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Beste lezers,

Dit  nummer  mag  met  reden  een  feestnummer  genoemd  worden. 
Professor  emeritus  Hans  Hauben  verkreeg  een  eredoctoraat  aan  de 
universiteit van Warschau. En als klap op de vuurpijl werd zijn discipulus 
Peter Van Nuffelen uitgeroepen tot Laureaat van de Academie 2011. Het 
bestuur van de Classici Lovanienses feliciteert hen graag van harte! Via 
prof. Hauben zelf vernamen we dat zijn laudator hem alle lof toezwaaide 
in het Pools en, god betert, in het Latijn. Toch één taal waar we goed 
mee vertrouwd zijn. Er is druk gecorrespondeerd, maar jammer genoeg 
kon  dit  encomium  ons  niet  tijdig  bereiken.  Misschien  iets  voor  het 
volgende Bulletin. In dat geval hebt u al iets om naar uit te kijken.

Wat u verder in dit nummer vindt, leest u spoedig zelf. Laat me volstaan 
met  u warm uit  te  nodigen voor onze Alumnus Maximus Activiteit  op 
zaterdag  24  maart.  Want  de  persoon  die  gevierd  wordt,  is  u  allen 
bekend. U hebt allen veel met hem te maken gehad. En hij mag zonder 
meer een monument genoemd worden: onze oud-bibliothecaris Guido 
Van  Zieleghem.  24  maart  is  het  moment  waarop  we  iets  –  hoe 
bescheiden ook – kunnen terugdoen voor onze custos librorum.

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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Gezocht  en gevonden:
Alumnus met  culturele verdiensten voor  onze 
Alumnus Maximus Activiteit

Bert Gevaert

In ons vorig nummer deden wij een warme oproep om kandidaten voor te 
stellen die in aanmerking komen voor onze Alumnus Maximus prijs. Heel 
specifiek  zochten  we  naar  mensen  die  zich  verdienstelijk  gemaakt 
hadden  binnen  de  culturele  sector,  omdat  we  namelijk  elk  jaar  een 
andere  sector  willen  belichten  waar  onze  alumni  actief  zijn.  In  2012 
bekronen we iemand in de (brede) culturele sector, in 2013 iemand uit 
de  literaire  wereld  en  in  2014  kiezen  we  een  alumnus  die  op  een 
opvallende  wijze  in  de  media  kwam  (onze  derde  categorie,  die  we 
vroeger gewoon ‘anders’ noemden).

Dat  onze vereniging groeit  en bloeit  van leven bleek uit  uw massale 
reacties, die ons menig vergadering hebben gekost om uiteindelijk  de 
knoop te laten doorhakken. Na lang en rijp beraad beslisten we om onze 
prijs – een prachtig schilderij van de hand van Ken Broeders – plechtig te 
overhandigen aan niemand minder dan Guido Van Zieleghem.

Wellicht zijn velen van u tot deze keuze gekomen door de lovende tekst 
die te lezen was in het vorige Bulletin. Deze tekst was van de hand van 
Prof. Hans Hauben, die met lof verwees naar onze bibliothecaris, die nu 
helaas op pensioen is.  Werd Guido niet  ‘de enige’  genoemd ‘die  het 
voormalig  departement  (klassieke  studieën,  nvdr.)  samenhoudt’?  En 
werd zijn vertrek niet aangekondigd als een zware ramp, waarna onze 
oud bibliothecaris verder de hemel werd in geprezen? Enfin, hoeft er nog 
zand te zijn? Luce clariora nobis sunt omnia!

Heel concreet zullen we Guido als volgt in de bloemetjes zetten: 
Op  zaterdag  24  maart  2012,  van  16u00  tot  19u00  willen  we  onze 
alumnus maximus bekronen in de bar van het Stuk (Naamsestraat 96, 
3000 Leuven, http://www.stuk.be/nl/stukcafe).

Hier krijgt u alvast een idee van het programma:
16.00: opening van de receptie
16.30: welkomstwoord

uitreiking van de prijs,  met  woordje  van de laudator  
(Prof. Hans Hauben) en van de laudandus
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muzikale intermezzi door classica in spe Nina Van 
Olmen
(cf. http://www.facultystars.be/nl/deelnemer/nina-van-olmen)

18.30: slotwoord
19.00: vertrek met de geïnteresseerden naar het  restaurant  

De Lange Trappen 
(cf. http://www.resto.com/delangetrappen/)

Mogen  wij  u  vragen  uw  aanwezigheid  voor  de  receptie  en/of  het 
restaurantbezoek  te  bevestigen (via  bert.gevaert@sint-
lodewijkscollege.be of 0494 888 758 ) vóór 5 maart?

