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Beste lezers,

U schrok misschien even toen u deze lijvige enveloppe uit uw brievenbus 
haalde? Maar u vergist u niet: u hebt wel degelijk uw vertrouwde Bulletin 
in handen. Het is inderdaad wat dikker en u zal even zoet zijn voor u 
alles doorgenomen hebt. Maar dit bewijst dat de Classici Lovanienses 
actiever zijn dan ooit!

Naast onze gebruikelijke rubriekjes vindt u in dit nummer onder meer de 
slottoespraak  van  prof.  Hans  Hauben  ter  gelegenheid  van  onze 
succesvolle – ja, we zeggen het zelf – prijsuitreiking voor verdienstelijke 
alumni. Dit evenement was zo geslaagd dat we meteen een oproep doen 
om een nieuwe kandidaat voor te dragen voor volgend jaar! Verder zal u 
ook een In Memoriam kunnen lezen voor prof. Herman Verdin door Marc 
Vercruysse.

Graag danken we iedereen die ons op een of andere manier informatie 
of teksten heeft bezorgd. Tegelijk is dit een oproep om dit enthousiasme 
warm te houden en ons te blijven berichten.

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

V.U. E. De Bom – Lemanstraat  64 – 2860  Sint-Katelijne-Waver
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Slottoespraak  ter  gelegenheid van de 
      prijsuitreiking  Classici Lovanienses op 2 april

HANS HAUBEN

Geachte Dames en Heren,

Er was een tijd dat, naar het woord van Andrew Devine (Stanford) in zijn 
In Memoriam voor Ronald Syme (1903-1989), de professionele classicus 
(en  oud-historicus)  zich  door  zijn  opvoeding,  levenswijze,  algemene 
cultuur en goede smaak onderscheidde van personen uit gelijkaardige 
milieus en inkomenskategorieën.1 

Die tijd is al lang voorbij, suggereert Devine, en met wat chagrijnigheid 
zou het U en mij wellicht niet moeilijk vallen een paar aanschouwelijke 
voorbeelden ter illustratie aan te voeren.

Toch heb ik in mijn lange carrière van examinator altijd met fierheid – en 
bijwijlen  met  enig  onchristelijk  leedvermaak  –  ondervonden  hoe  de 
gemiddelde  en  zelfs  middelmatige  classicus  doorgaans  met  kop  en 
schouders  uitsteekt  boven zijn  collega’s  uit  verwante  studierichtingen. 
Niet alleen kent hij zijn zaken, want hij vermijdt risico’s, maar hij weet ook 
zijn antwoorden te structureren, is soms kritisch en blijkt af en toe zelfs 
belezen. 

Maar  vandaag  hebben  we  het  niet  over  grote  of  minder  grote 
onderscheidingen.  We richten onze schijnwerpers op mensen die wél 
risico  dierven nemen,  die  wél  hun kans hebben gewaagd buiten hun 
strikte  studiedomein  en  die  bovendien  de  onderliggende  stelling  van 
Andrew Devine met glans tegenspreken. 

De  drie  persoonlijkheden  die  door  de  Classici  Lovanienses werden 
gelauwerd, kregen inderdaad hun prijs omdat zij zich – en ik parafraseer 
het  Bulletin  –  verdienstelijk  hebben  gemaakt  op  literair  of  cultureel 
gebied, of ook ‘anders’. Zou dit laatste misschien al verwijzen naar de 
partijpolitiek?

De laureaten vertegenwoordigen drie studentengeneraties en komen uit 
de  beide  studierichtingen  die  onze  vereniging  vertegenwoordigt.  Ze 
werden al aan U voorgesteld, dus sta me toe ze even te belichten vanuit 
mijn eigen herinnering en smalle persoonlijke invalshoek. 

Joris Tulkens – beter gezegd Georges, of ‘de Geokke’, zoals ik hem 
1 A.M. DEVINE, Sir Ronald Syme (1903-1989): A Roman Post-Mortem, in The Ancient World 

20 (1989), pp. 67-75, spec. p. 67. 
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heb gekend – associeer ik met mijn eigen generatie. Hij was iets jonger 
en behoorde tot het jaar van Theo Depoortere, eponiem praeses voor 
1964-1965. Uren hebben we gediscussieerd, op kot en in de toenmalige 
Alma op de Bondgenotenlaan, Alma die elke weekdag tot middernacht 
open bleef. Het optimisme en de euforie van Expo 58 werkten nog na. 
De  wereld  lag  aan  onze  voeten  en  de  mogelijkheden  om  hem  te 
verbeteren leken onbegrensd. Het was de tijd van Joannes XXIII en het 
21ste Oecumenisch Concilie (1962-1965), van president de Gaulle (‘le 
Général’),  van  president  Kennedy  en,  niet  te  vergeten,  zijn  first  lady 
Jacqueline – first in diverse betekenissen van het woord, naar later zou 
blijken. 

In  de  eerste  helft  van  de  jaren  zestig  was  er  in  Leuven  een 
onvoorstelbaar  aanbod  aan  culturele,  sociale,  religieuze  en  politieke 
activiteiten.  Studenten vormden een vrolijke  bende,  maar  tegelijkertijd 
een  respectabele  en  gerespecteerde  groep,  waar  de  maatschappij 
ernstig  rekening  mee  hield.  De  klassieke  studies  bloeiden  als  nooit 
tevoren.  Grieks  en  Latijn  deden  het  nog  behoorlijk  goed  in  het 
middelbaar onderwijs én aan de universiteit. Die universiteit werd geleid 
door  rector  Mgr.  Albert  Descamps  (1962-1968).  Niemand  kon 
vermoeden  dat  het  de  laatste  jaren  waren  van  een  regime  waarvan 
sommigen onvoldoende beseften hoe ‘ancien’ het inmiddels geworden 
was. 

Want Joannes stierf, Kennedy werd doodgeschoten en zijn lady ging kort 
daarop troost zoeken in de armen van een steenrijke scheepsmagnaat, 
weliswaar een Griek, als dat bepaalde classici mocht troosten, maar in 
elk  geval  een parvenu.  Vanaf  mei  1966 zou het  studentenleven voor 
jaren verzanden in een voorzeker bevrijdende, maar al bij  al  onzalige 
contestatiebeweging,  waarvan  de  universitas zich  nooit  volledig  zou 
weten te herstellen. 

Concreet  herinner  ik  me van Georges hoe actief  hij  als  vice-praeses 
betrokken was bij de werking van Klio. Hij was een excellent toneelspeler 
en  trad  o.m.  op  in  Plautus’  Menaechmi,  een  hilarisch  stuk,  dat  zelfs 
professor Torhoudt aan het lachen bracht. In het bijzonder denk ik aan 
een Euripides-toneelopvoering  in  de Stadsschouwburg.  Het  ging  over 
Iphigeneia,  die  weer  ergens  zat  waar  ze  beter  was  weggebleven  en 
waarbij Georges de rol vertolkte van vader Agamemnon. Het stuk zou 
het Kliobestuur nog lang in het geheugen blijven: er dreigde een nooit 
geziene financiële kater en de deurwaarder kwam op theevisite. 

Nadien zijn Georges en ik elkaar wat uit het oog verloren. Via de media 
vernam ik dat hij zich met succes had toegelegd op de ‘fraaie letteren’ 
(zoals sommige professoren dat zo mooi konden omschrijven). Zelf heb 
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ik  zijn  historische  romans over  Nicolaes  Cleynaerts  en  Erasmus met 
intens  plezier  gelezen.2 Ik  heb  er  veel  uit  geleerd  en  het  deed  mij 
genoegen dat  hij  nergens is  vervallen in  modieuze clichés,  zoals  die 
volgens dewelke wij westerlingen allemaal verdacht zijn en de anderen 
van nature goed. Mijn verrassing was groot toen ik hem enkele jaren 
geleden  (4  februari  2007)  zag  optreden  in  een  meeslepend 
eenmanstoneel  waarin  hij  diverse  levensfazen  van  Cleynaerts 
uitbeeldde.  Ik  hoop  nog  altijd  dat  hij  het  ooit  voor  ons  zal  willen 
opvoeren. 

Ik zou bijna vergeten dat wij elkaar ook hebben teruggezien in 2006, ter 
gelegenheid  van  het  40-jarig  jubileum  van  het  jaar  Depoortere.  Ik 
vermeld  dit  omdat  wij  toen  een  schitterende  rondleiding  hebben 
gekregen van stadsgids Mia Gilleir. Mia – ze zal nu ongeveer 90 zijn – 
was monitrice in onze studententijd en ook assistente bij professor Van 
Windekens. Lange tijd was ze bestuurslid van de Classici en nog steeds 
wordt  ze beschouwd als  een van de monumenten van het  Leuvense 
‘klassiekendom’.  Tijdens  die  reünie  voerde  ze  ons  langs  Leuvense 
plekjes die sedert 1966 een grondige beurt of een totaal ander uitzicht 
hadden gekregen.

Het consulaat van  Luc Rombouts valt een kleine twintig jaar later, in 
1983-1984. Het is meteen een schot in de roos, want de late jaren 70 en 
de eerste helft van de jaren 80 vormen het absolute hoogtepunt in de 
werking  van  de  faculteitskring  Klio.  Niet  alleen  lag  het  studieniveau 
bijzonder hoog – nooit kreeg ik als docent zoveel respons, en niets werkt 
zo  stimulerend  als  responderende  studenten,  om  van  grote 
studentinnen-ogen  nog  maar  te  zwijgen.  Nooit  zijn  ‘buitenschoolse’ 
creativiteit en kwaliteit zo sterk geweest. Muziek, zang, toneel: men had 
soms de indruk dat  men met  jonge professionelen te  doen had.  Luc 
voelde zich als een vis in het  water.  Die ambiance heeft  ongetwijfeld 
mede vorm gegeven aan zijn verdere carrière. Wie op vrijdagavond nog 
in Sencie vertoeft of door Leuven wandelt, wordt ongevraagd vergast op 
de meest uiteenlopende beiaardmelodieën, die vanaf de bibliotheektoren 
over  de  stad  worden  uitgegoten.  Ooit  had  ‘Het  Laatste  Nieuws’  een 
columnist in dienst die iets had tegen dat soort bellengejengel en o.m. 
vond dat elke gemeente met een beiaard ertoe moest worden verplicht 
ten  behoeve  van  argeloze  passanten  vluchtwegen  uit  te  tekenen. 
Waarschijnlijk was die man nooit in Leuven gepasseerd. Lucs feestelijke 
beiaardmuziek stemt vrolijk, of weemoedig, of romantisch. Onverschillig 
2  J. Tulkens, In de ban van Mohammed. Het levensverhaal van de Diestenaar Nicolaes 

Cleynaerts, een 16de-eeuws humanist en islamkenner. Een historische reconstructie, 
Antwerpen-Amsterdam (Manteau) 1993; Christenhond tussen moslims. Historische 
roman, Antwerpen-Amsterdam (Houtekiet) 2006 (herwerking van de vorige roman); De 
schaduw van Erasmus. Historische roman, Antwerpen-Amsterdam (Houtekiet) 2006. 
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laat zij nimmer. 

