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Beste lezers, 
 
De lente is weer in aantocht. Alles ontwaakt stilaan uit zijn winterslaap en zo ook de Classici 
Lovanienses. In april heffen we wederom het glas. En ditmaal om drie van onze classici te 
huldigen voor hun uitzonderlijke prestaties. Dit moet het begin worden van een nieuwe, 
jaarlijks weerkerende traditie. Mist u deze eerste editie zeker niet op zaterdag 2 april, want 
dan worden maar liefst drie classici gelauwerd! Onze voorzitter vertelt u er meer over in zijn 
schrijven. 
 
Verder vindt u in uw vertrouwde Bulletin de gebruikelijke rubrieken: bibliografische sprokkels 
allerhande, blij en droef nieuws, uitnodigingen...  
 
Graag lanceren we zelf nogmaals een oproep: hebt u zelf iets te melden, werkt u graag mee 
aan het Bulletin, hebt u nieuws van een collega die in het huwelijksbootje gestapt is, trotse 
vader of fiere moeder geworden is van een flinke spruit, of een collega die jammerlijk 
overleden is,... laat het ons weten! 
 
Verder kunnen we u alleen maar veel leesplezier wensen! 
 
Alle goeds, 
 
Erik De Bom 
Erik.DeBom@gmail.com  
 
 
Bezoek onze webpagina:  
http://www2.arts.kuleuven.be/info/IKS/ClassiciLovanienses 
 
En onze facebookpagina: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=248763235661&v=wall&viewas=0 
 

 

 

 

 

Nieuwe traditie: hulde aan classici 

Uitnodiging voor onze eerste jaarlijkse activiteit 
 

Bert Gevaert 
 
 
 
Waarde lezer, 
 
We hoeven u al lang niet meer duidelijk te maken dat de Classici Lovanienses uit hun as 
herrezen zijn, dat er een nieuw bestuur is en dat er tal van nieuwe ideeën zijn. 
 
Wellicht kwam het u ook al ter ore dat we lange tijd op zoek waren naar een originele 
jaarlijkse activiteit en dat we die ook gevonden hebben! 
 
Juicht, vrienden, want uit onze koker rolde het plan voor een unieke alumnus-activiteit! 
Jaarlijks worden mensen in de bloemetjes gezet omwille van hun sportieve, literaire, 
culturele, mediatieke,... prestaties. 
 
Allemaal erg mooi, maar “quid ad me?” , vraagt u zich wellicht twijfelend af… Zouden we 
onszelf ook niet kunnen bekransen, want wij hebben toch ook heel wat talent in huis?   
 
Voilà, de basis was gelegd voor onze nieuwe activiteit:  
Wij zouden graag de ‘erkentelijke’ leden van de Classici Lovanienses in de bloemetjes 
willen zetten en dit op een bijzondere manier. Voortaan willen wij vanaf 2011 elk jaar een 
prijs toekennen aan een van onze verdienstelijke alumni/ae 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 het vermelden waard is? Dit kan een vertaling zijn van 
een klassiek werk, een roman, een historische studie,… kortom een 
bijzonder schrijfsel of meerdere interessante literaire prestaties 

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 dan ook breed interpreteren. 

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? 

 
Aangezien dit de eerste editie is van deze prijsuitreiking, zullen we drie mensen in de 
bloemetjes zetten.  
 
Op basis van de vele inzendingen kwam het bestuur na rijp beraad tot volgende drie 
kandidaten: Joris Tulkens , auteur van diverse boeken over humanisme,  Luc 
Rombouts , beiaardier van Leuven, en Koert Debeuf , ex-woordvoerder van Guy 
Verhofstadt en auteur van ‘Koorddansers van de macht’. 
 



De uitreiking van de prijzen zal plaatsvinden in de bar van het Stuk (Naamsestraat 96, 3000 
Leuven) op zaterdag 2 april 2011. 
 
Hier krijgt u alvast een idee van het programma 

16.00:  opening van de receptie 
16.30:  welkomstwoord 

Uitreiking van de verschillende prijzen voor de verdienstelijke 
alumni. 
Na het woordje van een laudator ontvangt de laudandus zijn 
prijs. 
Elke categorie wordt afgesloten met een kort (muzikaal) 
intermezzo. 

18.30: slotwoord door Prof. Em. Hans Hauben 
19.00: vertrek naar de Kansel met de geïnteresseerden 

 
Net zoals bij onze vorige activiteit is er opnieuw de gelegenheid om vanaf 19u samen te gaan 
eten, deze keer in de Kansel. Inschrijven voor de prijsuitreiking en / of voor het avondmaal 
kan door vóór 1 maart een mail te sturen naar bert.gevaert@sint-lodewijkscollege.be. 
 
 
Tot op onze prijsuitreiking! 
 
