dan afgesproken. Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met de docent (michiel.verweij@kbr.be of (overdag) 02/519.57.86). 
 
 
Programma Thiasos, ruimte voor Griekse cultuur in samenwerking 
met Classici Lovanienses 
 
    T h i as o s ,  r u im t e  v o o r  Gr i e k s e  c u l t u u r  
 
is een samenwerking tussen personeelsleden, studenten en oud-studenten Grieks aan de 
K.U.Leuven. Wij organiseren activiteiten die de Griekse en antieke cultuur in de kijker zetten 
en willen een ontmoetingsplek zijn voor al wie in de Griekse en antieke cultuur 
geïnteresseerd is. 
 
    J a a r p r o g r a m m a 2 0 1 0 - 2 0 1 1 :  S ym p os i um  
 
� maandag 4 oktober: Openingsavond 'Te gast bij Socrates en Trimalchio' 
� maandag 18 tot donderdag 21 oktober: Griekse filmweek  
� woensdag 17 november: Boekenverkoop en -veiling 
� zaterdag 4 december: NKV-themadag 'Griekenland van Mykene tot Byzantion'  

i.s.m. het NKV, de Classici Lovanienses, het IKS en Historia 
� woensdag 8 december: Thiasosquiz  'Atheense nachten' 
� donderdag 24 februari: Degustatie van Siciliaanse wijnen  
� woensdag 2 maart: lezing 'Troja in musica'  van Prof. em. Ignace Bossuyt 
� donderdag 24 maart: Studentensymposium  'A symposium's symposium' 
� dinsdag 5 april: Theaterbezoek 'Mama Medejazz'  (Campustoneel-Lemmensinstituut) 
� woensdag 11 tot vrijdag 13 mei: Theaterfestival Dionysia  
� donderdag 19 mei: Een spetterende slotavond  
� zomer 2011: Griekenlandreis  in het spoor van Theseus en Minos 

 
Onze activiteiten gaan dit jaar allemaal in Leuven door (op de reis na, natuurlijk). Als u in de 
toekomst op de hoogte wenst te blijven van de activiteiten van Thiasos, kunt u een mailtje 
sturen naar thiasos@arts.kuleuven.be. 
 
    D i o n y s i a  
 
In mei 2011 vindt in Leuven de vierde editie van de Dionysia  plaats, ons modern antiek 
theaterfestival naar het voorbeeld van de antieke Dionysia in Athene. Hiermee willen wij 
amateurtheatermakers (studenten, scholieren, …) samenbrengen, die een stuk uit of over 
de klassieke Oudheid en haar receptie op de scène willen zetten. Als u geïnteresseerd bent 
om mee te doen of meer informatie wenst, dan kunt u ons contacteren op 
thiasos@arts.kuleuven.be of dionysia@arts.kuleuven.be of een kijkje nemen op onze 
website (http://www.arts.kuleuven.be/thiasos/Thiasos%20_%20Dionysia.htm). 
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Van lief en leed...    
 
 
 OVERLIJDENS 
 
 
[1 nov 2008] Marie-Louise Sonck, moeder van Jacqueline van Driessche (KF 1974) 
 
[29 nov 2008] Jozef Geudens (KF 1968) 
 
[15 dec 2008] Jozef Tilkin, vader van Marie-Jeanne Tilkin 
 
[24 jan 2009] Michel Scherpereel, vader en schoonvader van Ghislaine Scherpereel (KF 
1968) en Arnold Provoost (KF 1970) 
 
[28 ma 2009] E.H. Marcel Van Daele (KF) 
 
[18 apr 2009] Marguerite Marie Verbeke (Margot) echtgenote van Paul Thoen (KF 1967) 
 
[29 jun 2009] Guillaume Smits, vader van Martine Smits (KF 1990) 
 
[24 ma 2010] kan. Albert Faes (KF 1943) 
 
[8 apr 2010] André Rooryck (KF 1948) 
 
[24 mei 2010] Hugo Desoete, vader van Jan Desoete (KF 2003) 
 
[25 mei 2010] Liesbeth Evenepoel, dochter van prof. em. Willy Evenepoel (KF 1966) 
 
[15 jun 2010] Lydia van de Mert (KF 1935) 
 
[29 jul 2010] Christiane Truyers, echtgenote van Paul Verlaenen (KF 1971) 
 
[2 aug 2010] Julienne Jacobs en Paul Luysterman, ouders en schoonouders van Rita 
Luysterman (KF 1973) en Jaak Peersman (KF 1976) 
 
[20 aug 2010] E.H. André Pecceu (KF 1947) 
 
[21 aug 2010] Frans Van Hootegem (KF 1947) 
 
[3 sep 2010] E.H. Jozef Vancraeyeveldt (KF 1948) 
 
[12 sep 2010] kan. Wilfired Verhaert (KF 1970) 
 
[21 sept 2010] prof. dr. Marc Huys (KF 1983) 
 
[1 okt 2010] E.P. Paul Roosen (KF 1947) 
 
 
 



 
 

 
GEBOORTES 

 
 
[18 dec 2008] Alessia, dochtertje van Mark Delmartino (OG 1991) & Hilde Bracke (OG 
1990) 
 
[30 dec 2008] Sarah, dochterje van Jan Depraetere (KF 1991) & Valérie Vanceulebroeck 
 
[8 jan 2009] Jolente, dochtertje van Geert Hellemans (KF) & Eva Provoost 
 
[16 okt 2009] Wout, zoontje van Filip Verschueren (KF) en Mona De Meyer (KF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