Het typeert  Luc dat  hij  zich meteen ook op de historische studie van 
beiaard en luiklokken heeft geworpen. Zo werd hij de bezieler van het in 
Leuven uitgegeven tijdschrift ‘Campanae Lovanienses’, dat hij voor een 
belangrijk  deel  zelf  volschrijft.  Zijn  bijdragen  behandelen  de  meest 
uiteenlopende aspecten en lonen steeds de moeite. Onlangs dacht ik 
nog aan hem (‘dat zou nog een aangrijpend stukje zijn’) toen ik in de 
memoires van een Duits  dominee las  hoe op de avond van 14 april  
1945, amper drie weken voor het einde van de oorlog, de stad Potsdam 
samen met 1200 van haar inwoners nog vlug door de Britten kapot werd 
gebombardeerd  op  de  vrolijke  tonen  van  Mozart,  gespeeld  door  de 
beiaard van de garnizoenskerk.3 

Koert  Debeuf is  de  jongste  van  de  groep  en  komt  uit  Oude 
Geschiedenis. Hem mag ik met recht en reden een oud-student noemen. 
Koert  was  praeses  tijdens  het  academiejaar  1994-1995,  de  eerste 
praeses van Klio’s laatste decennium. In die periode kwamen de meeste 
praesides  uit  OG.  Het  was  een  tijd  waarin  de  studenten  regelmatig 
uitstappen  organiseerden:  Leiden,  Trier,  Keulen-Bonn,  Parijs, 
Straatsburg.  Van  Koert  herinner  ik  me  vooral,  naast  de  aangename 
gesprekken,  de  schitterende  speech  die  hij  hield  als 
studentenvertegenwoordiger bij de plechtige opening van een of ander 
academiejaar. Het is een van de weinige toespraken in het genre die ooit 
indruk op mij hebben gemaakt en het was toen al duidelijk welke richting 
hij zou inslaan. Na zijn studies begon hij zijn carrière in het Land van 
Ampersand,  dat  toen  nog  niet  zo  heette,  maar  de  mens  al  duidelijk 
‘centraal stelde’, wat nooit veel goeds voorspelt. Reeds vlug vond hij zijn 
draai  in  een partij  die  weliswaar  niet  ‘anders’,  maar  toch ‘open’  was, 
hetgeen zonder meer aansluit bij zijn karakter. Zo werd hij een van de 
naaste medewerkers van premier Verhofstadt en kreeg ik van hem een 
paar  keer  een  telefoontje  in  verband  met  kwesties  uit  de  Griekse 
Oudheid.  Niet  alleen  Bart  DW,  maar  ook  ‘Da  Joenk’  koestert  dus 
belangstelling voor ons geliefkoosde tijdverdrijf. 

Hoe  dan  ook,  velen  onder  U  zullen  beamen  dat  niets  een  lesgever 
zoveel vreugde schenkt als het besef dat zijn oud-studenten het goed 
doen, waar ze ook verzeild geraken. 

* * *
En zie ons nu hier bijeen voor de zoveelste vergadering, het zoveelste 
feest van de  Classici Lovanienses. Ik herinner me nog goed hoe op 8 
november  1997  in  Leuven  en  Tervuren  het  60-jarig  bestaan  van  de 

3  G. Peirs, Onkel Wilhelm of een kleine geschiedenis van Duitsland (1870-1989), Leuven 
(Davidsfonds) 2008, pp. 64-65.
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vereniging werd gevierd. Van een jubileum in 2007 is mij niets bekend, 
maar  dat  zou  ook  aan  mij  kunnen  liggen.  In  elk  geval  vierde  Johan 
Boonen in 1997 tevens zijn zilveren jubileum als voorzitter. 
Eerst  was er in  de namiddag een academische zitting in het  Sencie-
instituut. 

Mgr.  Joseph Sencie (1865-1941)  was  de voorganger  van Willy Peremans (1907-
1986) als hoogleraar Oude Geschiedenis en speelde, zoals Peremans na hem, een 
leidende  rol  in  de  vereniging  ‘Vlaamse  Leergangen’,  waarvan  hij  trouwens  de 
oprichter was. Men kan het geschilderd portret van Sencie, dat ooit in de raadszaal 
van het ‘Huis der Vlaamse Leergangen’ stond opgesteld, thans bewonderen in de 
hall van het naar hem genoemde instituut. Weinigen weten dat dit  portret, dat de 
signatuur draagt van de beroemde Isidore Opsomer (1878-1967), in feite een soort 
vervalsing is, een niet-geautoriseerde kopie, gemaakt buiten het medeweten van de 
schilder en van ‘Vlaamse Leergangen’. Op een dag werd het bedrog ontmaskerd 
door een zoon van de kunstenaar, die op bezoek was en onmiddellijk zag dat ‘zulke 
handen’ niet het werk van zijn vader konden zijn. Toen (of nadien?) ontdekte men op 
het schilderij zelf de bevestiging dat het niet om een origineel ging: men moet alleen 
weten waar men moet kijken. 

Tijdens de academische zitting op die fameuze 8ste november werd de 
feestrede  gehouden  door  filosoof  Samuel  IJsseling,  met  als  thema: 
‘Waarom de oude Grieken (noodlot of voorzienigheid)?’ Daarna werden 
we  vergast  op  een  concert  van  het  trio  Piet  Swerts  (piano),  Vania 
Batchvarova  (viool)  en  Roeland  Hendrikx  (klarinet).4 Dan  volgde  een 
receptie in het ‘Kremlin’. Thans is die suggestieve benaming in onbruik 
geraakt en hanteert iedereen – naast, stomweg: ‘Het Gebouw’, of: ‘De 
Faculteit’  –  het  meer  officiële:  ‘Erasmushuis’.  Dat  getuigt  van  weinig 
verbeeldingskracht, aangezien in de jaren 70 zowat alles in Leuven naar 
Georges’  olijke  vriend  werd  genoemd.  Maar  dit  even  terzijde.  Na de 
receptie zakten we af naar het Koloniënpaleis in Tervuren, waar gelukkig 
geen  handen werden  afgehakt  of  zo.  Wél  kregen we  een Romeinse 
maaltijd voorgeschoteld volgens het boekje van Apicius en dat viel wel 
best  mee. De koksploeg in  kwestie  had op dat  gebied al  zijn  sporen 
verdiend  door  bij  een  eerdere  gelegenheid  een  Leopold-II-maaltijd  te 
serveren. Wat dat laatste precies inhield, heb ik nooit geweten en ook 
niet durven vragen.

Zestig  jaar  in  1997.  Dat  betekent  dat  de  Classici  Lovanienses het 
levenslicht zagen in 1937, meer bepaald op de 25ste augustus (‘le 25 
auguste’,  zoals  onze  Vlaamse  romanisten  ooit  schreven:  een  zéér 
bijzondere dag dus), om drie uur in de namiddag, om precies te zijn.5 De 

4  De laatste twee familienamen worden correct gespeld in de programmabrochure, maar 
staan verkeerd in de uitnodiging. 

5  BullCL 8 (1981) nr. 1, pp. 4-5; nr. 2, pp. 5-6. 
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eerste voorzitter (1937-1938) was Dr. J. Van Herck, die nog gestudeerd 
had tijdens de Eerste Wereldoorlog. De  Classici waren dus iets jonger 
dan  de  faculteitskring.  Die  werd  door  Willy  Peremans gesticht  op  18 
december  1936 als  ‘Historische  Kring  (Afdeling  Oude Geschiedenis)’. 
Vanaf  1 februari  1938 zou die  kring na een eenvoudige ‘ingreep’  als 
Dame ‘Klio’ verder door het leven gaan. Inmiddels is onze geliefde Muze 
op 29 april  2004,  amper  68 jaar  oud en na 64 praesides te  hebben 
versleten, ter ziele gegaan, terwijl haar tegenhanger nog altijd blaakt van 
gezondheid.  Gezondheid?  Nou  ja,  …  Alleszins  hebben  de  Classici  
Lovanienses in  de loop van hun bijna 75-jarig  bestaan (let  op 2012!) 
verschillende keren  aan de  apparaten  gelegen,  maar  na  een  stevige 
hartmassage  en  wat  kunstmatige  ademhaling  kwamen  ze  er  telkens 
bovenop. Ook nu. In die zin gelijken de Classici Lovanienses een beetje 
op het huidige België: het verschil is dat onze vereniging de laatste crisis 
zeker heeft overleefd. 

Anders dan in het geval van de Classici Lovanienses, werden aan Klio 
reeds verschillende historische overzichten en studies gewijd. 

Uw dienaar zorgde in 1979 voor  een summiere ‘Aanloop tot  een kroniek van de 
Faculteitskring  Klio’,  verschenen  in  de  bundel  Veertig  jaar  Klio.  Een  bundel  
herinneringen (Leuven 1979, pp. 30-35) en hernomen (met enkele aanvullingen door 
Ingeborg Labiau voor de periode 1979-19966) in Zestig Jaar Klio. Over monumenten  
…  en  ruïnes? (Leuven  1996,  pp.  57-64).  Zeer  belangrijk  zijn  twee 
licentiaatsproefschriften Moderne Geschiedenis die gemaakt werden onder leiding 
van Professor Louis Vos en in 2005 werden aangeboden respectievelijk door Marie 
Laure Van Hoecke en Tina Huybrechts. Samen behandelen ze de periode van de 
stichting (1936) tot 1987.7 De laatste 17 jaren (1987-88 tot 2003-04) – waartoe ook 
het jaar van Koert Debeuf (1994-95) behoort – konden jammer genoeg niet aan bod 
komen. Dat werd ten dele goedgemaakt door student Frederik Maertens, die, o.m. 
op basis van de twee voormelde werken, een voortreffelijke synthese (over heel de 
Klio-geschiedenis) schreef in de bundel  Tempus fugit, Historia manet, in 2010 door 
Historia uitgegeven naar aanleiding van 75 jaar Historische Kring.

Bij het lezen van die werken viel het mij op hoe moeilijk het wordt voor 
jonge mensen zich te  verplaatsen in  de tijdsgeest  van amper  enkele 
decennia  geleden.8 Dat  geeft  regelmatig  aanleiding  tot  kleine 
6  Verkeerde telling van de jaren, p. 63. 
7  M.L. Van Hoecke, Tussen Pet en Toog. Op het snijvlak tussen [sic] ernst en amusement:  

de faculteitskring Klio van 1936 tot 1966; T. Huybrechts, Klio: het huwelijk van de 
studenten Klassieke Filologie en Oude Geschiedenis 1966-1987; F. Maertens, ‘Klio: 
Quando peritura nemo scit’, zijnde Hoofdstuk 4 van Tempus fugit, Historia manet. 75 jaar 
Historische Kring te Leuven 1935-2010, Leuven (Historia) 2010, pp. 67-94.