Namens het bestuur, 
 
Bert Gevaert 
 
 
 
 
 
 
Sinds vorig jaar is het idee gerijpt bij de bestuursraad van Alumni Lovanienses vzw om in 
de stad Mechelen een regionale alumniwerking op te starten die openstaat voor alumni 
van alle disciplines en generaties.  Naar analogie met de andere regionale 
alumniverenigingen zoals in Brugge, Brussel, etc. zouden we een twee- of drietal 
activiteiten per jaar organiseren.  Met de bestuursraad zouden we eveneens twee tot 
driemaal per jaar willen samenkomen om de activiteiten voor te bereiden. 
  
Professor Luc Mortelmans, van de faculteit geneeskunde, neemt het voortouw samen met 
enkele leden van het dagelijks bestuur van Alumni Lovanienses. Wij werken aan de 
uitbouw van een nieuwe regionale kern en zoeken dus actieve alumni, uit diverse 
faculteitskringen, die een duidelijke band hebben met  de regio Mechelen, om daar een 
bestuursploeg te vormen.   
  
Voelt u zich geroepen om actief te participeren aan de vertegenwoordiging in de 
Mechelse bestuursraad, neem dan contact op met Erik Gobin, Coördinator Alumni 
Lovanienses vzw, K.U.Leuven op volgend e-mailadres: Erik.Gobin@alum.kuleuven.be 
 
 

Info Studiedag 'Monster's Ball 
 
 
Eigen en vreemd, natuurlijk en onnatuurlijk, normaal en abnormaal. Van oudsher hebben 
mensen gepoogd zichzelf beter te begrijpen door scherpe grenzen te trekken, binaire 
opposities op te stellen. Daarbij werden zij steeds ook geconfronteerd met wezens die 
aan simpele definities en klare classificaties leken te ontsnappen. Zoals 'monster-
mensen', gedrochten of freaks met een afwijkend, zeg maar abnormaal gedrag en uiterlijk. 
  
Wenst u inzicht te verwerven in het ontstaan van (voor)oordelen en discriminatie van in de 
oudheid tot het heden, te reflecteren over het cultuurgebonden aspect van esthetische 
categorieën en het voortleven van de Grieks-Romeinse oudheid in onze beeldvorming 
over lichamelijkheid en handicaps te ervaren? 
  
Dan nodigen wij u graag uit op de studiedag 
  
 

‘Monster’s Ball:  
handicaps, monsters en rariteiten van de oudheid to t heden’ , 

  
die plaatsvindt op 

woensdag 2 maart 2011  
 

 
Deze dag wordt georganiseerd door 
  
CENTRUM NASCHOLING ONDERWIJS (Universiteit Antwerpe n) 
  
in samenwerking met Vliebergh-Sencie/Kortenberg (Leuven) en 
het Werkgezelschap Antieke Geneeskunde (Leiden) 
 
  
Inschrijving uitsluitend via www.ua.ac.be/cno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliografische sprokkels 
 
 

MONOGRAFIEËN EN VERTALINGEN 
 
Aristoteles. Problemen. 415 vragen over melancholie, wijn, muziek, liefde & c. Gekozen, 

vertaald en toegelicht door Jeroen BEETS, Rein FERWERDA, Ben SCHOMAKERS (Damon 
Klassiek), Budel, Damon, 2010 

Cato. Tegen het moreel verval. Verzamelde prozafragmenten. Ingeleid, bezorgd en vertaald 
door Vincent HUNINK, 's-Hertogenbosch, Voltaire, 2010 

ICKS, Martijn, Heliogabalus. Een denkbeeldige biografie, Amsterdam, Prometheus - Bert 
Bakker, 2010 

KNECHT, Daniël - STROOBANDT, Roger (ed.), De literatuur van de Romeinen. Een gids voor 
gebruikers, in Didactica classica Gandensia, 50, Gent, Academia Press, 2010 

Homeros. Ilias. Wrok in Troje. Vertaald door Patrick LATEUR. Met een nawoord van Tom 
Holland, Amsterdam, Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2010 

LENDERING, Jona - BOSMAN, Arjen, De rand van het rijk. De Romeinen en de Lage Landen, 
Amsterdam, Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2010 

MEIJER, Fik, De Middellandse Zee. Een persoonlijke geschiedenis, Amsterdam, Athenaeum - 
Polak & Van Gennep, 2010 

MILES, Richard, Carthago. Opkomst en ondergang van een stad, Amsterdam, De Bezige Bij, 
2010 

PROVOOST, Arnold, De oude Grieken en Romeinen. Hun denken en doen, Leuven, 
Davidsfonds, 2010 

SETTIS, Salvatore - PELGROM, Asker (vert.), De toekomst van het 'klassieke', 's-
Hertogenbosch, Voltaire, 2010 