We hopen u alvast in grote getale te ontmoeten op zaterdag 24 maart!

Tijdens een openbare vergadering van de Koninklijke Vlaamse 
Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten in het 

Paleis der Academiën te Brussel op zaterdag 10 december 2011 
werd Peter Van Nuffelen (°1976) uitgeroepen tot 'Laureaat van de 
Academie 2011' in de Klasse der Menswetenschappen. Het gaat 

om de belangrijkste wetenschappelijke prijs die de Academie 
toekent aan jonge onderzoekers.

 Peter Van Nuffelen studeerde Oude Geschiedenis aan de 
KULeuven (promotie tot dr. in 2003) en filosofie aan de UCL. Hij 

was o.m. gedurende enkele jaren Lecturer in Roman History aan de 
University of Exeter (UK) en is sedert 2009 onderzoeksprofessor 

aan de UGent. 

Herinneren we eraan dat diezelfde prijs in 2003 werd toegekend 
aan Jan Papy en in 2007 aan Marc Depauw. 
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Hans Hauben

Doctor Honoris Causa

Universiteit van Warschau

Op  11  januari  ontving  emeritus  professor  Hans  Hauben  (Oude 
Geschiedenis) een eredoctoraat van de universiteit  van Warschau om 
hem te lauweren voor zijn  wetenschappelijke  bijdragen in het  domein 
van de geschiedenis van de antieke wereld.
Professor  Hauben,  specialist  in  de  hellenistische  geschiedenis,  de 
godsdienstgeschiedenis en de papyrologie, onderhoudt sinds het begin 
van de jaren 80 nauwe banden met de collega’s uit Warschau: “Het gaat 
om  een  universiteit  die,  zeker  in  ons  domein,  zeer  hoog  staat 
aangeschreven.  Tijdens  de  periode  van  het  communisme hadden  de 
onderzoekers  het  niet  altijd  makkelijk  en  ik  was  graag  bereid  om te 
helpen  met  uitwisselingen  en  beurzen.  Zo  kwam  een 
samenwerkingsakkoord tot stand dat, met de nodige aanpassingen, nog 
altijd  bestaat.  Op  onze  beurt  konden  wij  ook  profiteren  van  het 
hoogstaande onderzoek dat  de Poolse collega’s bedreven; er  is altijd 
zeer goed samengewerkt."
Mettertijd  is  professor  Hauben zich ook gaan verdiepen in  de Poolse 
geschiedenis: “Er zijn veel parallellen met de hellenistische geschiedenis 
- daar heb ik mijn eredoctoraatslezing trouwens over gehouden. Ik ben 
zeer  vereerd met  deze onderscheiding.  Het  is  de bekroning van een 
jarenlange samenwerking maar zeker niet het eindpunt: in september ga 
ik opnieuw naar Warschau om een lezing te geven, ditmaal over de rol 
van  Cyprus  in  de  christianisering  van  het  oostelijk  Middellandse-
Zeegebied."

De tekst is de officiële mededeling die door de KULeuven werd verspreid via haar 
Dagkrant. (Cfr. http://nieuws.kuleuven.be/node/10520)
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V.l.n.r.:  Prof.  Dr.  Adam  Łukaszewicz,  Promotor;  Mevr.  Lutgart  Dewulf, 
echtgenote  Hauben;  Prof.  Dr.  Hans  Hauben,  promovendus;  Prof.  Dr. 
Katarzyna  Chałasińska-Macukow,  Rector;  Prof.  Dr.  Włodzimierz  Lengauer, 
Vice-Rector voor Onderzoek en Internationale Betrekkingen; Prof. Dr. Elżbieta 
Barbara Zybert, Decaan van de Faculteit Geschiedenis; Prof. Dr.Marcin Pałys, 
Vice-Rector  voor  Ontwikkeling  en  Financieel  Beleid;  Prof.  Dr.  Tadeusz 
Tomaszewski, Vice-Rector voor Didactisch Beleid en Personeel 
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De overreiking  van  het  diploma  door  de  Rector,  Prof.  Dr.  Katarzyna 
Chałasińska-Macukow
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De oude Olympische Spelen: een website

