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N.S.	Jaargang	8,	Nummer	1	

APRIL	
2017	

Beste	lezers,	
	
Toen	de	filosoof	eens	zat	te	zonnen,	kwam	Alexander	de	
Grote	bij	hem	staan	en	zei:	 ‘Vraag	van	mij	wat	 je	wilt,’	
waarop	de	man	antwoordde:	‘Ga	uit	de	zon	vandaan.’	
	
Een	 belegen	 grap	 van	 Diogenes?	 Misschien.	 En	 toch	
schuilt	 er	 in	 elke	 grap	 ook	 een	 vorm	 van	 waarheid,	
niet?	 De	 zon	 van	 de	 Classici	 Lovanienses	 straalt	 nog	
krachtig.	 Dat	 ze	 een	 lange	 geschiedenis	 hebben,	 is	
algemeen	 geweten.	 Recent	 nog	 werd	 een	 gouden	
jubileum	 gevierd.	Geen	beter	moment	 om	 even	 terug	
te	blikken	–	en	vooruit.	
	
Vooruit	blikken	kan	ook	Rita	Beyers	doen	die	dit	 jaar	
haar	emeritaat	vierde	aan	de	UA.	Na	een	druk	gevulde	
carrière	 breken	 er	 allicht	 nog	 drukkere	 tijden	 aan.	
Hoog	 tijd	 dus	 om	 al	 die	 toekomstplannen	 goed	 te	
plannen.	 Maar	 niet	 zonder	 haar	 uitdrukkelijk	 te	
danken	voor	haar	tomeloze	inzet	voor	de	Latinitas,	en	
dat	 als	 een	van	de	 laatste	 sterkhouders	 Latijn	 aan	de	
UA.	Het	vertrek	van	zo’n	dame	voelt	toch	wel	even	aan	
als	een	kleine	zonsverduistering.	
	
Troost	nodig?	 Ja,	misschien	wel.	En	waar	die	beter	 te	
vinden	dan	in	eeuwige	schoonheid?	
	
Alle	goeds,	
	
Erik	De	Bom	
Erik.DeBom@gmail.com		
	
Bezoek	onze	webpagina:		
http://claslov.wikidot.com	
	
En	onze	facebookpagina:	
http://www.facebook.com/group.php?gid=248763235661&v=
wall&viewas=0	
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Beste	Classici	Lovanienses,	
	
“een	onvergetelijke	rondleiding”	
“leuk	 om	 naast	 More	 ook	 een	 aantal	 oud-studiegenoten	 terug	 te	
zien”	
“boeiend	gebracht”	
“uniek	 om	 met	 een	 van	 de	 drijvende	 krachten	 achter	 de	 More-
activiteiten	in	Leuven	een	gidsbeurt	te	kunnen	volgen”	
	
Dit	zijn	maar	enkele	reacties	die	wij	gekregen	hebben	na	ons	bezoek	
op	 12	 november	 aan	 de	 More-tentoonstelling	 in	 de	
Universiteitsbibliotheek	 onder	 deskundige	 leiding	 van	 onze	 eigen	
Erik	De	Bom.			
Uiteraard	 is	 een	 geleid	 bezoek	 in	 Leuven	 van	 een	 geheel	 andere	
orde	dan	een	Keltisch	feest	in	Aubechies,	maar	anderzijds	is	dit	ook	
een	 belangrijk	 aspect	 van	 onze	 vereniging:	 de	 blijvende	 passie	 en	
interesse	in	de	(klassieke)	oudheid.		Aldus	trekken	we	niet	alleen	de	
kaart	van	uitbundig	plezier,	maar	ook	van	 intellectueel	vertier,	zeg	

maar	gerust	dat	we	zowel	aan	Apollo	als	aan	Dionysos	aandacht	proberen	
te	besteden.	
	
En	die	afwisseling	willen	we	ook	in	de	toekomst	verder	blijven	garanderen.	
Op	 onze	 recentste	 bestuursvergadering	 hebben	 wij	 besloten	 enthousiast	
verder	te	gaan	op	de	ingeslagen	weg	en	een	afwisseling	te	bieden	van	grote,	
feestelijke	bijeenkomsten	en	beperkte,	eerder	intellectuele	activiteiten.	
	
Zo	willen	we	de	 traditie	van	 tweejaarlijkse	cenae,	 denk	maar	aan	de	Cena	
Romana	(2014)	en	de	Cena	Celtica	(2016)	verankeren	in	onze	vereniging	en	
tussendoor	 museum-	 en	 tentoonstellingsbezoeken	 organiseren.	 Dit	
academiejaar	zijn	we	al	naar	More	in	Leuven	geweest	en	later	dit	voorjaar	
bezoeken	 we	 Timeless	 Beauty	 in	 Tongeren.	 Ik	 hoor	 u	 al	 denken:	 “Welk	
spectaculair	avondmaal	staat	ons	te	wachten	in	2018?”		Vast	staat	dat	we	nu	
een	 sprong	 in	 de	 tijd	 zullen	 maken	 en	 een	 Cena	 Mediaevalis	 zullen	
organiseren.		Deze	keer	hebben	de	West-Vlamingen	geluk	want	we	hebben	
gekozen	om	een	uniek	middeleeuws	maal	met	bijbehorende	animatie	(dans,	
muziek	en	zwaardgevechten)	 te	organiseren	 in	de	Kruispoort	van	Brugge!		
Meer	 informatie	 kunt	 u	 lezen	 in	 ons	 volgende	 Bulletin	 en	 op	 onze	
Facebookpagina.	
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Hopelijk	tot	dan?	
	
Bert	Gevaert	
	
p.s.	 Voor	 alle	 inhoudelijke	 vragen	 in	 verband	 met	 onze	 vereniging,	 zoals	
suggesties	voor	activiteiten,	mag	u	mij	altijd	mailen	op	bert.gevaert@sint-
lodewijkscollege.be	 of	 telefoneren	 naar	 0494	 888	 758.	 	 Voor	
administratieve	 vragen	 richt	 u	 zich	 best	 tot	 onze	 onvolprezen	 Herbert	
Verreth	(Herbert.Verreth@kuleuven.be).	
	
	

	
Timeless	Beauty	in	Tongeren	

	
In	het	Gallo-Romeins	Museum	van	Tongeren	is	nog	tot	eind	juni	de	
tentoonstelling	Timeless	Beauty	te	bezoeken,	over	de	manier	waarop	
dames	in	de	oudheid	hun	uiterlijk	verzorgden,	in	woord	en	beeld,	

afgewisseld	met	'sensuele	foto's'	van	de	Belgische	kunstfotograaf	Marc	
Lagrange.		

	
Alle	informatie	vindt	u	op		

www.galloromeinsmuseum.be/tijdelijke-tentoonstellingen/timeless-beauty.	
	

Wie	graag	de	tentoonstelling	bezoekt	met	een	professionele	gids,	is	van	
harte	welkom	om	aan	te	sluiten	op	zondag	14	mei	om	14u00.		

U	betaalt	uw	toegangsticket	zelf	(8-10	euro),	de	Classici	Lovanienses	
bieden	u	de	gids	aan.		

Voor	wie	met	de	trein	komt,	bestaat	er	ook	een	B-Dagtrip	waar	trein	en	
ticket	gecombineerd	worden	(www.belgianrail.be/nl/vrije-tijd/b-

dagtrips/kunst-cultuur-wetenschap/timeless-beauty.aspx).	
We	komen	bijeen	in	de	hal	van	het	museum	ten	laatste	om	13u45,	maar	
wie	wat	vroeger	komt,	zal	ongetwijfeld	mee	aan	tafel	kunnen	schuiven	in	
het	museumrestaurant.	Vroege	vogels	kunnen	's	voormiddags	ook	altijd	
flaneren	over	de	antiek-	en	brocantemarkt	die	elke	zondagmorgen	plaats	

vindt	in	het	centrum	van	Tongeren	
(www.tongeren.be/Toerisme/Toerisme_Tongeren/Antiekmarkt).	

Voorlopig	hebben	we	één	gids	geboekt	voor	maximaal	20	personen.	Als	er	
meer	dan	30	inschrijvingen	zijn,	zullen	we	een	tweede	gids	proberen	te	

boeken.		
Hoe	sneller	u	dus	laat	weten	aan	Herbert	Verreth	

(Herbert.Verreth@kuleuven.be)	dat	u	zal	deelnemen,	hoe	beter!	
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Latijn en Grieks aan de KU Leuven, toen en nu		
 

Willy Evenepoel 
 

(Tekst uitgesproken toen de Leuvense classici die afstudeerden in 1966 
eind oktober 2016 samenkwamen om hun gouden jubileum te vieren.) 

 
 
Het	 lijkt	me	 aangewezen	 om	 vooraf	melding	 te	maken	 van	 enkele	
veranderingen	op	het	niveau	van	de	universiteit	en	de	faculteit,	niet	
alleen	omdat	wat	ik	zal	zeggen	over	Latijn	en	Grieks	in	zijn	context	
moet	 worden	 geplaatst,	 maar	 ook	 ook	 omdat	 die	 bredere	
veranderingen	 wezenlijk	 deel	 uitmaken	 van	 de	 grote	 verschillen	
tussen	de	tijd	van	toen	en	vandaag.	
	