8  Iets gelijkaardigs ondervond ik persoonlijk een twintigtal (?) jaren geleden, toen ik in de 
Centrale Bibliotheek een tentoonstelling bezocht over het Verdinaso. Ik was in de 
prehistorie beland. Maar datzelfde Verdinaso – om maar één zaak te noemen – maakte, 
al dan niet op de achtergrond, deel uit van de ‘leefwereld’ waarin zich onze intellectuele 
voorgangers bewogen. 
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misverstanden  en  halfverkeerde  of  onvolledige  interpretaties.  Ook  al 
gaat het veelal om details, op hun beurt dreigen ze volgende generaties 
onderzoekers op dwaalsporen te brengen. Eigenlijk zou men die studies, 
vóór  het  te  laat  is,  systematisch  moeten  herbekijken,  want  het 
bronnenonderzoek is degelijk  en de inhoud buitengewoon interessant. 
Dat somtijds niet-  of half-begrijpen is een ontnuchterende vaststelling, 
die ons bovendien serieus doet nadenken over de geldigheid van onze 
inzichten omtrent Oudheid. 

Bij gelijkaardige gelegenheden als vandaag, heb ik al meerdere malen 
verwezen  naar  de  eerste  praeses  van  Klio  (1937),  een  mysterieuze 
figuur over wie blijkbaar ooit een damnatio memoriae werd afgeroepen.9 
Toen ik er Peremans ooit naar vroeg, deed hij erg geheimzinnig en op 
datzelfde ogenblik kwam toevallig professor Van Windekens voorbij, die 
even geheimzinnig deed en een afwerend gebaar maakte. Peremans en 
Van  Windekens  waren  in  menig  opzicht  geestesgenoten.  Van 
Windekens was ooit de tweede praeses van Klio geweest (1937-1938), 
de  opvolger  van  die  eerste,  en  moet  dus,  evenals  voormalig  ere-
voorzitter Peremans, goed op de hoogte zijn geweest van wat er aan de 
hand was. Precies herinner ik mij dat allemaal niet meer, maar ik meen 
te weten dat zij mij toen in een paar half versluierde bewoordingen lieten 
verstaan waar de hond gebonden lag. Ik ben er praktisch zeker van dat 
ik hen goed heb begrepen. Op mijn beurt schep ik er genoegen in de 
nieuwsgierigheid van mijn toehoorders op de proef te stellen en ik daag 
hen uit zelf naar de oplossing te zoeken. Wees gerust: met de bewuste 
naam op Google in te tikken, komt U er niet. U komt er wél wanneer U 
een tekst van Van Windekens10 interpreteert zoals alleen een ouderwets 
filoloog of historicus (en die zijn talrijker dan sommigen vermoeden) dat 
met een tekst  uit  de Oudheid zou doen. Marie Laure citeert  die tekst 
overigens in een voetnoot (p. 35 n. 137), maar zij heeft de implicaties 
ervan  niet  begrepen,  al  schijnt  zij  te  beseffen  dat  de  sleutel  tot  het 
mysterie zich wel degelijk daar bevindt. 

Het gaat om een passage uit een ludiek epos, begin 1952 [de datum is  
niet helemaal zonder belang] verschenen in Kleiô, dat in antieke stijl en 
op een alleen voor insiders doorzichtige manier de geschiedenis van de 
eerste Kliojaren beschrijft. Een dergelijke benadering werd in die tijd als 
geestig beschouwd en zal toen zeker door iedereen zijn gelezen. In de 
passage in kwestie behandelt Van Windekens de korte periode (eerste 
helft van 1937) waarin de eerste praeses zijn mandaat bekleedde. Het 
begint  met  een  hatelijke  sneer  naar  de  betrokkene,  een  uitval  die 

9  In het overzicht geboden door ex-praeses Gilbert Deleu (1939-1940 en 1940-1941), 
bijvoorbeeld, wordt er mooi omheen gedraaid: Kleiô 5 (1951-1952) nr. 2-3, p. 9. 

10  A.J. Van Windekens, Kleiô 5 (1951-1952) nr. 2-3, p. 34.
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ongetwijfeld  wijst  op  een  grondige  persoonlijke  afkeer  vanwege  de 
auteur: 

‘7.  De eerste tot  aanvoerder  aangestelde jongeling las alles,  wat 
door hem gezegd moest worden, af van papyrusrollen, en hij bleek 
niet in staat te zijn met zijn vrienden een gesprek te voeren, zodat 
dit de lach kon opwekken.’

En dan komt het:

‘8. Hoewel hij eerst vol ontzag was voor de goden en de opvattingen 
van zijn medeburgers, is hij  later overgelopen naar het kamp der 
volksvijanden, door wie hij belast werd met het vernietigen van vele 
en schone zaken.’

Oplossingen worden ingewacht vóór dinsdagmorgen 8 uur: voor wie het 
zich nog herinnert, vóór de les van Van ‘t Dack. 

Terug naar de Classici Lovanienses. Het zou interessant zijn, mocht ooit 
iemand zich ook aan een korte historiek van deze vereniging wagen, 
uiteraard tegen de achtergrond van de evoluerende betekenis van de 
klassieke studies in het secundair en universitair onderwijs. 

Een belangrijke bron zal alleszins het oude Kleiô zijn, waarvan zich een 
volledige  en  door  Dries  Welkenhuysen  zorgvuldig  geannoteerde  (!) 
collectie bevindt in de ‘Gulden Librije’. Aanvankelijk diende het tijdschrift 
als spreekbuis van de Klioten, maar van bij de aanvang richtte het zich 
ook  tot  de  afgestudeerde  classici.  Het  eerste  nummer  verscheen  in 
oktober 1947, dus na de oorlog en tien jaar na de stichting van Klio en 
de  CL.  Oprichter  van  het  tijdschrift  was  priester  August  Van 
Haegenborgh, terwijl de redactie werd verzorgd door de studenten. Men 
staat versteld van het niveau, zeker wanneer men de bijdragen vergelijkt 
met  sommige  schrijfsels  die  in  latere  tijden  in  onze  studentenbladen 
(denk aan Bacchus[je], vanaf 1964) werden afgescheiden. 

Vanaf de 10de jaargang, in het najaar van 1956, werd Kleiô expliciet het 
tijdschrift  van  de  Classici  Lovanienses.  De  legendarische  professor 
Kanunnik Joseph Cochez was toen net overleden (27 juli 1956), de man 
die al bij leven het rijk der legenden was binnengetreden en over wie nog 
lange  tijd  talloze  verhalen  de  ronde  zouden  doen.  Voorzitter  van  de 
vereniging  (de  derde  in  de  rij)  was  op  dat  ogenblik  Dr.  Armand  J. 
Janssens, die later professor zou worden in Gent. De redactie berustte 
bij  Mia  Gilleir  en  het  beheer  was  in  handen  van  Rik  Leclercq,  hier 
aanwezig en die ik bij dezen hartelijk begroet [applaus]. Velen onder ons 
hebben hem in de jaren 60 hebben gekend als monitor – het monitoraat 
stond  toen  in  zijn  kinderschoenen  –  en  ook  als  begeleider  van 
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Griekenlandreizen.  In  1958  zou  de  redactie  overgaan  naar  Arlette 
Lambrechts.  Dat  zou  zo  blijven  tot  einde  1963  (jg.  16).  Na  een 
onderbreking van enkele jaren nam  Kleiô in 1966 (jg. 17) een nieuwe 
aanloop. Redacteur was nu Raf Bosteels en het beheer lag nog altijd bij 
Rik Leclercq.  Maar in 1970 (met aflevering 4 van jaargang 19, 1969) 
hield het oude Kleiô ermee op. 

In  1971  zag  de  Nieuwe  Reeks  het  licht.  Met  Maurits  Pinnoy  als 
hoofdredacteur,  maakte  Kleiô zich  in  principe  los  van  zijn  uitsluitend 
Leuvense voedingsbodem en afficheerde het zich voortaan als een meer 
algemeen ‘Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur’. 

In november van datzelfde jaar 1971 verscheen het eerste nummer van 
het Bulletin van de Classici Lovanienses. De redactie berustte voorlopig 
bij het echtpaar Arnold Provoost en Ghislaine Scherpereel. Bij het begin 
van de tweede jaargang, in februari  1973, nam Uw dienaar de fakkel 
over. Meteen werd hij  ook de nieuwe secretaris,  in opvolging van Rik 
Leclercq,  die  deze  taak  gedurende  meer  dan  twintig  jaar  had 
waargenomen. Terzelfdertijd greep er ook een voorzitterswissel plaats. 
Na  meer  dan  tien  jaar  (1960-1972)  droeg  professor  Herman  Verdin 
(praeses 1946-1947) op 19 november 1972 het voorzitterschap over aan 
Johan Boonen (praeses 1961-1962). Ik ben Johan Boonen (1972-2010) 
altijd  zeer  erkentelijk  geweest  voor  de  inspirerende  en  verrijkende 
samenwerking. In 1981 werd ik als secretaris (inclusief redacteur van het 
Bulletin)  afgelost  door  het  duo  Constant  De  Vocht  en  Viktor  D’Huys 
[begroeting D’Huys,  die aanwezig  is].  Wegens de beroepsbezigheden 
van D’Huys kwam de onvermoeibare De Vocht er  vanaf januari  1991 
praktisch alleen voor te staan. Dat zou zo blijven tot vóór kort, toen de 
Classici aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Op 13 maart 2010 werd 
onder de leiding van Bert Gevaert een nieuwe start genomen [applaus 
voor  voorzitter  Gevaert].  Ook  het  Bestuur,  waaruit  de  overledenen 
inmiddels discreet ontslag hadden genomen, werd volledig gerenoveerd. 

Naast  de  uitgave  van  een  contactblad  in  diverse  vormen  en  onder 
verschillende titels, contactblad dat de ups en downs van de vereniging 
weerspiegelt, hebben de  Classici Lovanienses  altijd veel zorg besteed 
aan  hun  jaarvergaderingen.  De  thema’s  die  daar  werden  behandeld, 
speelden  in  op  de  evoluerende  bekommernissen  van  de  classici  in 
Vlaanderen. De vergaderingen vonden tot in de jaren 80 altijd doorgang 
in het Leuvense en volgden een eerder stereotiep patroon. Ze werden 
bezocht door een relatief kleine, maar trouwe groep. Naar het ‘woord van 
de  voorzitter’  werd  altijd  uitgekeken.  Later  werd  ook  op  verplaatsing 
gespeeld  (Nijvel/Villers,  Tongeren,  Oudenaarde,  enz.),  maar  werd  de 
frequentie lager. Terwijl men zich aanvankelijk vooral richtte op de noden 
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van het middelbaar onderwijs, werd die bekommernis vanaf de jaren 70 
minder stringent aangezien de Kortenberg-weekends, resp. Kortenberg-
vergaderingen,  aan  dit  soort  noden  tegemoet  kwamen.  Dat  gaf  de 
Classici de mogelijkheid zich in te laten met meer algemeen culturele 
thema’s voor een breder publiek. Want lang niet alle classici en steeds 
minder oud-historici kwamen terecht in het Middelbaar Onderwijs. 