Met de spelen van Londen in aantocht,  vormen de oude Olympische 
spelen weer een ideaal onderwerp voor de lessen Grieks of Latijn: het 
thema toont een essentieel aspect van de antieke cultuur en ligt tegelijk 
dicht bij de leefwereld van de jongeren. Er bestaan over dit onderwerp 
talrijke werken voor een breed publiek, maar deze zijn vaak beperkt in 
hun thematiek, en grotendeels gebaseerd op wetenschappelijke visies 
uit het midden van de twintigste eeuw. Verschillende geliefkoosde ‘feiten’ 
– bijvoorbeeld dat Griekse atleten enkel voor een bladerkrans streden, of 
dat de Olympische spelen in de Romeinse tijd in verval waren – zijn in de 
academische wereld al sinds de jaren tachtig achterhaald.

In  2007,  in  de  aanloop  naar  de  spelen  van  Beijing,  maakte  de 
onderzoekseenheid  Oude  Geschiedenis  van  de  KU  Leuven,  in 
samenwerking  met  de  universiteit  van  Beijing,  een  drietalige  website 
(Nederlands,  Engels  en  Chinees)  over  de  oude  Griekse  sportwereld: 
http://ancientolympics.arts.kuleuven.be/.  De  website  bevat  circa  150 
toegankelijke en rijk  geïllustreerde korte teksten over allerlei  aspecten 
van de  antieke  sport,  zoals  de  verschillende disciplines  of  beroemde 
atleten, maar ook over de antieke sportideologie, de rol van vrouwen of 
de band met de politiek. De teksten zijn up-to-date en wetenschappelijk 
onderbouwd,  en  bevatten  heel  wat  cross-referenties  naar  verwante 
thema’s en relevante bronteksten, in vertaling en in het origineel (linken 
in de vorm van rode pijltjes). Jona Lendering, specialist van de Oudheid 
op het net, noemde de site al een model om na te volgen. 
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Enkele kersverse doctores 

Wim Decock
Op 8 december 2011 promoveerde Wim Decock (KF 2005) tot doctor in 
de rechten aan de KU Leuven (Promotor: Prof. Laurent Waelkens) en tot 
‘dottore di ricerca in diritto europeo su base storico-comparatistica' aan 
de Università degli Studi Roma Tre (Promotor: Prof. Emanuele Conte) 
met een proefschrift over het ontstaan van het moderne contractenrecht 
in  de  late  scholastiek  ('Theologians  and  Contract  Law,  The  Moral 
Transformation of  the Ius Commune, ca.  1500-1650’).  De opvattingen 
over  contracten  uit  de  Romeinsrechtelijke  traditie  werden  in  de 
vroegmoderne  tijd  door  theologen  zoals  Leonardus  Lessius 
fundamenteel  herdacht  op  basis  van  moraalfilosofische  principes 
ontleend aan filosofen zoals Aristoteles, Cicero en Thomas van Aquino.

Ulrike Kenens
Writing Greek Myth. A Philological Commentary on the Second Book of 
Ps.-Apollodorus’  Bibliotheca (§§  1-126),  with  special  regard  to  its 
language, sources and indirect transmission

Promotores: Prof.  Dr.  Peter  Van  Deun  & Prof.  Dr.  Stephen  M. 
Trzaskoma (University of New Hampshire)
Datum: 21 december 2011

Zonder twijfel  heeft  u reeds de zogenaamde  Bibliotheca van Pseudo- 
Apollodorus ter hand genomen, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks. 
Zonder twijfel, aangezien de Bibliotheca doorgaans beschouwd wordt als 
het belangrijkste en meest waardevolle antieke compendium van Griekse 
mythologie dat de tand des tijds doorstaan heeft. In de middeleeuwse 
handschriften  wordt  het  handboek  toegeschreven  aan  de  beroemde 
geleerde Apollodorus van Athene (2de eeuw v.C.), maar thans neemt 
men aan dat het in werkelijkheid pas enkele eeuwen later, meer bepaald 
in de eerste tot derde eeuw n.C., samengesteld is. Dit proefschrift bevat 
een filologische commentaar op het tweede boek van de Bibliotheca (§§ 
1-126), waarin o.a. de zwerftochten van Io, het huwelijk van de vijftig 
dochters van Danaus, de zoektocht van Perseus naar het hoofd van de 
Gorgo en de twaalf  werken van Herakles centraal staan. Hierbij wordt 
bijzondere  aandacht  besteed  aan  het  taalgebruik,  de  bronnen  en  de 
onrechtstreekse overlevering van de tekst.
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Het NKV-programma  van Vlaams-Brabant