Het	uitzicht	van	de	stad	Leuven	en	het	leven	in	de	stad	veranderden	
de	 voorbije	 decennia	 fundamenteel.	 Het	 stadhuis,	 de	 Sint-
Pieterskerk	 en	 de	meeste	 universitaire	 gebouwen	werden	 grondig	
afgeborsteld.	Leuven	werd	mooier	en	aangenamer.	Het	museum	M	
betekent	 een	 grote	 vooruitgang	 tegenover	 het	 vroegere	
stadsmuseum.	Geregeld	werkt	de	 faculteit	Letteren	samen	met	het	
museum,	zoals	recent	rond	de	publicatie,	500	jaar	geleden,	van	het	
werk	Utopia	van	Thomas	More.	
	
Enkele	jaren	nadat	de	studenten	van	onze	generatie	 ‘Walen	buiten’	
riepen,	 vertrokken	 de	 franstaligen	 naar	 Louvain-la-Neuve;	 maar	
Leuven	 telt	 nu	 veel	meer	 buitenlandse	 studenten	dan	 in	 onze	 tijd,	
o.a.	 maar	 niet	 uitsluitend	 dank	 zij	 het	 bekende	 Europese	
uitwisselingsprogramma	 Erasmus.	 De	 relaties	 met	 Louvain-la-

Neuve	zijn	er	de	voorbije	jaren	overigens	sterk	op	verbeterd	en	we	hebben	
een	 vijftiental	 jaren	 geleden	 zelfs	 een	 uitwisselingsprogramma	 opgezet	
tussen	 Letteren	 Leuven	 en	 Louvain-la-Neuve	 –	 dat,	 toegegeven,	 niet	 echt	
vlot	loopt.	
	
In	 de	 jaren	 60	 beschikten	we	 naast	 onze	 verouderde	 leslokalen	 in	Maria	
Theresia	 en	 de	 nieuwe	 in	 Sencie	 alleen	 over	 de	 grote	 bibliotheek	 op	 het	
Ladeuzeplein;	OG	vormde	een	uitzondering	aangezien	het	een	paar	handige	
seminariebibliotheken	 had.	 Nadat	 de	 verschillende	 afdelingen	 van	 onze	
faculteit	enkele	jaren	in	de	diaspora	vertoefden	en	een	paar	keer	dienden	te	
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verhuizen,	werd	in	de	jaren	70	het	faculteitsgebouw	Letteren	gebouwd,	het	
Erasmushuis,	 met	 ruime	 seminariebibliotheken	 voor	 de	 verschillende	
departementen	 en	 studierichtingen	 van	 de	 faculteit,	 een	 enorme	
verbetering	zowel	voor	het	personeel	als	voor	de	studenten,	zowel	voor	het	
onderzoek	 als	 voor	 het	 facultaire	 leven.	 Toen	 werden	 we	 pas	 echt	 een	
faculteit	Letteren.	
	
Toen	 wij	 in	 1962	 onze	 studies	 KF	 begonnen	was	 de	 kandidaatsopleiding	
van	 de	 faculteit	 Wijsbegeerte	 en	 Letteren	 nog	 grotendeels	
gemeenschappelijk;	enkele	jaren	later	werd	het	aantal	gemeenschappelijke	
vakken	 fors	 teruggeschroefd	 en	 die	 tendens	 zou	 zich	 daarna	 om	
uiteenlopende	 redenen	 nog	 verder	 doorzetten.	 	 Vandaag	 is	 het	 zover	
gekomen	dat	het	enige	 resterende	algemene	vak	 filosofie	 in	onze	 faculteit	
ter	discussie	staat.	
	
Op	grond	van	Europese	afspraken,	maakten	we	vanaf	de	jaren	2002	vlgg.	de	
overgang	van	kandidatuur	+	 licentie	naar	bachelor	+	master,	of	 van	2	+	2	
naar	(helaas	!)	3	+	1,	en	dit	 i.p.v.	de	beoogde	en	beloofde	3	+	2!	 	Dat	3	+	1	
geen	goede	structuur		is	voor	de	Erasmusuitwisseling,	de	organisatie	van	de	
aggregatie	 en	 de	 thesis,	 willen	 de	 ministers	 niet	 horen.	 Een	 belangrijke	
andere	verandering	waarvan	de	 impact,	o.a.	op	het	studentenleven,	groter	
is	 dan	 men	 zou	 denken,	 is	 de	 invoering	 van	 het	 semestersysteem	 met	
semestriële	examens.		
Meer	 dan	 voorheen	 geldt	 voor	 de	 professoren	 en	 andere	 onderzoekers	
publish	 or	 perish,	 er	 ligt	 veel	 meer	 nadruk	 dan	 50	 jaar	 geleden	 op	
internationale	pubicaties.	Het	personeel	wordt	zowel	 inzake	onderwijs	als	
inzake	 onderzoek	 onderworpen	 aan	 een	 vijfjaarlijkse	 evaluatie.	 Twee	
globale	 onvoldoendes	 kunnen	 tot	 ontslag	 leiden.	 Jaarlijks	 beoordelen	 de	
studenten	on	line		uiteenlopende	facetten	van	de	colleges	die	ze	volgden;	de	
resultaten	 worden	 besproken	 in	 specifieke	 commissies	 en	 opgenomen	 in	
het	personeelsdossier	van	de	lesgevers.	
	
Dat	de	universiteit	vandaag	niet	meer	bestuurd	wordt	door	monseigneurs	
en	dat	het	dagelijkse	 leven	 in	alle	onderdelen	en	 lagen	van	de	universiteit	
door	de	invoering	van	de	computer	grondig	gewijzigd	is,	hoef	ik	niet	in	de	
verf	te	zetten.	
	
En	nu	enkele	frappante	specifieke	veranderingen!	Als	studenten	kenden	wij	
in	onze	tijd	hoofdzakelijk	 faculteiten	en	studierichtingen.	Een	paar	 jaar	na	
de	splitsing	van	onze	universiteit	werd	het	personeel	van	elk	der	faculteiten	
verdeeld	 over	 departementen	 en	 afdelingen.	 De	 classici	 en	 oud-historici	
vormden	 samen	 het	 Departement	 klassieke	 studies	 en	 werden	 verdeeld	
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over	de	afdelingen	Latijn,	Grieks	en	Oude	Geschiedenis.		Ca.	2005	werd	het	
relatief	kleine	departement	klassieke	studies	onder	zachte	druk	opgeheven.		
Het	personeel	van	de	onderzoeksgroepen	Latijn	en	Grieks	kwam	terecht	in	
verschillende	 onderzoekseenheden,	 namelijk	 Literatuurwetenschap,	 Taal-	
en	 Regiostudies	 en	 Taalkunde.	 De	 leden	 van	 de	 vroegere	 afdeling	 Oude	
Geschiedenis	 vormen	 nog	 steeds	 één	 onderzoeksgroep,	 nu	 binnen	 de	
onderzoekseenheid	 Geschiedenis;	 momenteel	 behoren	 ook	 alle	 latinisten	
tot	 één	 onderzoeksgroep,	 namelijk	 binnen	 de	 onderzoekseenheid	
Literatuurwetenschap.	
	
Gelukkig	 hebben	 oud-historici,	 latinisten	 en	 graeci	 nog	 steeds	 een	
gemeenschappelijke	 bibliotheek	 op	 de	 zesde	 verdieping	 van	 het	
faculteitsgebouw		(de	bibliotheek	humanisme		bevindt	zich	zoals	voorheen	
op	 de	 5e	 verdieping).	 Ter	 vervanging	 van	 het	 Departement	 Klassieke	
Studies	 kwam	er	 een	nieuwe	koepel	 voor	 de	 studies	 van	de	Oudheid:	 het	
Instituut	voor	klassieke	studies	waarbij	ook	een	aantal	onderzoekers	uit	het	
Hoger	Instituut	voor	Wijsbegeerte	en	uit	de	faculteit	Theologie	aangesloten	
zijn,	zeker	een	winstpunt.	
	
Van	 onze	 professoren	 van	weleer	 is	 alleen	 Andries	Welkenhuysen	 nog	 in	
leven,	 daarnaast	 vertoeven	 ook	 de	monitoren	 Rik	 Leclercq	 en	Mia	 Gilleir	
nog	onder	de	levenden.			
	
De	 zwaartepunten	 van	 het	 onderzoek	 zijn	 wat	 Grieks	 betreft	 momenteel	
Plutarchus,	 de	 Byzantijnse	 kerkvaders	 en	 Griekse	 taalkunde;	 voor	 Latijn	
gaat	het,	zoals	reeds	lange	tijd	het	geval	is,	om	het	Humanisme	maar	nu	ook	
om	de	Latijnse	vroegchristelijke	literatuur.	Door	de	professoren	Pinnoy	en	
Verdin	werd	bij	het	begin	van	de	jaren	70	het	bulletin	Kleio	omgevormd	tot	
het	Tijdschrift	voor	oude	talen	en	cultuur	en,	goddank,	is	het	er	nog	steeds.	
	
Latijn	en	Grieks	zijn	sinds	2004/5	combineerbaar	met	Nederlands,	Frans	en	
de	andere	Germaanse	en	Romaanse	talen;	deze	talen	en	literaturen	maken	
samen	deel	uit	van	het	programma	Taal	en	Letterkunde.	Let	op:	het	gaat	om	
nieuwe	combinaties	naast	de	oude	combinaties	van	Klassieke,	Romaanse	en	
Germaanse	talen;		maar	oude	en	nieuwe	combinaties	zijn,	om	zo	te	zeggen,	
in	dezelfde	vrij	strakke	structuur	gedrongen.	 	De	beslissing	om	tot	nieuwe	
combinaties	 over	 te	 gaan	 viel	 kort	 na	 2000	 en	 was	 het	 resultaat	 van	
interuniversitaire	besprekingen.		
	