De  Classici  Lovanienses zijn  inderdaad  een  ‘overkoepelende’ 
organisatie:  zij  groeperen  classici  en  oud-historici,  studenten  en  oud-
studenten,  leraren,  professoren,  wetenschappers  en vele  anderen die 
hun  weg  vonden  in  de  meest  uiteenlopende  sectoren  van  het 
bedrijfsleven, de politiek, de administratie, de diplomatie, de journalistiek 
enz. Het gaat om een potentieel van enkele duizenden leden. Tien jaar 
geleden – in september 2000 – sprak Constant De Vocht van ‘ongeveer 
2000 Leuvense afgestudeerden’.11 Op haar beurt is de vereniging sedert 
een aantal jaren ingebed in de Alumni Lovanienses of Alumni Leuven. 

De  Classici  Lovanienses hebben  altijd  hun  tegenhanger  en 
voedingsbodem gevonden in de faculteitskring  Klio. Het was meer dan 
een symbool dat de mis ter nagedachtenis van de overledenen tijdens 
het jaarfeest, telkens werd gediend door de praeses van  Klio.  Op zijn 
beurt vond de kring zijn grondslag in het bestaan van de studierichtingen 
Klassieke Filologie (sedert 1890) en Oude Geschiedenis (aparte richting 
die  zich  ontwikkelde  binnen  Geschiedenis,  maar  vanuit  KF  werd 
gevoed), richtingen die te Leuven via de persoon van Willy Peremans 
sedert 1931 tot in de jaren 70 (emeritaat 1977) nauw met elkaar waren 
verbonden. Die symbiose kreeg ook gestalte in de oprichting in het begin 
van  de  jaren  70  van  een  (wetenschappelijk)  departement  Klassieke 
Studies dat drie afdelingen omvatte: Latijnse Filologie,  Griekse Filologie 
en Geschiedenis van de Oudheid. 

Ten gevolge van de invoering van de zogenaamde Bamastructuur, die 
een  einde stelde  aan  de  traditionele  studierichtingen,  ging  uiteindelijk 
ook de faculteitskring  Klio onderuit, tegen de zin van de betrokkenen, 
maar  dat  is  nu  eenmaal  democratie.  Even  democratisch  was  de 
opheffing van het  Departement Klassieke Studies. Dat gebeurde onder 
druk van een decaan die  even wilde  scoren en daarbij  vanwege het 
academisch personeel nauwelijks enige weerstand ondervond. De leden 
van  het  vroeger  departement  zijn  nu  verdeeld  over  vier 
onderzoekseenheden met  soms wondere  namen.  Welke  gevolgen  dit 
gebrek aan eenheid kan hebben voor de positie van Grieks en Latijn op 
de middelbare school, kan niemand voorspellen en zal blijkbaar weinigen 
een zorg wezen. 
11  BullCL 27 (2000) nr. 2.
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Op de keper beschouwd is bibliothecaris Guido Van Zieleghem de enige 
die het voormalig departement nog samenhoudt. Jammer genoeg gaat 
hij binnen enkele maanden met pensioen. Zwaardere ramp kon ons niet 
treffen, want hij is de enige die onze bibliotheek door en door kent en die 
ook in de totaliteit ervan werkelijk is geïnteresseerd. Het is zoals met de 
goede  Belg  die  begint  te  beseffen  dat  zelfs  Albert  II  hem  ooit  zal 
ontvallen.12 

Er is natuurlijk het niet zo lang geleden opgerichte  Instituut Klassieke 
Studies. Jammer genoeg beschikt het over geen financiële middelen en 
heeft het dus weinig armslag. Toch roep ik het nieuwe CL-Bestuur op om 
met dit instituut zoveel mogelijk en zonder schroom samen te werken. 
Aan  deze  universiteit  is  het  Instituut  nog  de  enige  instantie  die  kan 
opkomen voor de globale toekomst van onze antieke talen en culturen, 
de basistalen en dito culturen van Europa en het Westen, de basistalen 
en  -culturen  waarin  de  eerste  universele  godsdienst  zich  heeft 
uitgedrukt. 

In  het  2de  boek  van  zijn  Georgica13 zingt  Vergilius  de  lof  van  het 
vruchtbare en welvarende Italië, dat onder Augustus een nieuwe impuls 
had gekregen. Het  Salve magna parens frugum, magna virum vormde 
zelfs  de  inspiratie  voor  het  Salve  sancta  parens,  het  bekende 
middeleeuwse Mariale introitus. In die context verwijst de dichter naar de 
oude helden van Rome, naar de Saturnia tellus, het goddelijke land dat 
ooit  personaliteiten  voortbracht  als  Decius,  Marius,  Camillus,  de 
Scipiones, en tenslotte de nieuwe keizer, de grote visionair. 

Op  dezelfde  wijze  durf  ik  de  hoop  uit  te  spreken  dat  onze 
studierichtingen  opnieuw  voldoende  aantrekkingskracht  mogen 
uitoefenen om jonge mensen aan te  trekken,  toekomstige  leraren  en 
professoren  met  een  visie,  met  creativiteit,  intellectuele  moed  en 
spirituele draagkracht.  Onze Decii  en Scipiones,  aan wie wij  vandaag 
met  piëteit  terugdenken,  dragen  namen als  Sencie,  Cochez,  Carnoy, 
Van  Windekens,  Peremans,  Vergote,  Naster,  Mertens,  Van  ‘t  Dack, 
beide Reekmansen, Torhoudt, IJsewijn, Verdin en zovele anderen. Laten 
wij er samen voor zorgen dat hun inzet niet vergeefs is geweest. 

12  Inmiddels werd Guido op 1 september 2011 opgevolgd door de classica Nele Baplu, voor 
ons allen een meer dan gelukkige keuze. 

13  Spec. 169-174: haec Decios, Marios magnosque Camillos, / Scipiadas duros bello et te,  
maxime Caesar, / qui nunc extremis Asiae iam victor in oris / imbellem auertis Romanis  
arcibus Indum. / Salve, magna parens frugum, Saturnia tellus, / magna uirum.
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Gezocht:  Alumnus met  culturele verdiensten voor  onze   
       Alumnus  Maximus Activiteit

Bert Gevaert

Vorig  jaar  organiseerden  wij  voor  het  eerst  in  de  geschiedenis  onze 
‘Alumnus  Maximus’  activiteit.   Hierbij  wilden  wij  drie  mensen  in  de 
bloemetjes  zetten  die  zich  verdienstelijk  hadden  gemaakt  op  literair, 
cultureel of ‘ander’ vlak.  Voor die laatste categorie hebben wij trouwens 
nog steeds geen gepast woord, dus als u ideeën zou hebben, laat het 
ons dan gerust weten.

Na ons  voorstel  om deze  prijs  het  eerste  jaar  uit  te  reiken  aan drie 
mensen binnen de drie categorieën kregen wij tal van reacties binnen. 
We lazen ze aandachtig en beslisten toen na rijp beraad de prijs binnen 
het domein literatuur te geven aan  Joris Tulkens,  auteur van diverse 
boeken  over  humanisme,  binnen  het  domein  cultuur  aan  Luc 
Rombouts, beiaardier van Leuven en in de derde categorie aan  Koert 
Debeuf,  ex-woordvoerder  van  Guy  Verhofstadt  en  auteur  van 
‘Koorddansers van de macht’.  We hadden een grote opkomst op onze 
activiteit, iedereen genoot van de receptie en de spitante speeches en 
ook de maaltijd achteraf werden een heel gezellige bedoening.

Gesterkt door het succes van deze activiteit willen wij deze prijs verder 
toekennen, volgend jaar binnen het domein van de CULTUUR.  Vandaar 
onze oproep: wie van onze alumni verdient het volgens u om voor zijn 
culturele activiteiten in de bloemetjes gezet te worden?  Kent u iemand 
die als classicus of oudhistoricus actief was bij het tot stand komen van 
een film, toneelstuk,  kunstwerk,… Of interpreteert  u cultuur liever wat 
breder?

Kortom… mail het ons zodat wij ook dit jaar een prachtig schilderij van 
Ken Broeders (auteur en tekenaar van de prachtige stripreeks Apostata) 
aan een gelukkige winnaar mogen overhandigen.

Waarop wacht u nog om te mailen?
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Feestelijke bijeenkomst  van de afgestudeerden  1966

Theo Depoortere

Vijf jaar na een succesvolle reünie onder het motto quadragesimo anno 
in 2006, besloten we  mekaar weer te zien op 1 oktober 2011 te Leuven. 
Een klein maar fijn gezelschap van zestien personen was op post voor 
een drankje en een praatje in café De Appel. Daar voegde  de jonge 
beiaardier en classicus Geert Hellemans (1998) – waardige vervanger 
van Luc Rombouts die belet was –  zich bij ons en troonde ons  mee 
naar de universiteitsbibliotheek. Deze werd niet betreden werd vooraleer 
alle geheimen van het Latijnse opschrift  boven de ingang ontraadseld 
waren. Hoog in de toren liet Geert  het Kliotenlied weerklinken over het 
zonovergoten  Ladeuzeplein.  Tot  ieders  verbazing  wist  hij  aan  het 
bronzen klokkengeweld ook een subtiele  en gevoelige  interpretatie te 
ontlokken van Jacques Brels Ne me quitte pas. 

Vervolgens  wandelden  we  naar  de  Salons  Georges  op  het 
Hogeschoolplein. We hielden  een korte herdenking voor een overleden 
jaargenoot,  Pater  Jef  Baetens  en  vernamen  dat  onze  enige  oud-
professor in leven, A. Welkenhuysen, niet in ons midden was omdat hij 
uitgerekend die dag zelf een reünie had met jaargenoten.

Nadien genoten we van een verfijnde maaltijd en dito tafelgesprekken. 
Bij het afscheid werden dure eden gezworen om over vijf jaar weer op de 
afspraak te zijn.

Met  dank  voor  de  bijdrage  van  Classici  Lovansienses  die  het 
beiaardconcertje mogelijk maakte.

www.classicavlaanderen.be
Klassieke talen in het secundair onderwijs in teksten en cijfers. Waarom 
vandaag nog Grieks en/of Latijn studeren? Hoeveel leerlingen studeren 

deze talen? Wat zijn hun slaagpercentages in het hoger onderwijs? 
Onze website biedt een antwoord op deze vragen en wil zo een 

hulpmiddel zijn voor leraren klassieke talen die er in hun dagelijkse 
praktijk mee worden geconfronteerd. De site is een forum voor alle 

onderwijsnetten. Ook mensen met vragen over het onderwijs Latijn en 
Grieks kunnen hier terecht.
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Enkele kersverse doctores

Sinds  vorig  (academie)jaar  zijn  er  weer  enkele  jonge  collega's 
gepromoveerd  aan  de  K.U.Leuven  in  de  Klassieke  Studies  of  de 
(Antieke/Vroegmoderne) Wijsbegeerte.