Drs. Liesbeth Claes (Radboud Universiteit Nijmegen) - Dinsdag 27 
maart 2012 - MSI 00.20. Gratis toegang. 20U

Toen de munten nog spraken…
Imperiale boodschappen op de centrale muntslag en de receptie 
ervan

De instelling van het keizerschap in Rome, en de legitimatie ervan, gaf 
de  aanzet  tot  de  uitbouw  van  een  communicatienetwerk  tussen  de 
keizerlijke  top  en  de  inwoners  van  het  Romeinse  Rijk.  De  centrale 
muntslag  was  een  manier  tot  de  verspreiding  van  die  keizerlijke 
legitimatie  en  glorificatie.  Munten  werden  onophoudelijk  op  een  bijna 
industriële  schaal  geslagen,  waarbij  ze  verspreid  werden  tot  in  de 
uithoeken van het Romeinse rijk.  Door hun metaalmateriaal  zijn  deze 
munten in grote getallen bewaard gebleven, waardoor ze een unieke en 
directe bron zijn voor de keizerlijke communicatie.

Prof. Dr. Willy Clarysse (K.U. Leuven) - Dinsdag 9 oktober  2012 - 
MSI 00.28 (gevolgd door een receptie). Gratis toegang. 20U

Duizend jaar boeken en bibliotheken

Van de boeken uit de oudheid zijn meestal maar fragmenten bewaard 
gebleven,  hoofdzakelijk  dank  zij  de  papyrusvondsten  in  Egypte.  De 
Leuven  Database  of  Ancient  Books 
(http://www.trismegistos.org/ldab/index.php)  biedt  een  systematische 
beschrijving van elk boek of stukje boek dat bewaard is uit de periode 
tussen 400 v.C. tot 800 n.C. Deze materiaalverzameling laat ons toe een 
millennium boekgeschiedenis te reconstrueren (en zelfs in grafieken te 
presenteren).
In  die  periode  maakt  de  papyrusrol  plaats  voor  de  perkamentcodex, 
poëzie  moet  wijken  voor  proza,  klassieke  voor  christelijke  auteurs, 
Menander voor Aristophanes, Griekse literatuur wordt verdrongen door 
Latijn, Koptisch en Syrisch. Geleidelijk komt via het schoolprogramma de 
huidige kanon van de “grote auteurs” en de “klassieke werken” tot stand, 
terwijl  de  diversiteit  uit  de  vroegere  tijd  verdwijnt.  In  de  christelijke 
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periode staat Homeros in de school zij aan zij met de bijbel. Auteurs die 
niemand  meer  kent,  zoals  de  pastor  van  Hermas,  Theodorus  van 
Mopsyesta  of  Isidoros  van  Sevilla,  waren  ooit  populair  in  diverse 
periodes en streken. Omgekeerd is er van Caesar, Tacitus of Polybius 
helemaal niets bewaard in onze documentatie, en ontbreekt het Marcus 
evangelie in de oudste bronnen.
In  een beperkt  aantal  gevallen  zijn  niet  individuele  bladen of  boeken 
bewaard, maar restanten van bibliotheken. Men denkt hierbij in de eerste 
plaats aan de bibliotheek van Caesar’s  schoonvader  in  Herculaneum, 
maar enkele kloosterbibliotheken zijn tot in de 19e eeuw bijeengebleven 
en dan via de antiekmarkt over de hele wereld verspreid (Sinaiklooster, 
Witte Klooster). Tenslotte kennen we enkele antieke eigenaars van de 
boeken (een belastingpachter van de Romeinse administratie copieerde 
subversieve  anti-Romeinse  literatuur,  Egyptische  priesters  schreven 
Griekse geneeskundige traktaten en zelfs Homeros over) en heel af en 
toe zien we een antieke schrijver aan het werk, zoals de notaris-poeet 
Dioskoros van Aphrodito, “de slechtste dichter van de Griekse literatuur”, 
die de laatste jaren aan heropwaardering toe is.