Tegen	 deze	 gewijzigde	 achtergrond	werden	 de	 curricula	 Grieks	 en	 Latijn	
herdacht:	De	graeci	droegen	er	o.a.	zorg	voor	dat	nu	alle	literaire	genres	in	
het	 programma	 aan	 bod	 komen;	 daarnaast	 kwam	 er	 ook	 een	 nieuwe	
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grammatica;	 ik	 signaleer	 ook	 nog	 dat	 Byzantinistiek	 een	 nieuwe	 plaats	
kreeg	 in	 het	 masterprogramma	 Grieks.	 Wat	 Latijn	 betreft	 verwierven	
vroegchristelijk	 Latijn,	 Middeleeuws	 Latijn	 en	 Humanistisch	 Latijn	 een	
nieuwe	plaats	in	het	bachelor-	en	masterprogramma;	ook	voor	Latijn	werkt	
men	 met	 een	 nieuwe	 grammatica,	 namelijk	 Panhuis	 +.	 De	 nieuwe	
grammatica’s	 Grieks	 en	 Latijn,	 valentiegrammatica’s,	 betekenen	 een	
belangrijke	vernieuwing;	door	de	invoering	van	deze	grammatica’s	sluit	ons	
grammatica-onderricht	 beter	 aan	 bij	 dat	 van	 germanisten	 en	 romanisten,	
wat	 omwille	 van	 de	 nieuwe	 talencombinaties	 een	 must	 was.	 Maar	 de	
nieuwe	grammatica’s	sluiten	ook	nauwer	aan	bij	de	huidige	leerplannen	in	
het	 secundair	 onderwijs.	 Voor	 Grieks	 gaat	 het	 om	 een	 handboek	 dat	 de	
onderzoekseenheid	 Grieks	 zelf	 ontworpen	 heeft	 en	 dat	 ook	 elektronisch	
wordt	aangeboden,	voor	Latijn	wordt	zulke	eigen	grammatica	met	inbegrip	
van	een	elektronische	versie	momenteel	met	projectgelden	voorbereid.	
	
In	 het	 laatste	 jaar	 van	 de	 bachelor	 schrijven	 de	 studenten	 een	 paper,	 de	
masterproef	 	 /	 masterthesis	 zit	 nu	 in	 het	 ene	 masterjaar	 geprangd.	 Ik	
verneem	dat	nogal	wat	studenten	wetenschappelijke	literatuur	in	het	Duits	
en	 het	 Frans	 vermijden	 (op	 dat	 punt	 zijn	 ze	 vergelijkbaar	met	 een	 aantal	
klassieke	 filologen	 in	 de	 Verenigde	 Staten);	 alleen	 in	 het	 geval	 van	 de	
sterkere	 studenten	kan	men	 spreken	van	eindproducten	die	vergelijkbaar	
zijn	 met	 de	 licentiethesissen	 van	 weleer.	 En	 ook	 dit	 nog:	 men	 kan	 in	
principe	nog	steeds	een	promotor	kiezen	uit	OG,	maar	men	zegt	me	dat	er	
niet	veel	studenten	LG	dit	doen.	
	
Grieks	telde	de	laatste	jaren	in	het	eerste	bachelor-jaar	gemiddeld	een	20tal	
studenten,	dit	jaar	schreven	zich	echter	slechts	10	nieuwe	studenten	in;	het	
eerste	jaar	Latijn	telde	de	voorbije	jaren	gemiddeld	ca.	40	studenten,	enkele	
keren	waren	het	er	50,	dit	 jaar	schreven	zich	slechts	20	nieuwe	studenten	
in	 voor	 Latijn	 (naast	 5	 bisstudenten).	 Zulke	 schommelingen	 kwamen	 ook	
voor	 in	 het	 verleden.	 De	 studenten	 Grieks	 combineren	 Grieks	 vooral	met	
Latijn	(maar	ook	de	combinatie	met	Hebreeuws	kan	gekozen	worden).	De	
latinisten	 combineren	 Latijn	 vooral	 met	 Grieks,	 Engels	 en	 Nederlands.		
Latijn-Frans	en	Latijn-Italiaans	slaan,	tegen	de	verwachting	in,	niet	echt	aan.		
Zowel	voor	Grieks	als	voor	Latijn	 is	dank	zij	projectfinanciering	de	 laatste	
jaren	het	aantal	doctoraatsstudenten	en	post-docs	fors	toegenomen.	Latijn	
heeft	momenteel	6	bezoldigde	doctorandi	en	4	bezoldigde	post-docs.	
		
De	studenten	Latijn	en	Grieks	vallen	nu	onder	de	studentenkring	Babylon,	
dit	 is	 de	 studentenkring	 voor	 de	 studenten	 Taal-	 en	 Letterkunde;	 de	
studenten	OG	behoren	samen	met	de	studenten	Moderne	Geschiedenis	tot	
de	 kring	 Historia.	 Toch	 bestaan	 er	 nog	 steeds	 nauwe	 banden	 tussen	 de	
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studenten	 Latijn	 en	 Grieks,	 o.a.	 via	 de	 werking	 van	 het	 door	 de	 graeci	
opgezette	Thiasos,	dat	ieder	jaar	een	aantal	Griekse	activiteiten	organiseert;	
de	 latinisten	 van	 hun	 kant	 organiseren	 op	 regelmatige	 basis	 studiereizen	
naar	Rome;	samen	organiseren	de	studenten	Grieks	en	Latijn	 jaarlijks	een	
klassieke	fuif	voor	het	goede	doel.		
	
Ik	rond	af.	Zoals	 jullie	hebben	gehoord	zijn	de	verschillen	tussen	onze	tijd	
en	de	dag	van	vandaag	zeer	groot.	Een	cruciale	rol	speelden	de	splitsing	van	
het	 Departement	 Klassieke	 Studies	 hoger	 zonder	 hoofdletters	 geschreven	
en	de	nieuwe	talencombinaties,	een	belangrijke	troef	is	het	Erasmushuis,	de	
studentenaantallen	 Latijn	 en	 Grieks	 liggen	 lager,	 de	 studenten	 Grieks	 en	
Latijn	zijn	opgenomen	in	de	studentenkring	Babylon	en	het	tijdsbestek	van	
de	 studenten	 is	 grondig	 gewijzigd	 door	 de	 invoering	 van	 de	 semestriële	
examens,	helaas	in	het	nadeel	van	het	studentenleven.	 	Maar	de	studenten	
van	 vandaag	 maken	 die	 vergelijking	 met	 onze	 tijd	 niet;	 ook	 voor	 hen	
vormen	hun	Leuvense	jaren	een	unieke	tijd.		Dat	gunnen	wij	hen	van	harte.	
	
	
	
	

Jong-alumnireis	langs	Hadrian's	Wall		
10-18	juli	2017	

	
Dit	jaar	bieden	we	onze	jong-alumni	(max.	35	jaar)	een	avontuurlijke	reis	aan	
langs	 een	 van	 de	meest	markante	 grenzen	uit	 de	Europese	 geschiedenis:	 de	
muur	van	Hadrianus.	Deelnemers	gaan	mee	op	een	unieke	wandeltocht	 van	
Carlisle	naar	Newcastle	(Noord-Engeland)	langs	de	befaamde	Hadrian's	Wall.	
Je	stapt	door	ruige	en	desolate	landschappen,	ruïnes	die	de	tands	des	tijds	en	
de	natuurelementen	eeuwenlang	hebben	weerstaan	en	krijgt	intussen	de	kans	
om	 heel	 wat	 nieuwe	 mensen	 te	 leren	 kennen.	 Alsof	 dat	 nog	 niet	 genoeg	 is	
brengen	 we	 ook	 nog	 een	 bezoek	 aan	 Holy	 Island	 in	 Lindisfarne,	 het	 eerste	
klooster	dat	in	793	door	Vikingen	werd	geplunderd	en	nog	steeds	een	van	de	
mooiste	 locaties	 in	Noord-Engeland	 is	 –	 en	 het	 verrassend	 leuke	Newcastle.	
Als	de	weergoden	ons	gunstig	gezind	zijn	profiteren	we	ten	slotte	nog	van	een	
rustig	dagje	op	het	prachtige	zandstrand	van	Tynemouth.		
	