Ilse De Vos (KF)
Good  counsel  never  comes  amiss.  Nilus  Doxapatres  and  the  De 
Oeconomia Dei: critical edition of book I, chapters 164-263

Promotor: Prof. dr. Peter Van Deun 
Datum: 21 mei 2010

In het midden van de twaalfde eeuw schreef Nilus Doxapatres, een van 
oorsprong Constantinopolitaanse monnik, in Sicilië zijn  De Oeconomia 
Dei,  een  gigantisch  theologisch  summa.  Oorspronkelijk  telde  het  niet 
minder dan vijf  verschillende boeken. Helaas hebben enkel de eerste 
twee  boeken,  (niet  toevallig?)  die  in  verband  met  Adam  en  de 
zogenoemde tweede Adam oftewel Christus, de tand des tijds overleefd. 
Dit proefschrift bevat de allereerste kritische editie van het tweede deel 
(hoofdstukken  164  t.e.m.  263)  van  het  eerste  boek.  Deze  editie 
verschijnt binnenkort in de serie Corpus Christianorum Series Graeca.

Erika Gielen (KF)
Driving  the  chariot  of  the  virtues.  Joseph  Rhakendytès’  Περὶ  ἀρετῆς:  
critical edition, translation and notes, with in appendix a critical edition of  
Nicephorus Blemmydes’ Περὶ ἀρετῆς καὶ ἀσκήσεως.

Promotor: Prof. dr. Peter Van Deun
Datum: 28 mei 2010

In het begin van de 14de eeuw besteedde de Byzantijnse monnik Jozef 
Rhakendytès zijn laatste levensjaren aan het schrijven van zijn Synopsis 
Variarum  Disciplinarum,  een  monumentale  encyclopedie  over  zowel 
wereldse  als  religieuze  onderwerpen.  Dit  doctoraat  bevat  de  eerste 
kritische editie en Engelse vertaling van het ethische gedeelte van deze 
Synopsis,  namelijk  de  Περὶ ἀρετῆς (Over  deugd).  Behalve  van  deze 
tekst, vindt men in het proefschrift ook de eerste kritische editie terug van 
Jozefs belangrijkste bron, de Περὶ ἀρετῆς καὶ ἀσκήσεως (Over deugd en 
ascese) van de geleerde monnik Nicephorus Blemmydes (13de eeuw).
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Guy Claessens (W)
Het  denken  verbeeld.  De  vroegmoderne  receptie  (1533-1650)  van  
Proclus' Commentaar op het eerste boek van Euclides' Elementen

Promotores: Prof. dr. Gerd Van Riel en Prof. dr. Steven Vanden Broecke
Datum: 18 mei 2011

Hoewel  Proclus’  tekst  veelvuldig  gelezen  werd  door
vroegmoderne  auteurs,  werd  het  concept  van  de  productieve, 
geometrische verbeelding ofwel  getransplanteerd in  een  aristotelische
wiskundeopvatting ofwel eenvoudigweg terzijde geschoven. Pas in het
begin van de zeventiende eeuw, meer bepaald bij Kepler en Descartes,
wordt Proclus’ notie van een productieve verbeelding als dusdanig, i.e.
qua  productief  vermogen,  gerecipieerd.  De  reden  waarom  de 
verbeelding bij beide denkers, in tegenstelling tot bij Proclus, niet alleen
aangeboren  kennis  weerspiegelt,  maar  eveneens  dienstdoet  als  een
hermeneutisch principe dat medieert tussen de zintuiglijke werkelijkheid
en de ziel, is de gewijzigde opvatting betreffende de epistemologische
betrouwbaarheid en geldigheid van de zintuigen.  Zowel  bij  Kepler  als
Descartes  worden  de  zintuigen  gevaloriseerde  ijkpunten  binnen  het
epistemologische  proces.  De  veranderde  verbeelding  is  aldus 
exemplarisch voor het nieuwe statuut van de wiskunde als een ‘formele 
taal’, i.e. niet langer een inventaris van ideale mathematische entiteiten, 
maar een wetenschap van relaties en structuren.

Bibliothecaris Guido VAN ZIELEGHEM 
is inmiddels met pensioen gegaan. Hij is op het 'zesde' 

"aangekomen samen met de boeken", zoals hij het zelf uitdrukt, 
op 1 september 1974. Toen werd het Erasmusgebouw in gebruik 
genomen. Hij zwaaide af op 31 augustus 2011. Niemand zal ooit 
voldoende kunnen waarderen wat hij voor ons heeft betekend. 
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FREISENBRUCH,  Annelise -  LINDENBURG,  Mieke (vert.),  Vrouwen van Rome.  

Seks, macht & politiek in het Romeinse rijk, Amsterdam, 2011 [2010]
Aurelius Augustinus. Leven in hoop. Preken over teksten uit de brieven  

aan de christenen in Rome en Korinte [Sermones de scripturis 151-
162B].  Ingeleid,  vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke  
GEHLEN-SPRINGORUM, Vincent HUNINK, Hans VAN REISEN en Annemarie SIX-
WIENEN, Budel, 2011

HUGHES,  Robert,  De zeven levens van Rome. Een cultuurgeschiedenis  
van de eeuwige stad, Amsterdam, 2011

Tacitus. Historiën. Vertaald door Vincent HUNINK, Amsterdam, 2010
HUNINK,  Vincent,  Velleius  Paterculus.  Van  Troje  tot  Tiberius.  De  

geschiedenis van Rome, Amsterdam, 2011
In het land van de Bijbel. Reisverslag van Egeria, een dame uit de vierde  

eeuw.  Latijnse  tekst  en  Nederlandse  vertaling:  Vincent  HUNINK.  
Inleiding: Jan Willem DRIJVERS, Hilversum, 2011

HUPPERTS, Charles -  JANS, Elly (ed.),  Laus Romae. Hoofdstukken uit de  
geschiedenis van Rome, Leeuwarden - Budel, 2010

JURG,  Wim,  De vierde eeuw of  hoe het  christendom staatsgodsdienst  
werd, Budel, 2011

Philo  van  Alexandrië.  Over  de  tien  woorden.  De  decalogo.  Ingeleid,  
vertaald en toegelicht door F. LEDEGANG, Budel, 2011

LUCK, Georg - JANSSEN, Gerard (vert.) -  HAUTH-GRUBBEN, Goverdien (vert.), 
De wijsheid van de honden. Teksten van de Griekse cynici, Gorredijk, 
2011

Orakelboek. Het antwoord op alle vragen, Amsterdam, 2011
PFEIJFFER, Ilja Leonard, De Griekse mythen, Amsterdam, 2010
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SPELMANS, Ingemar, Klassieken in tijden van eigenliefde. Beschouwingen  
bij  betogen omtrent  nut  en  nutteloosheid  van  het  schoolvak  Latijn, 
Leuven,  2010  (te  lezen  op 
http://www.classicavlaanderen.be/informatie/documenten/spelmans-
masterproef.pdf)

STEENBEEK, Rosita, Parels van Rome, Amsterdam, 2011
TOORENAAR, Jaap, Asterix, de vrolijke wetenschap, Zelhem, 2010
Een  wereld  vol  goden.  Ooggetuigen  van  het  klassieke  Griekenland.  

Samengesteld en ingeleid door P. E. VAN 'T WOUT, Amsterdam, 2010
VAN HOOFF,  Anton,  Nero  &  Seneca.  De  despoot  en  de  denker, 

Amsterdam, 2011
VAN HOOFF,  Anton,  Athene.  Het  leven  in  de  eerste  democratie, 

Amsterdam, 2011
VERGEER,  Charles,  Wanden van de werkelijkheid.  Filosofie van de late  

oudheid, Budel, 2011

ROMANS

ILIFFE, Glyn, Adventures of Odysseus. 3. The armour of Achilles, 2010
QUINN, Kate, Mistress of Rome, 2010
QUINN, Kate, Daughters of Rome, 2011
SCARROW, Simon, [Eagle 10] The legion, 2010
SCOTT, Manda, Rome. 1. The emperor's spy, 2010
SCOTT, Manda, Rome. 2. The coming of the king, 2011
SHECTER, Vicky Alvear, Cleopatra's moon, 2011
TULKENS,  Joris,  De verloren droom van Pieter Gillis.  Historische roman  

over Antwerpen tussen Reformatie en humanisme, 2010

JEUGDBOEKEN

SCARROW, Simon, Gladiator. Fight for freedom, 2011

STRIPS

Apostata, V02: Broeders, Ken, De heks (2010), Standaard Uitgeverij
Auguria, V01: Nuyten, Peter, Auguria (2010), Silvester
Ben Hur, V01: Mitton, Jean-Yves - Charrance, Jocelyne, Messala (2010) - 

Messala (2008), Saga
De Bijbel. Het Nieuwe Testament - La Bible. Le Nouveau Testament, V01: 

Talajic  -  Dufranne,  Michel  -  Camus,  Jean-Christophe  e.a.,  Het 
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evangelie volgens Matteüs (2011) -  L'évangile selon Matthieu (2009), 
Silvester

Carthago de nieuwe stad - Carthage, V01: De Luca, Mauro - Lassablière, 
Gregory - David, Fabrice e.a., De adem van Baäl (2011) - Le souffle de 
Baal (2010) (Historiae), Daedalus

Cassio -  Cassio,  V03:  Reculé,  Henri  -  Desberg,  Stephen  -  Angles, 
Renaud, De derde wond (2010) - La troisème plaie (2009), Le Lombard

Cassio -  Cassio,  V04:  Reculé,  Henri  -  Desberg,  Stephen  -  Angles, 
Renaud, Het laatste bloed (2010) - Le dernier sang (2010), Le Lombard

De Druïden - Les Druïdes, V04: Lamontagne, Jacques - Istin, Jean-Luc - 
Jigourel, Thierry,  De kring der reuzen (2010) -  La ronde des géants 
(2008), Daedalus

De Druïden - Les Druïdes, V05: Lamontagne, Jacques - Istin, Jean-Luc - 
Jigourel, Thierry,  De steen van het lot (2011) -  La pierre de destinée 
(2009), Daedalus

De expeditie - L'expédition, V01: Frusin - Marazano, De leeuw van Nubië 
(2011) - Le lion de Nubie (2011), Dargaud Benelux

De herinnering  aan  Abraham  -  La  mémoire  d'Abraham,  V02:  Besse  - 
Dupré - Morvan,  Arsinoë is dood (2011) -  Arsinoé est morte (2011), 
Casterman

Messenger -  Le messager, V05: David, Laurent (Mig) - Richez, Hervé - 
Sad e.a., Het geheim van de lans (2011) - Le secret de la lance (2009) 
(Bamboe), Saga Uitgaven

Mythologie, V01: Proost, Bart, Mythologie (2010), in: P@per, 13
Het  oude  Rome  in  stripvorm  -  Roma  antica  a  fumetti,  V01:  Equini 

Schneider, Stella, Het oude Rome in stripvorm. Een reis door heden en  
verleden met Cicero de kat (2010) - Roma antica a fumetti. Un viaggio  
nel passato e nel presente con il gatto Cicerone (2009), Van In

Reiziger -  Voyageur, V12: Liberge, Éric - Boisserie, Pierre - Stalner, Éric 
e.a., Verleden 4 (2011) - Passé 4 (2011), Glénat Benelux

De schilden van Mars  -  Les boucliers de Mars,  V01:  Gine,  Christian - 
Chaillet, Gilles - Quaresma, Antoine,  Casus belli (2011) -  Casus belli 
(2011), Glénat Benelux