Prof. Dr. Peter R. De Smet - Dinsdag 6 november 2012 - MSI 00.28. 
Gratis toegang. 20U.

Die Ägyptische Helena of Helena van Troje in Egypte in woord, 
beeld en klank.

In deze voordracht staat de schone Helena centraal. Wie was zij? Was 
zij werkelijk verantwoordelijk voor een oorlog en een vernietiging van een 
stad? Was het de ware Helena die in Troje verbleef, of was het maar een 
schim, en verbleef de echte in Egypte? Verder wordt in deze voordracht 
ingegaan op de talrijke representaties van Helena in de kunst. Werd zij 
louter omwille van haar schoonheid voorgesteld? Of is er meer aan de 
hand? Kon zij als symbool van de femme fatale gelden?
Dit en nog talrijke andere facetten komen aan bod.
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Ideeën voor  de toekomst...

Bert Gevaert

Het bestuur van de Classici Lovanienses is zeker niet voor één gat te 
vangen en heeft ook helemaal geen zittend gat, als u ons deze ietwat 
platte uitdrukking vergeeft!  We willen maar zeggen dat we voortdurend 
op  zoek  zijn  naar  nieuwe  en  originele  activiteiten,  waarbij  niets  ons 
teveel is en de hemel de spreekwoordelijke grens mag genoemd worden.

Momenteel zitten er twee ideeën in de pijplijn waar we graag uw mening 
over zouden horen.

In  samenwerking  met  de  krant  De Morgen zijn  we  van  plan  om het 
auteurskoppel Monaldi en Sorti, bekend van bestsellers als  Imprimatur,  
Secretum,  Veritas,  Mysterium en  nog  enkele  andere  boeken,  uit  te 
nodigen voor een publiek debat.  Beide auteurs stellen namelijk in hun 
laatste boek expliciet dat de literatuur van onze geliefde oudheid voor 
een  groot  gedeelte  berust  op  humanistische  vervalsingen.   Zo  zou 
meesterschelm  en  manuscriptenjager  Poggio  Bracciolini  (1380-1459) 
zélf  de  Annales én  de  Germania van  Tacitus  geschreven  hebben  in 
plaats van onze geliefde auteur. Alsof dat nog niet genoeg is beweren 
Monaldi en Sorti dat ook Plato en Socrates verzonnen zijn door latere 
christelijke  auteurs,  net  zoals  zovele  andere  groten  uit  de  klassieke 
letterkunde.  Stof  genoeg  voor  een  boeiend  debat,  volgens  ons!   De 
uitnodiging is  verstuurd  naar  de auteurs  en  nu wachten  we  nog een 
antwoord.  In  elk  geval  houden  we  u  op  de  hoogte  van  de  verdere 
verwikkelingen rond dit debat!

Een ander, misschien minder intellectueel of hoogstaand idee dat uit ons 
duivels brein is ontsnapt zetten we hier met enig schroom op het blad, 
maar toch willen we u als trouwe lezer op de hoogte brengen en de kans 
geven om te reageren.  Geïnspireerd door Petronius’  Satyricon (en de 
verfilming van Fellini), de populaire TV-serie Spartacus Blood and Sand, 
live gladiatorengevechten van o.a. Ars Dimicandi, Romeins koken en de 
hedendaagse rage rond alles wat ook maar culinair is, durven we u het 
volgende idee  voor  te  stellen:  de  organisatie  van  een feestmaal  van 
Trimalchio,  opgeluisterd  met  gladiatorengevechten  en  nog  meer 
exotische tafelanimatie! Te gek om los te lopen? Verkwisting van onze 
kas? Uw ultieme droom of ultieme nachtmerrie?