Meer	info: www.alum.kuleuven.be/alumnireizen/2017/yatravels-hadrian2017	
Hier	 inschrijven:	 www.alum.kuleuven.be/formulieren/voorinschrijving-
alumnireis-2017/view	
	
Er	zijn	nog	maar	enkele	plaatsen	beschikbaar!	
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Young	Alumni	Talks	
	
Dit	 jaar	 lanceren	 we	 een	 nieuw	 initiatief	 onder	 de	 naam	 Young	 Alumni	
Talks.	Bedoeling	 is	om	 lezingen,	debatten	of	 avonden	 te	organiseren	 rond	
thema’s	die	interessant	en	relevant	zijn	voor	twintigers	en	jonge	dertigers.	
We	 laten	 jong-alumni	 zelf	 aan	het	woord	over	boeiende	en	uiteenlopende	
thema's	die	ons	allemaal	aanbelangen.	Na	elke	sessie	is	er	steeds	een	pop-
up	 café	 waar	 je	 gezellig	 kan	 napraten	 met	 de	 sprekers	 of	 andere	 jong-
alumni.	Wees	er	snel	bij	want	de	plaatsen	zijn	beperkt!	Deelname	is	gratis,	
maar	inschrijven	is	verplicht.		
Huren,	kopen	of	een	alternatieve	woonvorm?	–	20	april	2017	
Heel	 wat	 jonge	 mensen	 die	 gaan	 samenwonen	 worden	 geconfronteerd	 met	
het	eeuwige	dilemma	of	ze	een	woning	moeten	kopen	of	huren.	Tijdens	deze	
avond	 laten	we	graag	verschillende	experten	aan	het	woord	om	de	voor-	en	
nadelen	van	elke	keuze	uitvoerig	toe	te	 lichten.	Professor	Nancy	Huygebaert	
zal	 uitleg	 geven	 over	 prijzen	 en	 prijsvorming	 op	 de	 vastgoedmarkt,	 notaris	
Kurt	 Geysels	 geeft	 toelichting	 over	 de	 formaliteiten	 en	 financiële	
consequenties	 van	 een	 aankoop,	 wikifin	 medewerker	 Hans	 Knapen	 geeft	
handige	 tips	 om	 met	 banken	 te	 onderhandelen,	 Jo	 Steyaert	 van	 Indiville	
presenteert	de	belangrijkste	bevindingen	uit	het	recente	onderzoek	naar	 ‘De	
Vlaming	 en	 zijn	 woning’	 en	 Ronald	 Kums	 van	 Samenhuizen	 vzw	 zal	
toelichting	 geven	 over	 nieuwe	 woonvormen	 en	 alternatieven	 voor	 de	
traditionele	 vastgoedmarkt.	 Op	 het	 pop-up	 café	 achteraf	 kan	 je	 met	 al	 je	
vragen	terecht	bij	een	van	onze	sprekers	of	standhouders.		
	
Hier	 inschrijven:	 www.alumninet.alum.kuleuven.be/nl/activiteit/young-
alumni-talks-kopen-huren-of-een-van-de-nieuwe-woonvormen	
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MONOGRAFIEËN	EN	VERTALINGEN	
	
ANGELA,	Alberto	 -	VAN	DEN	BERG,	Hans	(vert.),	De	drie	laatste	dagen	
van	Pompeii.	23-25	oktober	79,	van	uur	tot	uur,	2016	[2014]	
BLONDÉ,	 Ward,	 De	 alpha-traditie.	 Oorsprong	 der	 Griekse	 verhalen,	
Drongen,	2017	
Isocrates.	 Monument	 van	 mijn	 denken.	 Vertaald,	 ingeleid	 en	 van	
aantekeningen	voorzien	door	Jeroen	BONS,	Groningen,	2016	
BURGERSDIJK,	Diederik,	De	macht	van	de	traditie.	Het	keizerschap	van	
Augustus	en	Constantijn,	Amsterdam,	2016	
Homeros.	Odysseia.	Vertaald	door	Imme	DROS,	Amsterdam,	2016	
Desiderius	 Erasmus.	 U	 die	 hierlangs	 loopt,	 sta	 stil	 en	 lees	 deze	
verzen.	Gedichten	uit	Gouda,	Gouda,	2016	
Synesios	 van	Kyrene.	Dans	die	het	heelal	 omkranst.	Negen	hymnen	
aan	 de	 Ene.	 Vertaald	 en	 toegelicht	 door	 Piet	 GERBRANDY	
(Monobiblos,	3),	Budel,	2016	
Aristoteles.	 Poetica.	 Vertaald,	 ingeleid	 en	 van	 aantekeningen	
voorzien	door	Piet	GERBRANDY	&	Casper	DE	JONGE,	Groningen,	2017	
GOTTLIEB,	 Anthony,	 De	 droom	 der	 rede.	 Een	 geschiedenis	 van	 de	

filosofie	van	de	Grieken	tot	de	Renaissance,	Amsterdam,	2016	[2000]	
Possidius.	 Het	 leven	 van	 Augustinus.	 Biografie	 uit	 de	 vijfde	 eeuw.	 Ingeleid	
door	 Paul	 VAN	 GEEST.	 Vertaald	 en	 van	 aantekeningen	 voorzien	 door	
Vincent	HUNINK,	Budel,	2016	

KLOOSTER,	Jacqueline,	Klassieke	literatuur	(Elementaire	deeltjes),	Amsterdam,	
2017	

Mythen	moet	je	niet	geloven!	Mytheverklaringen	uit	de	Oudheid.	Vertaald	en	
toegelicht	door	Hugo	KONING,	Budel,	2016	

Herodotos.	Macht	heeft	vele	minnaars.	Vijftig	verhalen.	Vertaald	door	Gerard	
KOOLSCHIJN,	Amsterdam,	2016	

KOSTER,	 Annelies	 -	 MOLS,	 Stephan	 (ed.),	 Gladiatoren.	 Helden	 van	 het	
Colosseum,	Nijmegen,	2016	

LATEUR,	Patrick,	Efemeriden.	Facebooknotities,	Leuven,	2017	
LATEUR,	 Patrick,	 Goden.	 150	 epigrammen	 uit	 de	 Anthologia	 Graeca,	 Budel,	
2017	

MEIJER,	Fik,	Petrus.	Leerling,	leraar,	mythe,	Amsterdam,	2016	
Appianus.	De	burgeroorlogen.	137-35	v.Chr.	Vertaald	door	John	NAGELKERKEN.	
Met	een	voorwoord	van	Jacqueline	KLOOSTER,	Amsterdam,	2017	
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Plinius.	 Geneeskunde.	 Een	 selectie	 uit	 de	 Naturalis	 Historia.	 Vertaald	 door	
Mark	NIEUWENHUIS,	Joost	VAN	GELDER,	Ton	PETER,	Amsterdam,	2016	

SACRÉ,	 Dirk	 -	 DE	 BOM,	 Erik	 -	 VERBEKE,	 Demmy	 e.a.	 (ed.),	 Utopia	 &	 More.	
Thomas	 More,	 de	 Nederlanden	 en	 de	 utopische	 traditie	 (Supplementa	
Humanistica	Lovaniensia),	Leuven,	2016	

VAN	DER	STOCK,	Jan,	Op	zoek	naar	Utopia,	Leuven,	2016	
VAN	DER	TUUK,	Luit,	Bonifatius	in	Dorestad.	De	evangeliebrenger	van	de	Lage	
Landen	-	716,	Antwerpen,	2016	

VAN	 DIJK,	 Willemijn,	 De	 opvolger.	 Tiberius	 en	 de	 triomf	 van	 het	 Romeinse	
keizerrijk,	Amsterdam,	2017	

VERSTRATEN,	Peter	-	HOUPPERMANS,	Sjef	(ed.),	Oedipus	heerst!?	(Psychoanalyse	
en	cultuur,	7),	Antwerpen	-	Apeldoorn	

VEYNE,	 Paul	 -	 HOFSTEDE,	 Rokus	 (vert.),	 Palmyra,	 de	 onvervangbare	 schat,	
Amsterdam,	2016	[2015]	

	
	
ROMANS	

	
JURG,	Wim,	De	bekentenissen	van	Constantijn,	2017	
KANE,	Ben,	[Eagles	of	Rome	2]	Hunting	the	Eagles,	2016	
SCARROW,	Simon,	[Eagle	15]	Invictus,	2016	
SCARROW,	Simon	-	ANDREWS,	T.	J.,	[Optio	Horatius	Figulus	1]	Invader	[1.	Death	
beach;	 2.	 Blood	 enemy;	 3.	 Invader:	 dark	 blade;	 4.	 Imperial	 agent;	 5.	
Sacrifice],	2016	[2014-2015]	

	
	
JEUGDBOEKEN	

	
NORTHFIELD,	Gary,	Julius	Zebra.	Rollebollen	met	de	Romeinen,	2016	
RIORDAN,	Rick,	The	trials	of	Apollo	1.	The	hidden	oracle,	2016	
	
	
STRIPS	

	
De	7	wonderen	-	Les	7	merveilles,	V04:	Sarchione,	Antonio	-	Blengino,	Luca	-	
Georges,	Gaëtan	e.a.,	De	tempel	van	Artemis	356	/	585	v.	Chr.	 (2016)	-	Le	
temple	d'Artémis	356	av.	J.-C.	(2015),	Daedalus	

De	7	wonderen	-	Les	7	merveilles,	V05:	Magno,	Carlos	-	Blengino,	Luca	-	Huet,	
Romain	e.a.,	De	piramide	van	Cheops	2565	v.	Chr.	(2017)	-	La	pyramide	de	
Khéops	2565	av.	J.-C.	(2015),	Daedalus	
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De	adelaars	van	Rome	-	Les	aigles	de	Rome,	V05:	Marini,	Enrico,	De	adelaars	
van	 Rome.	 Vijfde	 boek	 (2016)	 -	 Les	 aigles	 de	 Rome.	 Livre	 V	 (2016),	
Dargaud	Benelux	

Alex	 -	Alix,	 V35:	 Venanzi,	 Marco	 -	 Valmour,	 Pierre	 -	 Barthelemy,	Mathieu,	
Het	goud	van	Saturnus	(2016)	-	L'or	de	Saturne	(2016)	(Alex),	Casterman	