VAN VEELEN, Arjen, Over rusteloosheid, Amsterdam - Antwerpen, Augustus, 2010 
 
 

ROMANS 
 
DAVIS, Lindsey, [Marcus Didius Falco, 20] Nemesis, 2010 
DRAY, Stephanie, Lily of the Nile. A novel of Cleopatra's daughter, 2011 
SAYLOR, Steven, Empire, 2010 
 
 
 
 

JEUGDBOEKEN 
 
DEHORATIUS, Ed - HARDISON, Drian Delandro (ill.), The exile of Aeneas (Follow your Fates), 

Mundelein, Bolchazy-Carducci, 2010 
LAWRENCE, Caroline, The Roman mysteries. The legionary from Londinium and other mini-

mysteries, 2010 
 
 
 
 
 

 
STRIPS 

 
Alex - Alix, V29: Martin, Jacques - Venanzi, Marco - Liégeois, Céline, Het testament van 

Caesar (2010) - Le testament de César (2010), Casterman 
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A16: Martin, Jacques - Hervan, Cedric, 

Persepolis (2010) - Persépolis (2003), Casterman 
Atalante, V04: Chrispeels, Didier (Crisse) - Besson, Frédéric, De vlucht van de Boreaden 

(2011) - L'envoi des Boréades (2009), Silvester 
Atlantis experiment, V03: Jesus, Hervas Millan - Eye, Moscow - Mambba, Adrian Kenton - 

Zanya Sentya Orozco (2010) (Secrets du Vatican), Soleil Productions 
Ben Hur, V02: Mitton, Jean-Yves - Charrance, Jocelyne, Quintus Arrius (2010) - Quintus 

Arrius (2009), Saga 
Casus - Le casse, V02: Guérineau, Richard - Meunier, Henri, De derde dag (2010) - Le 

troisième jour (2010), Silvester 
Derde testament, Het - Le troisième testament, V05: Recht, Robin - Alice, Alex - Dorison, 

Xavier e.a., Julius (2010) - Julius (2010), Glénat Benelux 
Hercules (Moore), V01/1-2 (= A01): Wijaya, Admira - Moore, Steve - Broadmore, Greg e.a., 

Hercules. De Thracische oorlogen 1 (2010) - Hercules. The Thracian wars 1-2 (2008), 
Dark Dragon books 

Hercules (Moore), V01/3-5 (= A02): Wijaya, Admira - Moore, Steve - Broadmore, Greg e.a., 
Hercules. De Thracische oorlogen 2 (2010) - Hercules. The Thracian wars 3-5 (2008), 
Dark Dragon books 

Herinnering aan Abraham, De - La mémoire d'Abraham, V01: Ersel - Dupré - Morvan, De 
paden van de ballingschap (2010) - Les chemins de l'exil, Casterman 

Keltos, V01: Kordey, Igor - Pécau, Jean-Pierre - O'Grady, Leonard, Raaf van de slagvelden 
(2010) - Le corbeau des batailles (2009) 

Keltos, V02: Kordey, Igor - Pécau, Jean-Pierre - O'Grady, Leonard, La grande quête (2010) 
(Terres de legendes), Delcourt 

Murena, V08: Delaby, Philippe - Dufaux, Jean - Petiqueux, Jérémy, De wraak van as (2010) 
- Revanche des cendres (2010), Dargaud Benelux 

Opgetekend, V01: Marschall, Fred - van Oudheusden, Pieter, Opgetekend (2010), in: Quest 
Braintainment, 08-09.2010 

Orion, V04: Jailloux, Marc - Martin, Jacques - Billon, Corinne, De orakels (2011) - Les 
oracles (2011) 

 
 

FILMS 
 
Een volledige, ge-update lijst van films over de oudheid is te vinden op 

http://www.arts.kuleuven.be/bibliotheek/oudheidfilmstrip.cfm 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van lief en leed 
 
 OVERLIJDENS 
 
Cesar Maes 
 
[29 jun 2010] Philip Thierie (oud-praeses 1976-1977), echtgenoot van Roos Vandormael (KF, 
1980) 
 
[3 jul 2010] Dries (André) Vanwijnsberghe (KF), echtgenoot van Ria Robben 
 
 
 
 GEBOORTES 
 
 
Elias, zoontje van Olaf Bakker en Liesbeth Kempeneers (OG, 2000) 
 
[11 okt 2010] Fridolien, dochtertje van Frederik Pieters en Goele Fonteyn   
                                                                                                   (KF, 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wenst u het Bulletin voortaan ook elektronisch te ontvangen in uw postvak? Stuur ons 

dan een mailtje! Deze versie zal ook mooie kleurenfoto’s bevatten van onze activiteiten.  
Niet te missen dus! 

 
Herbert.Verreth@arts.kuleuven.be 

 
 