Simon de Samaritaan, V01: Rouge, Michel - Le Berre, Fred, Gij zult niet  
doden (2011), Medusa

Suske en Wiske, A307: Morjaeu, Luc - Van Gucht, Peter, De rillende rots 
(2010)  [<  De Standaard,  02.11.2009-20.02.2010]  (Suske en  Wiske), 
Standaard Uitgeverij

Suske en Wiske, A312: Morjaeu, Luc - Van Gucht, Peter,  De zappende 
ziel (2011) (Suske en Wiske), Standaard Uitgeverij

Voor het rijk - Pour l'empire, V01-V03: Vivès, Bastien - Chabane, Merwan 
(Merwan) - Desmazières, Sandra, Voor het rijk (2011) - Pour l'empire.  
I. L'honneur - II. Les femmes - III. La Fortune (2010-2011), Blloan
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De zang der elfen - Le chant des elfes,  A01: Falba - Ratera - Max, Het 
laatste  verbond  (2011)  -  La  dernière  alliance  (2008),  Dark  Dragon 
Books

FILMS

Ben Hur. Part 1 (2010 - UK/CDN/E/D) - 184 min. - Television series - 
Dir.: Hill, Steve - Act.: Morgan, Joseph; Campbell Moore, Stephen - 
Adaptation of Wallace, Lewis, Ben-Hur (1880) (novel)

Coriolanus (2011 -  UK)  -  Dir.:  Fiennes,  Ralph  -  Act.:  Bulter,  Gerard; 
Fiennes,  Ralph;  Redgrave,  Vanessa  -  Adaptation  of  Ploutarchos, 
Coriolanus  (ca.  100-120);  Shakespeare,  William,  Coriolanus (1601-
1608) (theatre)

The eagle [The eagle of the Ninth] (2011 - UK/USA) - 114 min. - Dir.: 
Macdonald,  Kevin  -  Prod.:  Kenworthy,  Duncan  -  Act.:  Tatum, 
Channing; Bell, Jamie - Adaptation of Sutcliff, Rosemary, The eagle of  
the Ninth (1954) (novel)

Imperium  5.  Augustine.  The  decline  of  the  Roman  empire  [Sant'  
Agostino] (2010  -  I/D)  -  100x2  min.  -  Television  (mini)  series  (2 
episodes)  -  Dir.:  Duguay,  Christian  -  Prod.:  Lux  Vide  -  Act.:  Nero, 
Franco; Guerritore, Monica - Ill.: Dumont, 2009, p. 446

Spartacus.  Blood  and  sand (2010  -  USA/NZ/AUS)  -  55x13  min.  - 
Television series (13 episodes)  -  Dir.:  Jacobson,  Rick  e.a.  -  Prod.: 
Starz - Act.: Whitfield, Andy; Mensah, Peter

Spartacus.  Gods  of  the  arena (2011  -  USA/NZ/AUS)  -  55x6  min.  - 
Television series (6 episodes)  -  Dir.:  Warn,  Jesse;  Jacobson,  Rick; 
Hurst,  Michael;  Maher,  Brendan;  Fawcett,  John  -  Prod.:  DeKnight, 
Steven S. - Act.: Hannah, John; Clare, Dustin; Lawless, Lucy

Een volledige, ge-update lijst van films over de oudheid is te vinden op 
http://www.arts.kuleuven.be/bibliotheek/oudheidfilmstrip.cfm

Voorlopig krijgen alle leden van de Classici Lovanienses (betalend of 
niet) het Bulletin in de brievenbus en/of langs email, afhankelijk van het 
gegeven of we over uw huisadres en/of uw emailadres beschikken. We 

krijgen vaak reacties van onze leden dat voor hen de emailversie 
volstaat, en ook voor ons komt deze oplossing veel goedkoper uit, 
gezien de dure postzegels van tegenwoordig. De informatici van de 
KULeuven hebben evenwel nog niet de tijd gevonden om deze optie 

'Bulletin email only' in de Alumni-databank te voorzien. 
We houden u op de hoogte zodra dit gebeurd is! 
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Van lief  en leed

OVERLIJDENS

[23 aug 2009] Mevr. Rosa Vanden Poel 

[28 aug 2010] De Heer Mathieu Jongen, vader van Majke Jongen (OG 
89)

[8 jan 2011] Mevr. Lysiane Kemp (KF), zij was lerares Latijn/Grieks in de 
St. Lutgardisschool te Antwerpen, diocesane inspectrice klassieke talen 
en cultuur in het bisdom Antwerpen en voorzitter van de Raad van 
Bestuur van het Maris Stella-instituut te Malle

[13 jan 2011] E.H. Michiel Hostens (KF), hij was priester en in de jaren 
60 en 70 medewerker aan de Afdeling Grieks. Als dusdanig was hij o.m. 
betrokken bij de begeleiding van tal van thesissen, grondige begeleiding 
waarvoor hij door de studenten bijzonder werd gewaardeerd. Vanaf 1976 
verleende hij zijn medewerking aan het Corpus Christianorum, Patres 
Graeci (Sint-Pietersabdij van Steenbrugge en KULeuven [o.l.v. prof. C. 
Laga]), dat zich toelegde op de uitgave van Grieks-christelijke 
kerkvaders.

[feb 2011] Mevr. Denise Jael (KF) 

[16 feb 2011] Pater Jozef Baetens, OFM (KF 1966), hij was na het 
behalen van zijn diploma eerst 4 jaar leraar in Sint-Antonius in Lokeren, 
dan 7 jaar in Kolwezi. Vervolgens ging hij zich in Rome bekwamen in 
archeologie en archiefwetenschappen. Zo belandde hij op het archief 
van de orde, eerst in Sint-Truiden, daarna in Rome en in Jeruzalem. In 
1991 werd hij in het generaal kapittel in Rome raadslid voor 6 jaar. In 
2002 keerde hij definitief terug naar België en nam de taak van archivaris 
in Sint-Truiden weer op, tot hij werd getroffen door hersenbloeding.

[10 ma 2011] Mevr. Marianne Van Dessel, zus van Peter Van Dessel 
(OG, voormalig departementssecretaris)

[27 ma 2011] De Heer Herman De Leemans, vader van Pieter De 
Leemans (KF)

[28 ma 2011] De Heer Boudewijn Dehandschutter, hij was professor 
patristiek en kerkgeschiedenis aan de Faculteit Theologie. In de jaren 70 
was hij dirigent van het Klio-koor ‘Cantemus’.
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[3 mei 2011] De Heer André Odeurs (OG 1980)

[9 mei 2011] E.H. Paul Gilis (KF), hij was priester, leraar aan het Sint-
Jozefscollege te Aarschot en het Sint-Pieterscollege te Leuven, en 
inspecteur Grieks, Latijn, geschiedenis en esthetica

[16 mei 2011] Mevr. Liliane Vergaelen, moeder van Jeanine (KF 1975) 
en Anne (KF 1985) De Landtsheer

[12 juli 2011] Mevr. Josine Reekmans, echtgenote van Prof. Louis 
Reekmans (vroeg-christelijk archeoloog, oud-historicus en classicus)

[24 juli 2011] Dr. Herman Kenis, hij was kinderarts en volgde na zijn 
pensionering de opleiding Latijn en Grieks aan onze faculteit. Hij zou dit 
jaar gestart zijn met zijn masteropleiding. Een interview met Dr. Kenis 
verscheen in Veto en is te raadplegen op 
http://www.veto.be/veto/jg36/veto3601/HAAR.html

[19 aug 2011] Prof. Herman Verdin, echtgenoot van Luce Van Haelst 
(KF) en vader van Kristien Verdin (OG) 

[11 sept 2011] De Heer Albert Coenen (KF), echtgenoot van Jeannine 
Heylen en weduwnaar van Marie-Louise De Meulder. Hij was 
Studieprefect op rust van het Koninklijk Atheneum te Maasmechelen.

GEBOORTES

[5 maart 2009] Nathan, zoontje van Kris Vanhorenbeek en Ilse Seghers 
(KF)

[3 april 2009] Reine, dochtertje van Benjamin Vergauwen  en Katrien 
Doggen (KF)

[5 dec 2010] Roman, 2de kindje van Benjamin Vergauwen  en Katrien 
Doggen (KF)

[12 feb 2011] Fiene, 2de kindje van Sam Wollants (KF) en Leen De 
Roover (OG)

[2 jun 2011] Lukas, 2de kindje van Geert Hellemans (KF) en Eva 
Provoost
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[24 juni 2011] Anna, 2de kindje van Filip Verschueren (KF) en Mona De 
Meyer (KF)

[6 juli 2011] Pauline, dochtertje van Björn Mallants (OG) en Marie 
Dedeurwaerde 

[7 sept 2011] Irene, dochtertje van Bert Gevaert (KF) en Veerle Van 
Vynckt

[24 sept 2011] Lene, 2de kindje van Pieter Van den Bossche (KF) en 
Annemie Saeys

HUWELIJKEN

[08 nov 2008] Katrien Doggen (KF) & Benjamin Vergauwen 

Gezocht: Logo voor de Classici Lovanienses!

Dat de Classici Lovanienses terug zijn na jarenlange afwezigheid hebt u 
als trouwe lezer van dit blad al een tijdje door!  Niet alleen bruist uw 
lijfblad van nieuwe inhoud, maar is er sinds 2010 een grote jaarlijkse 

activiteit.  Ook in de toekomst willen we u verrassen met nieuwe 
ideeën… We kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten door te 
zeggen dat het nieuwe bestuur zich serieus heeft bezonnen over de 

organisatie van een grote, authentieke,… Stop!  Meer info volgt in het 
volgende nummer van uw favoriete tijdschrift of op onze Alumnus 

Maximus Activiteit!  Maar dat we geschiedenis zullen schrijven ligt nu al 
vast…

We willen echter de frisse wind ook visueel voorstellen door een nieuw 
logo voor de Classic Lovanienses.  Hebt u ideeën voor een logo?  Stuur 
het ons door en u maakt kans op het winnen van een heel mooie prijs. 
Gaat niet het gerucht de ronde dat de kas van onze vereniging zelfs 

Croesus jaloers kan maken?  
We wachten vol spanning op het eerste ontwerp!
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In memoriam  Herman  Verdin
Marc Vercruysse

Op  vrijdag  19  augustus  2011  overleed  bij  hem  thuis  in  Kessel-Lo 
emeritus professor Herman Verdin. Hij is net geen 86 jaar geworden. In 
dit  in  memoriam willen  we  hem gedenken  en  huldigen.  Het  is  geen 
sinecure  in  een  klein  bestek  als  dit  aan  zo'n  rijke  en  veelzijdige 
persoonlijkheid recht te doen. Maar al wie hem gekend heeft, zal aan de 
hand van zijn of haar eigen herinneringen deze schets kunnen aanvullen 
of verbeteren.14

In de cursus  Inleiding tot de historische methode,  die hij  zovele jaren 
doceerde, noemt Herman Verdin 'het groeperen van de gegevens' 'een 
belangrijk  middel  om  greep  te  krijgen  op  het  soms  disparate 
feitenmateriaal' en hij laat daarbij de keuze tussen 'de chronologische, de 
geografische,  de  thematische  of  inhoudelijke'  schikking.  Wij  kiezen 
hoofdzakelijk voor de chronologische volgorde, omdat deze ook laat zien 
met hoeveel zaken Herman Verdin soms tegelijk bezig was.