Alex	 Senator	 -	 Alix	 Senator,	 V05:	 Démarez,	 Thierry	 -	 Mangin,	 Valérie	 -	
Bajram,	 Denis	 e.a.,	 De	 schreeuw	 van	 Cybele	 (2016)	 -	 Le	 hurlement	 de	
Cybèle	(2016),	Casterman	

Apostata,	 V07:	 Broeders,	 Ken,	 Niets	 meer	 dan	 een	 wolk	 (2016),	 Indruk	 -	
Stripwinkel	Alex	

Arelate	 -	 Arelate,	 V04:	 Sieurac,	 Laurent	 -	 Genot,	 Alain,	 De	 kronieken	 van	
Neiko	1.	Neiko	(2016)	-	Neiko	(2015),	Dark	Dragon	Books	

Contius,	V02:	De	Vocht,	Ludwig,	De	smidse	van	Vulcanus	(2016),	Bonte	
Gloria	 victis	 -	 Gloria	 victis,	 V03:	 Guerrero,	 Mateo	 -	 Fernández,	 Juanra	 -	
Montes,	Javi,	Nemesis	(2016)	-	Némesis	(2016),	Le	Lombard	

Heroveringen	 -	 Reconquêtes,	 V04:	 Miville-Deschênes,	 François	 -	 Runberg,	
Sylvain,	 Dood	 van	 een	 koning	 (2016)	 -	 La	 mort	 d'un	 roi	 (2016),	 Le	
Lombard	

Orakel	 -	 Oracle,	 V05:	 Seure-Le-Bihan,	 Erwan	 -	 Betbeder,	 Stéphane	 -	
Jacquemoire,	Élodie	e.a.,	De	weduwe	(2016)	-	La	veuve	(2015),	Daedalus	

De	reis	van	de	vaders.	De	exodus	volgens	Yona	-	Le	voyage	des	pères.	L'exode	
selon	 Yona,	 V03:	 Ratte,	 David	 -	 Lavialle,	 Myriam,	Opschudding	 (2016)	 -	
Effervescence	(2012),	Gorilla	

De	reis	van	de	vaders.	De	exodus	volgens	Yona	-	Le	voyage	des	pères.	L'exode	
selon	Yona,	V04:	Ratte,	David	-	Lavialle,	Myriam,	Transhumance	(2017)	-	
Transhumance	(2013),	Gorilla	

Ulysses	1781	-	Ulysse	1781,	V01:	Hérenguel,	Éric	-	Dorison,	Xavier	-	Lamirand,	
Sébastien	e.a.,	De	cycloop	1/2	(2017)	-	Le	cyclope	1	(2015),	Daedalus	

	
	
FILMS	

	
Roman	 empire.	 Reign	 of	 blood.	 1.	 Born	 in	 the	 purple;	 2.	 The	making	 of	 an	
emperor;	3.	Enemy	of	the	Sentate;	4.	Rome	is	burning;	5.	Fight	for	glory;	6.	
14	Days	of	blood	 (2016	 -	USA)	 -	 60x6	min.	 -	 2,5	 *	 -	 Prod.:	Netflix	 -	Act.:	
Bean,	Sean	(narrator);	Jakubenko,	Aaron;	Wright,	Edwin	
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Adrian	 Goldsworthy,	 Romeinse	 legioenen.	 Uitgeverij	
Omniboek,	 Utrecht/VBK,	 Antwerpen,	 2015.	 282+16p.;	 foto’s,	
tabellen,	 schema’s,	 kaart,	 woordenlijst,	 register.	 ISBN	 978	
94	019	0099	7;	€	27,50		
[Vertaling	van	:	The	complete	Roman	army	(2003)]	
	
Door	Jef	Abeel	
	
Goldsworthy	is	professioneel	schrijver	over	de	klassieke	oudheid,	
waarover	 hij	 al	 minstens	 zes	 boeken	 geschreven	 heeft.	 Met	
“Romeinse	legioenen”	keert	hij	terug	naar	het	onderwerp	van	zijn	
promotie:	 de	 oorlogsvoering	 van	 het	 beste	 leger	 uit	 de	
geschiedenis.	Hij	 begint	met	 een	kort	overzicht	 van	de	Romeinse	
geschiedenis	 en	 met	 een	 verantwoording	 van	 zijn	 bronnen:	
schrijvers	 zoals	 Polybius,	 Livius,	 Caesar,	 Appianus,	 Plutarchus,	
Tacitus,	 Flavius	 Josephus,	 Ammianus	 Marcellinus,	 Frontinus,	
Vegetius	 e.a.	 Verder	 gebruikte	 hij	 ook	 archeologische	 bronnen,	
inscripties,	 papyri,	 kunstwerken.	 Dan	 volgt	 een	 handige	
chronologische	tabel	van	753	v.C.	tot	554	n.C.	
	
Het	boek	begint	met	het	leger	ten	tijde	van	de	Republiek,	maar	de	
auteur	 verwijst	 wel	 naar	 Servius	 Tullius,	 de	 zesde	 koning	 (578-
534).	De	Romeinen	namen	van	de	Griekse	kolonisten	in	Zuid-Italië	
sommige	 zaken	 over,	 zoals	 de	 hoplieten	 en	 de	 falanx.	 De	 eerste	

betrouwbare	bron	voor	het	 leger	 is	de	Griekse	geschiedschrijver	Polybius	
(201-120).	In	zijn	“Historiai”	geeft	hij	een	gedetailleerde	beschrijving	van	de	
organisatie	 van	 het	 leger	 rond	 150	 v.C.	 Die	 beschrijving	 is	 wel	 zeer	
technisch.	
	
Voor	 de	 verovering	 van	 Italië	 gebruikten	 de	 Romeinen	 hoofdzakelijk	 een	
landleger	en	dat	bleef	altijd	hun	sterkste	kant.	Vanaf	ca.	261	v.C.	had	Rome	
ook	 een	marine,	maar	 die	was	 niet	 opgewassen	 tegen	 de	 Carthaagse,	 van	
wie	 de	 Romeinen	 veel	 overnamen,	 o.a.	 hun	 quinqueremes	 of	 vijfroeiers,	
zoals	 Polybius	 al	 beweerde.	 Eeuwenlang	 bestond	 het	 leger	 enkel	 in	
oorlogstijd	en	werd	het	nadien	telkens	ontbonden,	zodat	men	bij	een	nieuw	
conflict	de	soldaten	eerst	weer	moest	trainen.	Die	soldaten	waren	lange	tijd		
welgestelde	vrije	mensen,	die	hun	eigen	uitrusting	betaalden.		
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Na	 de	 verovering	 van	 enkele	 overzeese	 provincies,	 ontstond	 de	 behoefte	
aan	 een	 beroepsleger	 om	 de	 permanente	 controle	 uit	 te	 voeren.	 Hierin	
werden	ook	de	arme	burgers	opgenomen,	wat	vroeger	ondenkbaar	was.	De	
staat	betaalde	hun	uitrusting.	 	Deze	hervorming	wordt	 toegeschreven	aan	
Marius,	maar	voltrok	zich	waarschijnlijk	geleidelijk.	Van	Daele1	zegt	dat	de	
soldaten	 al	 betaald	 werden	 vanaf	 362	 v.C.	 en	 minstens	 100	 jaar	 voor	
Marius.	De	legioenen	behielden	voortaan	ook	hun	zelfde	naam,	nummer	en	
eretekens	gedurende	heel	hun	bestaan.	Ervaring	en	kennis	gingen	niet	meer	
verloren.	 Vanaf	 de	 1°	 eeuw	 v.C.	 ontwikkelde	 het	 Romeinse	 leger	 een	
superieure	 militaire	 techniek	 en	 had	 het	 ook	 allerlei	 vaklieden	 mee	 om	
kampen	en	bruggen	aan	te	leggen.	
	
Tijdens	 het	 principaat	 was	 het	 leger	 een	 volledig	 professioneel	 en	
permanent	instituut.	Meestal	waren	er	30	legioenen.	De	auteur	geeft	er	een	
overzichtelijke	 lijst	 van	 op	 p.	 60.	 Daarnaast	 waren	 er	 ook	 legers	 van	 de	
bondgenoten:	de	auxilia.	De	pretoriaanse	 lijfwacht	bestond	uit	9	 cohorten	
van	 480	man,	 bijna	 zo	 groot	 als	 één	 legioen	 dus.	 Hiermee	 kon	 de	 keizer	
zichzelf	 beschermen,	 zijn	 wil	 opleggen	 aan	 de	 bevolking	 van	 Rome	 en	
lastige	edelen	liquideren.	Maar	soms	vermoordde	de	lijfwacht	de	keizer	zelf,	
wat	het	geval	was	bij	Caligula	en	Pertinax.		
	