Laat het ons weten of praat er met ons over op onze Alumnus-activiteit! 
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Suske en Wiske, A312: Morjaeu, Luc - Van Gucht, Peter,  De zappende 
ziel (2011) (Suske en Wiske), Standaard Uitgeverij

Zang der elfen, De - Le chant des elfes, A02: Falba, Bruno - Ratera, Mike 
-  Héban,  Olivier  e.a.,  Invasie  der  barbaren (2011)  -  Les  invasions 
barbares (2009), Dark Dragon Books

Zang der elfen, De - Le chant des elfes, A03: Falba, Bruno - Ratera, Mike 
- Héban, Olivier e.a.,  De Catalaunische velden (2012) -  Les Champs 
catalauniques (2010) (Soleil Celtic), Soleil Productions

FILMS

The destiny of Rome. 1. Venger César - 2. Rêves d'empire [1. Avenging 
Caesar - 2. Octavian, Antony and Cleopatra] (2011 - I) - 52x2= 104 
min. - Documentary (2 episodes) - 2 * - Dir.: Hourlier, Fabrice - Act.: 
Delag, Pawel; Gillet, Andy; Eido, Laetitia; Brenner, Cédric; Cirotteau, 
Cedric

Immortals [Dawn of war - War of gods] (2011 - USA) - 110 min. - 2,5 * - 
Dir.:  Singh Dhandwar, Tarsem - Prod.: Cavill,  Henry;  Canton, Mark; 
Nunnari,  Gianni  -  Act.:  Cavill,  Henry;  Rourke,  Mickey;  Hurt,  John; 
Dorff, Stephen; Pinto, Freida; Evans, Luke

The legend of Awesomest Maximus [National Lampoon's The legend of 
Awesomest  Maximus]  (2011 -  USA) -  87 min.  -  Dir.:  Kanew,  Jeff  - 
Prod.: Burinescu, Jason - Act.: Sasso, Will; Loken, Kristanna
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The Malay chronicles. Bloodlines [Hikayat Merong Mahawangsa - Clash 
of empires -  Le choc des empires]  (2011 - MAL) -  109 min. -  Dir.: 
Yusry Abd Halim - Act.: Rahman Hughes, Stephen; Stenhouse, Gavin

Van Jeanine De Landtsheer (KULeuven) verscheen eind oktober 2011 
een vertaling van een ruime selectie van Erasmus' Adagia, onder de titel 
Spreekwoorden (Amsterdam: Athenaeum - Polak&Vangennep, 2011).

Enkele  woorden  uitleg  hierbij.  In  1508  publiceerde  Erasmus  bij  de 
beroemde  Venetiaanse  drukker  Aldus  Manutius  zijn  Adagiorum 
Chiliades, een verzameling van 3260 spreekwoorden bijeengesprokkeld 
uit zowat alle toen bekende auteurs uit de oudheid. Aanvankelijk vooral 
bedoeld als een handig hulpmiddel voor humanisten die hun stijl wilden 
verfraaien, groeide de collectie uit tot een goudmijn aan gegevens over 
de concrete leef- en gedachtewereld van de oudheid. Erasmus stelde 
zich niet  tevreden met  het  louter  citeren van de spreekwoorden,  een 
korte omschrijving van hun betekenis en een paar regels commentaar, 
maar  ging  ze  illustreren  met  citaten  uit  en  verwijzingen  naar  zowel 
Griekse als Latijnse auteurs, waarbij hij het Grieks haast altijd van een 
eigen,  Latijnse  vertaling  voorzag.  Hij  wilde  tevens  de  continuïteit 
benadrukken tussen de klassieke en de christelijke traditie en toont zich 
hierbij een geboren verteller. 
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Van lief  en leed

OVERLIJDENS

[24  maart  2010]  Erekanunnik  Albert  Faes,  geboren  te  Haacht  op  24 
augustus  1915.  Hij  was  onder  meer  leraar  en  directeur  aan  het  H.-
Hartcollege  Ganshoren  1943-1957;  diocesaan  Hoofdinspecteur  1963-
1980; Adjunct van de vicaris-generaal van het katholiek Nederlandstalig 
onderwijs Brussel.

[19 jan 2012] Graaf Xavier de Hemptinne (em. prof. KULeuven en UCL), 
vader van Suzanne de Hemptinne (KF rond 1980). Suzanne woonde in 
Blanden en  is  na  haar  studies  KF te  Leuven benedictines  geworden 
(kloosternaam: zuster Marie-Raphaël) in het klooster (Monastère Notre-
Dame) van Hurtebise (prov. Luxemburg).

HUWELIJKEN

[18 feb 2012] Pieter Vynckier (KF 2007) en Marlies Pauwels 

GEBOORTES

[11  jan  2010]  Joke,  dochtertje  van  Steven  Labeeuw en  Caroline  De 
Rammelaere (KF, 1997) en zusje van Astrid
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