Opgroeien en studeren in benarde tijden (1925-1949)
Herman Verdin werd geboren in  Mechelen op 9 september 1925.  Hij 
volgde er zijn humaniora aan het Koninklijk Atheneum. Terwijl de meeste 
tijdgenoten  opgroeiden  binnen  hun  veilige  zuil,  ontmoette  hij  daar 
mensen met diverse levensbeschouwingen en dit beïnvloedde zeker de 
verdraagzaamheid die hem later sierde. Bij het uitbreken van de oorlog 
zat hij in de toenmalige IVde Latijn-Griekse. Die periode van verwarring 
heeft  Herman  Verdin  ongetwijfeld  getekend.  Zo  vertelde  hij  zeer 
geëmotioneerd  over  joodse  klasgenoten  die  van  de  ene  dag  op  de 
andere verdwenen en die hij nooit meer teruggezien heeft.
Na zijn retorica werd de abituriënt door de bezetter verplicht een jaar te 
werken.  Dat deed hij  in de werkplaatsen van de NMBS, dicht  bij  zijn 
ouderlijk huis. Daarna lag de weg naar het hoger onderwijs open. Zijn 
ouders zagen hem graag arts worden, maar aangezien hij geen bloed 

14 Naast onze eigen herinneringen hebben we vooral gebruik gemaakt van deze bronnen: 
het interview Rendez-vous met Verdin! dat D. Naegels en G. de Breucker eind 1989 voor 
Bacchus afnamen; de toespraak Professor Herman Verdin emeritus van W. Evenepoel bij 
de viering van de nieuwe emeriti in juli 1990; de inleiding van G. Schepens bij het 
afscheidscollege van H. Verdin in maart 1991, die in 1992 als Herman Verdin en het 
onderzoek van de antieke historiografie verscheen in Onze Alma Mater; in dit artikel zijn 
ook de belangrijkste publicaties van H. Verdin verwerkt. Deze drie teksten werden mij 
bezorgd door Guido Schepens. Hij las dit in memoriam ook kritisch na en stelde een 
aantal verbeteringen voor, waarvoor ik hem van harte dank.
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kon zien, vond hij dat zelf niet zo'n goede keuze. Leraar werd dan het 
compromis, maar tot kort voor zijn inschrijving kon dat nog wiskunde of 
klassieke  filologie  worden.  Hij  koos  de  'Letteren'  en  zo  kwam  hij  in 
Leuven in contact met professoren als de legendarische latinist Joseph 
Cochez en de historicus Willy Peremans. Deze laatste stelde Herman 
Verdin  voor  het  academiejaar  1946-1947  aan  als  preses  van  de 
faculteitskring Klio. Willy Peremans was ook de promotor van de thesis – 
De bevolking  van  Kerkeosiris:  volgens  een  prosopographische  studie  
van P. Tebt. I, 60-103 – waarmee Herman Verdin in 1948 licentiaat in de 
klassieke  filologie  werd.  Daarna  studeerde  hij  nog  een  jaar  oude 
geschiedenis.

Pionier van het NIR / de BRT: 'van patat tot Penelope' (1950-1965)
Na een tijd als repetitor en met interims in het secundair onderwijs aan 
de kost gekomen te zijn nam Herman Verdin deel aan een examen voor 
programmators bij de schooluitzendingen van het NIR. Aldus ging hij op 
1 augustus 1950 aan de slag, met als opdracht uitzendingen te maken 
over geschiedenis en literatuur. Dit was een kolfje naar de hand van de 
classicus  en  historicus,  die  zich  op  die  manier  in  zijn  uitgebreide 
interesses kon verdiepen. Bovendien genoot hij een grote vrijheid en kon 
hij rekenen op een goede organisatie om zijn plannen uit te voeren. Zo 
bewerkte  hij  de  Odyssea tot  een  luisterspel  in  zes  afleveringen.  De 
Inleiding die hij daarvoor schreef, bevat tal van rake opmerkingen, zoals 
deze: 'Tussen de meesterwerken van  de klassieke literatuur en de lezer 
van vandaag staat maar al te vaak een barricade van voetnoten, waarin 
de kruim van eeuwen eruditie ligt uitgestald. (…) Als de leerlingen van 
poësis en retorica moeizaam enkele fragmenten van Homeros hebben 
ontcijferd, wàt hebben ze dan ervaren van de adem van deze gedichten, 
van de machtige golvingen van handelingen en gevoelens die door deze 
pen vloeien? (…) Naast getrouwheid beoogde onze vertaling vooral de 
directheid  en  de  vlotheid  die  door  de  radio  worden  vereist.  Deze 
bewerking  moet  dus  eerder  als  vulgarisatiewerk  dan  als  filologische 
arbeid worden beschouwd. Meer dan een voorsmaak van het echte werk 
kunnen we niet geven, maar indien we in enige mate de appetijt hebben 
gescherpt, dan is onze taak volbracht.' We maken hier kennis met de 
bescheiden vulgarisator, die zich indekt tegen mogelijke kritiek van zijn 
geleerde  collega's,  én  met  zijn  accurate,  genuanceerde  en  stijlvolle 
manier van schrijven. 
In  1961  werd  Herman  Verdin  hoofd  van  de  artistieke  en  educatieve 
uitzendingen bij de televisie. Populaire programma's waarover hij toen de 
leiding had, waren Hier spreekt men Nederlands,  Penelope,  Ten Huize 
van… en  Van  boer  en  tuinder. Onder  zijn  bevoegdheid  viel  ook  de 
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televisie-opera  Willem  van  Saeftinghe,  op  muziek  van  Frederik 
Devreese, die in 1964 de Italia-prijs won. Terecht omschreef hijzelf zijn 
werkdomein als 'van patat tot Penelope'. Bij zijn afscheid van de BRT in 
1965  knipte  Herman  Verdin  de  draad  niet  helemaal  door.  Hij  bleef 
voorzitter van de jury van de Bert Leysenprijs en was ook bestuurder van 
Omroep Brabant.

Leuven blijft wenken (1958-1990)
Toen Herman Verdin in 1948 afstudeerde, vroeg Willy Peremans hem 
het onderzoek van zijn licentiethesis voort te zetten. Dat werd echter een 
moeilijke karwei. Papyrologie vergt heel wat bibliotheekwerk, wat haast 
onmogelijk was voor de doctorandus. Als voltijdse medewerker van het 
NIR kon hij alleen 's avonds laat, tijdens de weekends en de vakanties 
aan zijn doctoraat werken. Toen zijn promotor hem in 1952-1953 eens 
vroeg hoe het werk vorderde, moest de jonge onderzoeker bekennen dat 
het niet vlotte. Daarom stelde Willy Peremans hem voor een auteur te 
kiezen en zo zette Herman Verdin zich aan de lectuur van Herodotus. De 
combinatie van Herodotus en Herman Verdin werd een perfect huwelijk. 
Door  zijn  werk  als  allround  radio-  en  tv-maker  had  hij  een  zekere 
congenialiteit  met de 'vader van de geschiedschrijving'  ontwikkeld.  Dit 
werd  na  zijn  overlijden  op  een  treffende manier  geïllustreerd  op  een 
webpagina.  Naar  aanleiding van de kweek van een supertomaat  van 
1.123  gram noteert  een  anonieme blogger:  'Dat  nieuws  zou  Herman 
Verdin indertijd aangetrokken hebben om er een van zijn programma's 
mee af te ronden.'  Net zoals Herodotus in de antieke wereld op zoek 
ging naar records en andere merkwaardigheden, zo kon Herman Verdin 
zich  ook  over  eender  wat  verwonderen  en  het  onder  de  aandacht 
brengen. 

Het nieuwe onderwerp werd een succes, maar het duurde toch nog eens 
tien jaar voordat Herman Verdin de vruchten van zijn arbeid voor kon 
leggen: De historiografische techniek in het werk van Herodotus (1963). 
Met deze titel gaf de auteur te kennen dat hij niet de pretentie had heel 
de historische methode van Herodotus doorgrond te hebben. Toch werd 
dit  werk  'the most comprehensive treatment of Herodotean critical 
method' genoemd (Arethusa 20 (1987) pp. 35-36). Na zijn promotie 
maakte Herman Verdin een studiereis  naar de Verenigde Staten, 
waar hij onder andere de universiteiten van Ann Arbor en Stanford 
bezocht.  Hij  bestudeerde  er  het  gebruik  van  de  televisie  in  het 
onderwijs.  Maar  uiteraard beperkte zijn  aandacht  zich niet  tot  de 
Amerikaanse cultuur. 'Daar heb ik ook wel prachtige dingen gezien. 
Met een vliegtuigje over de Grand Canyon vliegen, terwijl de zon er 
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over ondergaat, da's een onvergetelijk tafereel', liet hij de reporters 
van Bacchus in 1989 noteren.

De promotie tot doctor bracht Herman Verdin weer wat dichter bij 
Leuven.  Sinds  1958  was  hij  al  deeltijds  assistent  van  Willy 
Peremans. In 1964 gaf hij als lector 'Historische oefeningen' aan de 
eerste kandidatuur geschiedenis van de oudheid en 'Maatschappij 
en instellingen van de oudheid' aan de eerste kandidatuur rechten, 
geschiedenis, Romaanse filologie enz. Dé doorbraak kwam echter 
in 1965, toen men aan de  pas opgerichte KULAK ook klassieke 
filologie en geschiedenis  kon studeren. Herman Verdin kreeg het 
aanbod daar als docent te starten. Een uitgebreide benoeming aan 
de  universiteit  bleek  echter  niet  langer  te  combineren  met  zijn 
opdracht aan de BRT, zodat hij tot een moeilijke keuze gedwongen 
werd.  Gelukkig  voor  vele  studenten  (oude)  geschiedenis  en 
klassieke filologie koos Herman Verdin voor de universiteit, want hij 
ontpopte zich als een geboren lesgever en een wijze onderzoeker.