In	het	 leger	waren	vele	 carrièremogelijkheden	voor	 senatoren	en	equites.	
Gewone	 mensen	 kwamen	 in	 aanmerking	 voor	 de	 posten	 van	 lagere	
officieren,	 zoals	 de	 1.800	 centuriones	 in	 de	 legioenen	 en	 evenveel	 in	 de	
auxilia.	Officieren	hadden	een	veel	hoger	inkomen	dan	de	gewone	soldaten,	
iets	wat	van	alle	tijden	is:	b.v.	40.000	sestertiën	tegenover	slechts	1200	of	
het	25-voud.	Een	beroepsmilitair	bracht	 ca.	25	 jaar	van	zijn	 leven	door	 in	
het	 leger.	 Hoewel	 de	 dienst	 vrijwillig	 was,	 werd	 er	 in	 6	 en	 9	 n.C.	
gerekruteerd	na	een	nederlaag.	Velen	deden	van	alles	om	aan	de	dienst	te	
ontsnappen.	 Er	 is	 één	 geval	 bekend	van	bewust	 de	duimen	 afhakken.	Het	
leger	 was	 vooral	 aantrekkelijk	 voor	 armere	 jongens;	 maar	 ongeschoolde	
arbeiders	 verdienden	 evenveel	 of	 meer,	 maar	 zij	 hadden	 nooit	
werkzekerheid.	 Soldaten	mochten	 niet	 trouwen	 en	 bestaande	 huwelijken	
werden	 ongeldig	 verklaard.	 Maar	 velen	 hadden	 een	 vaste	 relatie	 en	
kinderen,	die	geen	burgerrecht	hadden,	een	rare	discriminatie.	Ze	mochten	

																																																								
1	Bernard	 Van	 Daele,	 Het	 Romeinse	 leger.	 Uitgeverij	 Davidsfonds,	 Leuven,	
2003.	252	p.,	 foto’s,	 tabellen,	wdl.,	bibliografie.	 ISBN	90-5826-224-3;	€	25	
en	De	Romeinse	marine.	Uitgeverij	Davidsfonds,	Leuven,	2006.	254	p.,	foto’s,	
tabellen,	 tekeningen,	 kaarten,	 wdl.,	 tijdtafel,	 bibliografie.	 ISBN	 90-5826-
401-7;	€	25.	
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hen	wel	opnemen	in	hun	testament.	Het	verbod	was	niet	van	toepassing	op	
officieren	uit	de	adel.	
	
De	 modelsoldaat	 zag	 er	 volgens	 Vegetius	 uit	 als	 volgt:	 groot,	 sterk,	 liefst	
afkomstig	 van	 het	 platteland.	 Bernard	 Van	 Daele	 geeft	 in	 zijn	 boek	 “Het	
Romeins	 leger”	een	 langer	citaat:	 “een	 jonge	man	met	 levendige	ogen,	het	
hoofd	 rechtop,	 brede	 borstkas,	 gespierde	 schouders,	 sterke	 armen,	 lange	
vingers,	 een	 buik	 van	 bescheiden	 omvang,	 een	 slank	 achterwerk,	 pezige	
kuiten	en	voeten”.	De	meesten	bereikten	niet	de	 ideale	 lengte	van	1	m	80.	
Drie	op	vijf	bereikte	levend	het	einde	van	zijn	loopbaan.		
	
Het	 leger	 trok	 enkel	 op	 oorlog	 in	 de	 lente,	 zomer	 en	 vroege	 herfst.	 In	 de	
winter	 vond	 men	 niet	 genoeg	 voedsel	 en	 trok	 men	 zich	 terug	 in	 een	
winterkamp	(hiberna).	Sommige	permanente	kampen	zoals	Xanten	waren	
25	ha	of	groter.	De	auteur	beschrijft	zo’n	modelkamp	met	woningen	voor	de	
officieren,	 barakken	 voor	 de	 soldaten,	 schuren	 met	 graan	 en	 andere	
levensmiddelen	voor	mensen	en	dieren,	badhuizen,	heiligdommen.	Behalve	
voor	 hun	 dagelijkse	 training	 moesten	 de	 soldaten	 ook	 zorgen	 voor	 de	
schoonmaak	en	hadden	ze	nog	andere	taken.		
	
De	verloning	bestond	aanvankelijk	uit	112	denarii.	Caesar	verdubbelde	dat	
bedrag	 tot	225	zilveren	denarii	per	 jaar	of	9	 aurei.	Domitianus	maakte	er	
300	 van,	 Septimius	 Severus	 450,	 Caracalla	 700,	 maar	 dat	 was	 ook	 nodig	
wegens	de	inflatie	in	de	3°	eeuw.	De	omrekening	naar	onze	euro	is	moeilijk.	
De	 bedragen	 waren	 bruto:	 er	 werd	 wat	 afgehouden	 voor	 kleding	 en	
voeding.	Behalve	geld	waren	er	ook	eervolle	onderscheidingen,	die	door	de	
auteur	netjes	opgesomd	worden	(p.	116-117).	
	
Het	eten	bestond	vooral	uit	graan,	spek	en	ander	varkensvlees,	rundsvlees,	
kaas,	zure	wijn	en	 linzen	als	groente.	De	soldaten	aten	twee	keer	per	dag:	
een	ontbijt	en	een	avondmaal.	Ze	waren	geen	vegetariërs.	Met	hun	zakgeld	
kochten	de	soldaten	nog	eten	bij.	Ze	gingen	ook	op	jacht.	
	
Voor	 hun	 gezondheid	 hadden	 ze	 badhuizen,	 veldhospitalen	 en	 medisch	
personeel.	 De	 militaire	 discipline	 was	 streng.	 Het	 verbod	 om	 te	 trouwen	
werd	 door	 Septimius	 Severus	 afgeschaft.	 Het	 is	 niet	 duidelijk	 waar	 de	
vrouw	en	de	kinderen	woonden.		
	
Na	 25	 jaar	 dienst	 kregen	 ze	 een	 diploma	 en	 de	militairen	 van	 de	 auxilia	
kregen	 dan	 burgerrecht.	 Die	 van	 de	 legioenen	 waren	 al	 burger.	 Rond	 de	
kampen	ontstonden	dorpen	met	handelaars	en	andere	burgers.	Verder	ook	
een	amfitheater	voor	bloederige	spelen	en	badhuizen.		
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De	 legioenen	 hadden	 ook	 een	 goed	 gevulde	 godsdienstige	 kalender,	 met	
feesten	 ter	 ere	 van	 het	 eeuwige	 bestaan	 van	 Rome.	 Helaas	 is	 dit	 niet	
uitgekomen,	 ook	 niet	 voor	 latere	 rijken	 met	 dezelfde	 ambitie.	 De	
godsdienstige	 praktijk	 kwam	 ook	 veelvuldig	 voor	 in	 het	 dagelijkse	 leven	
van	de	Romeinse	soldaat.	Mithras	was	heel	succesvol	bij	hen.	
	
Ontslag	uit	het	 leger	kwam	voor	bij	ziekte,	verwonding,	ernstig	vergrijp	of	
na	25	jaar	dienst.	We	krijgen	ook	een	beeld	van	de	kleding,	helmen,	andere	
lichaamsbescherming,	 aanvalswapens,	 standaarden	 en	 de	 uitrusting	 voor	
de	cavalerie.	In	vredestijd	beschermden	de	soldaten	de	grenzen,	fungeerden	
ze	 als	 ambtenaar,	 waren	 ze	 actief	 in	 de	 bouw	 en	 de	 aanleg	 van	 wegen,	
muren	 zoals	 die	 van	Hadrianus	 (117	km),	 verdedigingslinies.	 In	moeilijke	
provincies	zoals	bij	de	Joden	traden	ze	op	als	bezettingsmacht.	
		
Bij	 de	 oorlogvoering	 onderscheidt	 de	 auteur	 verschillende	 soorten:	
verovering,	 neerslaan	 van	 opstanden,	 strafexpedities,	 reacties	 op	
plunderingen	of	op	invasies.	Er	waren	verschillende	manieren	van	vechten,	
van	aanvallen	en	van	belegeren,	o.a.	uithongeren.	
	
Het	 boek	 eindigt	met	 het	 leger	 in	 de	 late	 Oudheid,	 toen	 het	 rijk	 in	 grote	
problemen	kwam	en	keizers	 te	velde	sneuvelden,	zoals	Septimius	Severus	
in	 York	 tegen	 de	 Schotten.	 De	 titels	 en	 rangen	 hadden	 ook	 niet	 meer	
dezelfde	inhoud	als	tijdens	de	Republiek	en	vroege	Keizertijd.	De	diensttijd	
was	teruggebracht	naar	20	jaar,	om	desertie	te	verminderen.	Vele	rekruten	
waren	“barbaren”	(die	binnenvallende	barbaren	moesten	tegenhouden)	en	
de	soldij	was	verlaagd.	Een	nieuwe	godsdienst	deed	vanaf	Constantijn	(312	
n.C.)	 zijn	 intrede	 in	 het	 leger.	 Hij	 liet	 de	 soldaten	 de	 eerste	 letters	 van	
Christus,	 de	 chi	 en	 de	 rho,	 op	 hun	 schild	 aanbrengen.	 Er	 kwamen	 ook	
nieuwe	vijanden	zoals	de	Perzische	Sassaniden.	
	
In	 de	 5°	 eeuw	 eindigde	 het	 West-Romeinse	 rijk.	 De	 auteur	 stelt	 dat	 de	
schuld	niet	bij	het	leger	lag:	dat	was	nog	altijd	beter	dan	zijn	tegenstanders.	
Hij	 waagt	 het	 niet	 te	 zeggen	 dat	 er	 teveel	 vreemde	 volkeren	 in	 het	 rijk	
binnenvielen.	De	bevolking	van	Rome	was	ook	heel	sterk	gedaald	(doordat	
er	 te	weinig	 kinderen	 geboren	werden).	 Het	 Oost-Romeinse	 Rijk	 zette	 de	
Romeinse	traditie	nog	duizend	jaar	verder	tot	1453.	Daar	was	de	welvaart	
hoger	en	was	het	leger	loyaler	aan	de	keizer.		
	
Het	 boek	 eindigt	 met	 een	 woordenlijst	 (die	 wel	 nodig	 is	 voor	 wie	 geen	
Latijn	 heeft	 gehad)	 en	 een	 personenregister.	 Jammer	 dat	 er	 ook	 geen	
plaatsnamenregister	 is	 en	 dat	 een	 aantal	 plaatsnamen	 zoals	 Ecnomus,	
Thapsus,	 Pharsalus,	Massada	 en	 Jotapata	 niet	 op	 de	 kaart	 staan	 die	 bij	 p.	
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128	te	vinden	is.	Er	zijn	ook	geen	verwijzingen	naar	de	ingelaste	katern	128	
a-p:	 daar	 staan	 de	 veldslagen	 beschreven	 die	 plaatsvonden	 bij	 Ecnomus,	
Cannae,	 Pharsalus,	Massada,	 Straatsburg.	 Een	 bibliografie	 ontbreekt.	 Er	 is	
dus	geen	vermelding	van	Bernard	Van	Daele,	“Het	Romeinse	leger”	en	“De	
Romeinse	 marine”,	 die	 mij	 minstens	 even	 goed	 	 lijken	 te	 zijn,	 maar	 niet	
meer	verkrijgbaar	zijn.		
	
De	auteur	is	er	wel	in	geslaagd	aan	te	tonen	dat	het	leger	niet	statisch	was	
in	de	tien	eeuwen	van	zijn	bestaan	en	dat	het	met	de	tijd	mee	evolueerde.	
Hij	toont	ook	aan	dat	de	verliezers	te	beklagen	waren:	het	vae	victis	(wee	de	
overwonnenen)	 was	 helaas	 waar.	 Hij	 vertelt	 nergens	 in	 welke	 taal	 de	
onderhandelingen	 met	 de	 tegenstanders	 verliepen	 en	 ook	 niet	 hoe	 de	
Romanisering	concreet	in	zijn	werk	ging.	Het	boek	leest	vlot	en	aangenaam.	
	
	
	
Josho	 Brouwers,	 Henchmen	 of	 Ares.	 Warriors	 and	 Warfare	 in	 Early	
Greece,	Karwansaray	Publishers,	Rotterdam,	2013,	203	blz.	
	
Door	Frederik	Maertens 
	
Doctoraten	vinden	niet	altijd	hun	weg	naar	de	boekenmarkt	door	hun	(te)	
gespecialiseerde	 onderwerpen,	 maar	 af	 en	 toe	 laat	 zo’n	 thema	 toch	 een	
publicatie	toe.	Dit	is	het	geval	met	Henchmen	of	Ares,	een	herwerkte	versie	
van	de	doctoraatsthesis	van	 Josho	brouwers,	die	deze	 in	2010	verdedigde	
aan	 de	 VU	 Amsterdam.	 Het	 resultaat	 is	 een	 boek	 gewijd	 aan	 de	 Griekse	
oorlogvoering	vóór	de	Klassieke	Periode.	
Henchmen	of	Ares	is	allereerst	geen	opsomming	van	oorlogen	en	veldslagen.	
Centraal	 staat	 de	 krijger	 en	 diens	 rol	 in	 de	 strijd	maar	 ook	 in	 de	 bredere	
Griekse	maatschappij.	Het	boek	focust	dus	eigenlijk	op	een	sociaal-cultureel	
aspect	 van	 de	 Griekse	 samenleving	 in	 plaats	 van	 op	 de	 politiek-militaire	
geschiedenis.	Oorlogen	komen	wel	aan	bod	maar	louter	vanuit	het	oogpunt	
van	wie	 de	 strijders	 zijn	 en	 hoe	 dit	 kadert	 in	 de	 algemene	 oorlogvoering.	
Vanuit	 deze	 visie	 is	 het	 mogelijk	 om	 een	 evolutie	 te	 zien	 in	 de	
oorlogvoering,	 en	 dit	 in	 het	 kader	 van	 de	 veranderende	maatschappij.	 De	
besproken	periode	is	dan	ook	een	van	vele	transformaties,	van	de	Myceense	
koninkrijken	tot	de	Griekse	stadstaten	van	ca.	500	v.	Chr.	
Het	 boek	 is	 onderverdeeld	 in	 4	 hoofdstukken	 die	 elkaar	 chronologisch	
opvolgen.	De	rode	draad	doorheen	het	hele	boek	is	de	beschrijving	van	de	
ideale	krijger	in	de	epen	van	Homeros.	Hoofdstuk	1	behandelt	de	Myceense	
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periode	met	 de	 ‘palace	warriors’.	 Vervolgens	 gaat	Brouwers	 over	 naar	 de	
periode	 na	 de	 val	 van	 de	 Myceense	 koninkrijken,	 een	 moeilijke	 tijd	
waarover	 we	 in	 feite	 niet	 veel	 weten.	 De	 auteur	 weet	 hierbij	 toch	 een	
coherent	verhaal	te	geven	gebaseerd	op	de	archeologische	vondsten	uit	die	
tijd	 (Brouwers	 is	 tevens	 archeoloog).	Het	3de	deel	behandelt	de	8ste	 eeuw,	
wanneer	Griekse	huurlingen	in	dienst	treden	van	de	heersers	uit	Egypte	en	
de	oosterse	 rijken.	Het	boek	heeft	hierbij	 een	groot	pluspunt:	het	beperkt	
zich	 niet	 tot	 het	 Griekse	 vasteland.	 In	 het	 laatste	 hoofdstuk	worden	 deze	
buitenlandse	 rijken	 verder	 besproken	 samen	 met	 de	 opkomst	 van	 de	
Griekse	 stadstaten.	 Een	 goede	 vondst	 in	 de	 teksten	 is	 de	 toevoeging	 van	
zogenaamde	uitsmijters	over	diverse	onderwerpen	in	aparte	hoofdstukjes,	
zoals	passages	over	begrafenisrituelen,	versterkingen,	oorlogvoering	op	zee	
of	huurlingen	in	de	Oudheid.	
De	aanpak	in	het	boek	geeft	een	bijzondere	kijk	op	de	pre-Klassieke	Griekse	
samenleving	vanuit	de	blik	van	de	Griekse	krijger.	Josho	Brouwers	probeert	
hierbij	 een	 zo	 volledig	 mogelijk	 beeld	 te	 schetsen	 door	 een	 veelvuldig	
gebruik	 van	 diverse	 types	 van	 bronnen,	 van	 historische	 teksten	 over	
inscripties	 tot	 archeologische	 vondsten.	 Het	 boek	 is	 dan	 ook	 duidelijk	
geschreven	met	de	bedoeling	een	overzichtswerk	te	bieden,	hoewel	Magna	
Graecia	 jammer	 genoeg	 zo	 goed	 als	 niet	 aan	 bod	 komt.	 Dat	 is	 zowat	 het	
enige	 minpunt.	 Als	 aanvulling	 bevat	 het	 boek	 nog	 een	 chronologisch	
overzicht	met	de	belangrijkste	data,	een	index,	bibliografische	nota’s	en	een	
overzicht	 van	 alle	 gebruikte	 bronnen.	 Het	 geheel	 omvat	 zeer	
gespecialiseerde	 materie,	 maar	 wordt	 goed	 leesbaar	 gehouden	 door	 de	
eerder	 genoemde	 uitsmijters,	 de	 vele	 kaarten	 en	 foto’s,	 en	 zelfs	
verschillende	 reconstructietekeningen	 uit	 Ancient	 Warfare	 Magazine	
(waarvan	Josho	Brouwers	tot	voor	kort	nog	hoofdredacteur	was).	
Met	Henchmen	of	Ares	levert	Josho	Brouwers	een	goed	geschreven	en	quasi	
compleet	 werk	 af	 rond	 oorlogvoering	 in	 de	 Griekse	 wereld	 vóór	 de	
Perzische	Oorlogen.	Het	 onderwerp	 vereist	wel	 enige	 voorkennis	 over	 de	
politiek-militaire	 geschiedenis	 van	 de	 Griekse	 wereld,	 en	 is	 dus	 in	 feite	
bedoeld	voor	mensen	met	een	klassieke	opleiding	of	een	sterke	historische	
interesse	in	de	aangehaalde	periodes.	Maar	de	inhoud	is	zo	interessant	dat	
het	de	vraag	oproept	of	een	dergelijk	werk	ook	niet	geschreven	zou	moeten	
worden	 over	 de	 Klassieke	 en	 Hellenistische	 Periode.	Misschien	 is	 dit	 wel	
een	ideaal	volgend	project	voor	de	auteur.	
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Luc	Rombouts	promoveert	in	Utrecht	over	de	oorsprong	van	de	beiaard	