In die beginperiode, in oktober 1971, leerde ik hem kennen aan de 
KULAK.  Hij  'gaf'  ons  toen  'Inleiding  tot  de  historische  methode',  
'Geschiedenis  van  Griekenland'  en  'Geschiedenis  van  Rome'.  In 
1982, toen ik onder zijn leiding promoveerde, blikte ik daarop terug: 
'Elf  jaar  geleden  bracht  hij  me  te  Kortrijk  in  contact  met  de 
geschiedenis van de oudheid. Dat hij toen een diepe en blijvende 
indruk op mij gemaakt heeft, daarvan wordt hier het bewijs geleverd. 
Wat  me  het  sterkst  heeft  aangesproken,  weet  ik  niet  meer:  zijn 
onverstoorbare sereniteit,  zijn intrigerende probleemstellingen, zijn 
glasheldere  uiteenzettingen,  zijn  prikkelende  vragen,  zijn  ruime 
belangstelling  en  zijn  engagement  voor  al  wat  menselijk  is,  of 
gewoon de middagen dat hij  met ons aan tafel  zat?'  Vele lessen 
staan me nog scherp voor de geest. Zo wist hij  het einde van de 
Mykeense  cultuur,  dat  traditioneel  met  de  Dorische  invallen 
verbonden werd, anders te verklaren, onder meer door er de Lineair  
B-tabletten bij te betrekken. En hij bracht het werk van Herodotus en 
dat  van  Thucydides  in  één  magistrale  les  samen  door  de 
geschiedenis  van  de  Griekse  vijfde  eeuw  te  vertellen  als  een 
doorlopend  verhaal  van  de  Perzische  Oorlogen  tot  en  met  de 
Peloponnesische  Oorlog  en  zijn  gevolgen.  Ik  hoor  hem ook  nog 
altijd voorlezen uit Werken en dagen van Hesiodus, in wiens verzen 
hij de 'geur van de mest' rook. En ja, 's middags kwam hij inderdaad 
in het studentenrestaurant bij ons zitten. Groot was dan ook onze 
verslagenheid toen hij in de loop van het tweede semester ziek werd 
en  dat  jaar  niet  meer  terug  zou  komen.  Zijn  vriend  en overbuur 
wijlen  Bert  Devijver  heeft  hem toen  op  een  voorbeeldige  manier 
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vervangen. Later, in 1973, ontdekte ik in Leuven de talentrijke filoloog, 
die mij  de rijke meerduidigheid van menige antieke tekst  ontsluierd 
heeft, met geen andere instrumenten dan zijn lezende ogen en zijn 
scherpzinnige geest. 

Op het ogenblik van zijn emeritaat in 1990 gaf Herman Verdin nog 
uiteenlopende  colleges:  'Geschiedenis  van  Griekenland', 
'Historische  methode',  'Historiografie',  'Griekse  instellingen', 
'Historiografie  van  de  Grieks-Romeinse  oudheid'  en  'Bijzondere 
vraagstukken'.

Met zijn studenten was de professor oprecht begaan en niet alleen 
inzake hun academische vorderingen. Met zo'n 125 thesisstudenten 
had hij een bijzondere band. Iedereen was welkom bij hem en hij  
had voor elk wat wils. Tijdens de vele woensdagnamiddagen dat hij 
samen  met  mij  –  ik  was  toen  zijn  assistent  –  onze  'thesisten' 
ontving, wist hij elk van hen op een eigen manier te begeleiden en 
aan te moedigen. Hij was ook een graag geziene gast bij Klio, waar 
hij soms onverwacht uit de hoek kwam. Op een van kerstfeestjes 
leverde  hij  'historische  commentaar'  op  liederen  uit  de 
studentencodex.  Iedereen  gierde  van  het  lachen,  maar  hij  ging 
onverstoorbaar verder met zijn exposé…

Naast  zijn  leeropdracht  was  Herman  Verdin  ook  actief  als 
onderzoeker,  vooral  op  het  gebied  van  de  Griekse 
geschiedschrijving.  Daarmee  zette  hij  een  project  voort  dat  door 
Willy  Peremans  opgestart  was  (en  nog  terugging  op  diens 
voorganger Jozef Sencie), maar waaraan hij een nieuwe wending 
gaf.  Terwijl  zijn  promotor  de  studie  van  de  antieke  historiografie 
vooral zag als een factor bij  de waardebepaling van de klassieke 
geschiedschrijvers als bron, wees Herman Verdin op hun intrinsiek 
historiografisch  –  en  dus  ook  literair  –  belang.  Ook  vatte  hij  die 
studie ruimer op dan die van de antieke historische kritiek,  maar 
beschouwde  hij  de  synthese  als  het  sluitstuk  van  de  historische 
methode.

Herman Verdin  stond ook mee aan de wieg van twee Leuvense 
tijdschriften.  Op  wetenschappelijk  vlak  was  dat  Ancient  Society 
(1970), waarvan hij hoofdredacteur werd. Maar ook de didactiek van 
de oude talen en de antieke cultuur lag hem na aan het hart en zo 
hoorde hij van bij de start in 1971 tot aan zijn dood tot de redactie 
van Kleio. Een ander initiatief voor de nascholing van leerkrachten 
zijn de Postuniversitaire Kortenberg-weekends, die hij in 1965 mee 
heeft  opgericht  en waar hij  vele jaren een trouwe bezoeker was. 
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Contact  met  oud-studenten  onderhield  hij  ook  via  Classici 
Lovanienses, waarvan hij van 1960 tot 1972 voorzitter was. Ook in 
Vlaamse  Leergangen  was  hij  actief,  eerst  als  redacteur  en 
hoofdredacteur van Onze Alma Mater, later als algemeen voorzitter 
van  de  vereniging  (1980-1988).  In  die  tijd  pleitte  hij  ervoor  het 
vermogen van Vlaamse Leergangen te beleggen in aandelen van 
Belgische bedrijven om aldus ook een steentje bij te dragen tot het 
economisch herstel  van ons land.  Wat hij  ook deed,  de ethische 
dimensie zag hij nooit over het hoofd.

De nadagen (1990-2011)
In  het  interview  met  Bacchus zei  de  toekomstige  emeritus:  'Het 
grote verschil tussen hier op pensioen gaan – of met emeritaat zoals 
dat  dan plechtig  heet  – en andere beroepen is  dat  je hier  rustig 
bezig kunt blijven met al die dingen die je vroeger deed, behalve dat 
je allerlei  karweien moet  opknappen.'  Die kans heeft  hij  ten volle 
benut.  Zo  werkte  hij  de  bloemlezing  Griekse  stemmen  over 
geschiedenis (2001) af, met niet eerder in het Nederlands vertaalde 
teksten van onder meer Polybius,  Diodorus van Sicilië,  Dionysius 
van  Halicarnassus,  Plutarchus  en  Lucianus.  Griekse  schrijvers 
vertalen zag hij  als een manier  om geestelijk  fit  te blijven en het 
contact  met  de  oudheid  te  bewaren.  Auteurs  als  Archilochus, 
Pindarus  en  Thucydides  waren  zijn  favorieten.  Het  was  echter 
vooral  'boer en tuinder'  Hesiodus die zijn hart  gestolen had.  Wat 
begon  met  vier  motto's  uit  Werken  en  dagen,  die  hij  koos  en 
vertaalde voor de bundel Korf en trog (1992) van zijn vriend Hubert 
van  Herreweghen,  mondde  uit  in  een  meesterlijke  vertaling  van 
Hesiodus'  leerdicht,  die  niet  verbleekt  naast  de  versie  van  W. 
Kassies (2002). Jammer genoeg vond Herman Verdin zijn werkstuk 
(nog)  niet  rijp  voor  publicatie  en  bestaan  er  slechts  enkele 
exemplaren van. 
Ook op een ander vlak kwam zijn literair talent tot uiting. Voor zijn 
kinderen hield hij een soort dagboek bij, met allerlei sprankelende 
beschouwingen en beklijvende herinneringen. De uittreksels die we 
op de begrafenis te horen kregen, toonden aan dat de vriend van 
dichters als Jos De Haes, Remy C. van de Kerckhove, Hubert van 
Herreweghen en Anton van Wilderode zelf ook een lieveling van de 
muzen was.
De  schrijver  Herman  Verdin  werd  geïnspireerd  door  de 
nieuwsgierige lezer die hij  was, niet  alleen op het gebied van de 
klassieke oudheid, maar ook van de wereldliteratuur. Altijd was hij 
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door boeken omringd en menige literaire vondst heb ik aan hem te 
danken.  Zijn  artistiek  begaafde kinderen en kleinkinderen  hielden 
hem ook op de hoogte van de podium- en andere kunsten. Voor 
alles ging zijn hart uit naar de muziek. Zijn emeritaat zag hij dan ook 
gedeeltelijk als een bevrijding, zoals hij aan Bacchus toevertrouwde: 
'Het  is  een  van  de  frustraties  van  ons  beroep,  dat  ge  op  het 
beperkte gebiedje waarop ge iets wilt doen, met alles moet bijblijven 
en daarnaast is er in de wereld zoveel schoons en interessants dat 
ge moet  door  uw vingeren  laten glippen.  Daarom hoop ik  dat  ik 
volgend jaar, als ik meer tijd heb, nog wat meer te kunnen lezen,  
wat meer te kunnen beluisteren.'
Herman Verdin hield ook voeling met de wereld door te reizen, naar 
de antieke wereld natuurlijk, maar vooral naar het geliefde Frankrijk. 
Toen  zijn  gezondheid  dat  moeilijker  maakte,  werden  vooral  de 
media zijn informatiebron: radio en televisie, kranten en tijdschriften. 
Zo bleef hij alles volgen, maar wat hij vernam, stemde hem niet echt 
vrolijk. Hij maakte zich dan ook ernstig zorgen over de wereld die hij  
zou  achterlaten.  Hij  kon  echt  verontwaardigd  zijn  over  allerlei 
wantoestanden, bij ons en elders. Aan George W. Bush ergerde hij 
zich, terwijl  Barack Obama ook bij  hem de hoop op betere tijden 
wekte. Als gelovige was hij ook bij de kerk betrokken. Hier betreurde 
hij zowel de teloorgang van het christendom in Europa als het heimwee 
naar  de  preconciliaire  tijden  van  de  laatste  twee  pausen  en  hun 
aanhangers. 
De cultuurliefhebber kon ook opgaan in een voetbal- of tennismatch 
of een rit in de Ronde van Frankrijk. Zelf wandelde hij graag, maar  
naarmate zijn gezondheid afnam, werd het parcours beperkter. Het 
Diestseveld in Kessel-Lo, waar hij nu begraven ligt, was een van zijn 
laatste  vaste  bestemmingen:  er  was  volop  groen  en  er  stonden 
banken waarop hij even kon rusten.
In de gesprekken die we de laatste jaren voerden, trof mij steeds 
een melancholische ondertoon. Ook keek hij kritisch terug op zijn 
loopbaan en vroeg hij zich meermaals af waartoe dat alles gediend 
had. In zijn bescheidenheid onderschatte hij zeker de invloed die hij  
als inspirerend lesgever op hele generaties  van studenten gehad 
heeft. In een tijd waarin ook aan de universiteit al het weten op de een of 
andere manier gemeten wordt, zijn er immers talenten en verdiensten die 
iedere maat te boven gaan.

Envoi
Herman  Verdin  was  en  is  een  'man  vol  klasse',  zoals  een  oud-
studente over hem getuigde. Ik zou nog bladzijden kunnen vullen 
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met mooie herinneringen, maar die zouden nooit volstaan om uit te 
drukken  wat  een  onvergetelijke  figuur  Herman  Verdin  was  als 
echtgenoot  en vader,  als  radio-  en televisiemaker,  als  docent  en 
onderzoeker, als man van de wereld, maar ook en vooral als een 
ingoede mens. Maar we kunnen wel onze oprechte dank betuigen 
voor wat hij voor elk van ons gedaan en betekend heeft. Bedankt,  
Herman, en rust nu in vrede.

*

*              *
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