	
Op	2	november	promoveerde	Luc	Rombouts	aan	de	Universiteit	Utrecht	tot	
doctor	 in	 de	 Geesteswetenschappen	 (vakgebied:	musicologie).	 Hij	
verdedigde	 een	 proefschrift	 met	 als	 titel	 De	 oorsprong	 van	 de	 beiaard.	
Wortels,	 ontstaan	 en	 ontwikkeling	 tot	 1530.	 Promotor	 was	 Prof.	 Dr.	
Albert	Clement	 (Universiteit	 Utrecht	 /	University	 College	 Roosevelt,	
Middelburg).		De	waardering	van	de	jury	uitte	zich	in	de	toekenning	van	de	
bijzondere	 graad	 ‘cum	 laude’.	 De	 verdediging	 werd	 ‘ingeluid’	 door	
stadsbeiaardier	 Malgosia	 Fiebig	 vanop	 het	 carillon	 van	 de	 Domtoren.	
Achteraf	 verbroederden	 talrijke	 aanwezigen	 uit	 Nederland	 en	 België	
tijdens	 het	 drinken	 van	 het	 intussen	 bekende	 Beiaardbier.	 	 In	 het	
proefschrift	 wordt	 de	 oorsprong	 van	 de	 beiaard	 gekaderd	 in	 de	 bredere	
context	van	de	beier-	en	uurwerktradities	 in	het	 laatmiddeleeuwse	West-
Europa.	Daaruit	blijkt	dat	heel	wat	‘beiaardtechnologie’	al	aanwezig	was	in	
oudere	 klokken-	 en	 uurwerktradities.	 De	 beiaard	 blijkt	 niet	 rechtstreeks	
ontstaan	te	zijn	uit	de	voorslag,	zoals	de	meeste	auteurs	hebben	beweerd,	
maar	 vanuit	 het	 beieren	 op	 luidklokken.	 De	 voorslag	 is	 eerder	 een	
versterkende	 factor	 geweest.	 Daarnaast	 is	 het	 opvallend	 dat	de	 beiaard	
precies	 in	 de	 Lage	 Landen	 is	 ontstaan	 en	 tot	 bloei	 gekomen,	 terwijl	 zijn	
directe	 en	 indirecte	 voorlopers,	 inclusief	 de	 muzikale	 voorslag,	
voorkwamen	 in	 andere	 regio’s	 van	 westelijk	 Europa.	 Dat	 wijst	 er	 onder	
meer	op	dat	beiaardmuziek	een	 luxeproduct	was	dat	kon	ontstaan	 in	een	
welvarende	regio	met	onder	meer	een	competitieve	stadscultuur.		
	
Het	 proefschrift	 van	Luc	 is	 te	 verkrijgen	 via	Museum	Klok	&	Peel	 aan	de	
prijs	van	39,95	Euro.		
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Alumni Letteren Leuven en de 
Taalunie nodigen uit 

 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

	
Kader	Abdolah,	schrijver	

Rik	Torfs,	rector	KU	Leuven	
Emiel	Lamberts,	historicus	

Rachida	Lamrabet,	schrijfster	
Bart	Dobbelaere,	journalist	

Klaas	Delrue	(Yevgueni)	en	Stefan	Dixon.	

Ruud	Hendrickx,	VRT-taaladviseur,	hoofdredacteur	Van	Dale	

Zaterdag	22	april	2017,	13.30	uur	

Studio	1	van	Flagey,	Heilig-Kruisplein	in	Elsene		

In	Brussel	worden	meer	dan	vijftig	verschillende	 talen	gesproken.	Minder	
dan	 de	 helft	 van	 de	 jongeren	 spreekt	 	 thuis	 Frans	 of	 Nederlands.	 Tien	
procent	van	de	Brusselse	bevolking	kent	geen	Nederlands,	Frans	of	Engels.	
In	 Brussel	 is	 meertaligheid	 is	 een	 dagelijkse	 realiteit.	 Ook	 in	 Vlaanderen	
neemt	de	 veeltaligheid	 toe.	Dat	 creëert	 heel	wat	mogelijkheden,	maar	het	
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roept	ook	vragen	op.	
	
Alumni	 Letteren	 van	 de	 KU	 Leuven	 en	 de	 Taalunie	 zetten	 samen	 een	
project	 op	 rond	 dat	 thema.	Meertaligheid	 dan	 ooit:	 een	 tijdschrift,	 een	
lezing	en	een	debat.	
	
Op	 22	 april	 om	 13.30	 uur	 komen	 we	 samen	 in	 Studio	 1	 van	 het	
Flageygebouw	in	Elsene.	Kader	Abdolah	komt	spreken	over	zijn	leven	als	
Perzisch	schrijver	in	een	Nederlandstalige	omgeving,	over	hoe	een	schrijver	
kan	overleven	in	een	samenleving	die	niet	de	zijne	is.		
	
Na	 de	 voorstelling	 van	 het	 tijdschrift	Meertaligheid	 dan	 ooit	debatteren	
Rik	 Torfs	 (rector	 KU	 Leuven),	 Emiel	 Lamberts	 (historicus),	 Rachida	
Lamrabet	(schrijver)	en	Bart	Dobbelaere	(journalist).	
	

De	muzikale	 adempauzes	worden	 verzorgd	 door	 Klaas	Delrue	 (Yevgueni)	
en	Stefan	Dixon.	

Praktisch:	 zaterdag	 22	 april	 2017	 om	 13.30	 uur	 in	 Studio	 1	 van	 Flagey,	
Heilig-Kruisplein	in	1050	Elsene.	

		
De	toegang	 is	15€	voor	 leden/	20€	voor	niet-leden.	Het	aantal	plaatsen	 is	
beperkt	en	daarom	dienen	de	toeschouwers	zich	vooraf	 in	te	schrijven	via	
https://alumninet.alum.kuleuven.be/nl/activiteit/meertaligheid-dan-ooit.	

We	 worden	 gesteund	 door	 de	 Taalunie,	 De	 Cavalerie,	 Immo	 Detiège	 en	
Acco.		
 

ONZE PARTNER 
 

 

ONZE SPONSORS 
 
  

 
	
	



	
	
	

22	

	
	

	
	 OVERLIJDENS	
	
[17	ma	2016]	Valeer	Goris	(KF	1963)	
	
[29	mei	2016]	Guy	Legrelle,	S.J.	(KF	1967)	
	
[30	juni	2016]	Piet	Verbist	(KF)	
	
[9	juli	2016]	Georges	Van	Damme	(KF	1963)	
	
[22	juli	2016]	Henri	Janssens	(KF),	regent	en	ere-leraar	aan	het	
Sint-Pieterscollege	 te	 Leuven,	 auteur	 van	 een	 handboek	 Latijn,	
begeleider	van	tal	van	Romereizen.		

	
[25	aug	2016]	Rita	Steyaert,	penningmeester	van	NKV	Antwerpen	
	
[7	okt	2016]	Prof.	Georges	De	Schrijver,	 S.J.	 (KF),	Ere-Gewoon	Hoogleraar	
aan	 de	 Faculteit	 Theologie	 en	 Voorzitter	 van	 het	 Centrum	 voor	
Bevrijdingstheologieën	
	
[7	 dec	 2016]	 Melanie	 Dewilde,	 moeder	 van	 Wilfried	 Swinnen	 (KF	 +	 OG	
1965)	en	Loe	Swinnen	(KF	1969)	
	
[8	 dec	 2016]	 Paul	 Tournoy,	 zoon	 van	 prof.	 em.	 Gilbert	 Tournoy	 (KF)	 en	
Lieve	Thoen	(KF)	
	
[21	dec	2016]	Dirk	Haentjens	(KF)	
	
[29	jan	2017]	Jan	Lenaerts,	vader	van	Mathieu	Lenaerts	(KF	1976)	
	
[27	feb	2017]	Karel	Van	Langendonck	(KF	1966),	leraar	klassieke	talen	aan	
het	Heilig	Hartinstituut	in	Heverlee	
	
[30	maart	2017]	Mienie	Leyen,	moeder	van	Bart	Lemmens	(KF	1989)	
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	 	 GEBOORTES	
	
[13	 okt	 2016]	 Bram	 en	 Wout,	 tweelingzoontjes	 van	 Erwin	 Thoelen	 en	
Liesbeth	Westhof	(OG)	
	
[22	 nov	 2016]	 Cypriaan,	 broertje	 van	 Valentijn	 en	 zoontje	 van	 Peter	 Van	
Nuffelen	(OG)	en	Lieve	Van	Hoof	(KF)	
	
[10	 feb	 2017]	 Charline	 Demoor,	 kleindochter	 van	 Mathieu	 Lenaerts	 (KF	
1976)	
	
	
	

	
Emeritaat	Rita	Beyers	(UA)	
	
Dit	jaar	ging	Rita	Beyers,	Professor	Latijn	aan	
de	UA,	met	emeritaat.	Ter	gelegenheid	daarvan	
hebben	een	aantal	vrienden	en	collega’s	de	
handen	in	elkaar	geslagen	om	een	feestbundel	
samen	te	stellen	met	wetenschappelijke	
bijdragen	rond	thema’s	die	haar	na	aan	het	hart	
liggen:	
		
G.	Guldentops	–	C.	Laes	–	G.	Partoens	
(eds),	Felici	curiositate.	Studies	in	Latin	

Literature	and	Textual	Criticism	from	Antiquity	to	the	Twentieth	Century	in	
Honour	of	Rita	Beyers	(=	Instrumenta	Patristica	et	Mediaevalia,	72),	
Turnhout,	2016	
		
Meer	informatie	over	de	bundel:	
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503570136-
1	
		
Indien	u	nog	vragen	hebt,	graag	een	mailtje	naar:	
bart.janssens@brepols.net.	
	
In	het	volgende	Bulletin	nemen	we	enkele	van	de	laudationes	op.	
	
	
	


