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Tijdschrift	van	de	Classici	Lovanienses	
N.S.	Jaargang	7,	Nummer	1	

MAART	
2016	

Beste	lezers,	
	
‘Ils	 sont	 fous,	 ces	 Romains!’,	 zo	 schreeuwt	 Obelix	
meermaals	 uit	 in	 de	 bekende	 stripreeks	 van	 René	
Goscinny	 en	Albert	Uderzo.	 Kunnen	we	 hem	ongelijk	
geven?	 Twee	 jaar	 geleden	 hielden	we	onze	 befaamde	
Cena	Romana.	Dit	jaar	trekken	we	naar	het	land	van	de	
Galliërs,	zetten	er	onze	 tenten	op	en	schuiven	we	aan	
aan	 hun	 dis.	 U	 kan	 het	 zo	 gek	 niet	 bedenken,	 of	 de	
Classici	 Lovanienses	wagen	zich	eraan.	Als	deze	Cena	
Celtica	nog	maar	net	zou	tippen	aan	de	fameuze	Cena	
Romana,	is	het	al	een	succes.	Zeker	niet	te	missen	dus!	
	
En	 ja,	 laten	we	het	 gewoon	 toegeven.	Wij	 classici	zijn	
een	 volkje	 van	 boeken,	 boeken	 en	 nog	 eens	 boeken.	
Hebt	u	weer	 even	geluk:	dit	nummer	bevat	naast	het	
gebruikelijke	 boekenlijstje	 enkele	 interessante	
recensies,	de	aankondiging	van	een	nieuwe	reeks	over	
de	oudheid	(ja,	u	leest	het	goed,	een	nieuwe	reeks),	en	
de	 smaakmaker	 van	 het	 boek	Te	wapen	 van	 de	 hand	
van	onze	eigenste	voorzitter.	
	
Het	 najaar	 is	 nog	 ver	weg,	maar	 toch.	Dit	 jaar	 vieren	
we	 500	 jaar	 Utopia	 in	 Leuven	 –	 en	 elders.	 In	 dit	
Bulletin	 enkele	 smaakmakers.	Maar	nu	eerst	genieten	
van	de	lente!		
	
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,	
	
In	2016	hebben	de	Romeinen	de	hele	wereld	in	hun	greep.	De	hele	
wereld?	 Nee,	 een	 kleine	 nederzetting	 bleef	 moedig	 weerstand	
bieden	aan	de	overweldigende	cultuur	van	de	Romeinen	en	 is	nog	
steeds	 vrij	 van	 gelijk	welke	 Romeinse	 invoed…	Hoog	 tijd	 om	 daar	
dringend	verandering	in	te	brengen.	
	
Dat	 kleine	 Gallische	 dorpje	 is	 ondertussen	 uitgegroeid	 tot	 een	
archeologisch	 park	 en	 is	 te	 vinden	 onder	 de	 naam	 Aubechies	 in	
Beloeil	 (http://www.archeosite.be/index.php?lang=nl).	 	 Het	
plaatsje	ligt	in	de	provincie	Hainaut	en	dat	is	een	kleine	80	km	van	
Brussel	en	70	km	van	Gent.	 	Kortom,	een	afstand	die	door	ervaren	
legionairs	met	stevige	caligae	makkelijk	te	overbruggen	is!	
	
Commilitones,	 de	datum	van	onze	 roemrijke	 invasie	 ligt	 al	 vast	 en	
jullie	 mogen	 die	 ook	 vol	 enthousiasme	 bekend	 maken	 bij	 jullie	
vrienden,	familieleden	en	eventuele	tafelparasieten,	op	voorwaarde	
dat	 hun	 beurs	 rijkelijk	 gevuld	 is,	 opdat	 zij	 jullie	 rijkelijk	 van	
gerstenat	 kunnen	 voorzien.	 Noteer	 alvast	 in	 jullie	 agenda,	 of	
onderstreep	 het	 als	 het	 er	 reeds	 staat,	 dat	 wij	 Aubechies	 willen	
overweldigen	op	11	juni	vanaf	15	u	in	de	namiddag.	
	
Sterker,	 we	 zijn	 er	 zo	 zeker	 van	 dat	 de	 overwinning	 binnen	
handbereik	 ligt,	 zodat	 we	 zelfs	 al	 een	 volledige	 activiteitenlijst	

hebben	uitgewerkt.	
	
15	u:		Bezoek	 aan	 het	 domein	 waar	 wij	 samen	met	 de	 Keltische	 re-

enactors	van	Deuoxtonion	(http://www.deuoxtonion.be)	en	de	
Nederlandstalige	 gidsen	 van	Aubechies	 de	 enige	 gasten	 zullen	
zijn.	Jawel,	jullie	lezen	het	goed,	de	Keltische	vijand	is	gezwicht	
voor	onze	Romeinse	sestertiën!	We	laten	ons	onderdompelen	in	
de	 vijf	 historische	 periodes	 die	 in	 het	 park	 vertegenwoordigd	
zijn,	van	het	Neolithicum	tot	de	Gallo-Romeinse	periode.	Ook	de	
'Ruimte	 Léonce	 Demarez',	 het	 bijbehorende	 museum,	 kan	
bezocht	worden.	
	

18	u:		Start	van	de	maaltijd	met	bijhorende	dranken:	
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- aperitief:	Gallische	groentesoep,	Gallo-Romeinse	hapjes	en	1	
glas	honingwijn	

- hoofdgerecht:	 varken	geroosterd	 aan	het	 spit	met	Gallische	
groenten,	overgoten	met	honingsaus	

- dessert:	lokale	kazen,	geroosterd	brood	en	vleespaté	
- drank:	1	glas	Cervoise	(Keltisch	bier)	en	1	glas	water	
	
De	maaltijd	wordt	opgeluisterd	met	Keltische	muziek	en	ook	de	
Keltische	re-enactors	zullen	voor	spektakel	zorgen.	
Er	is	ruim	de	mogelijkheid	om	extra	drank	te	kopen	aan	min	of	
meer	democratische	prijzen	en	 er	 zal	 ook	een	 stand	 zijn	waar	
excellente	mede	verkocht	wordt.	

	
22	u:	afsluiten	van	de	bar	
	
23	u:	afsluiten	van	de	site	

	
Mogen	 wij	 jullie	 toch	 vragen	 om,	 alvorens	 het	 dorpje	 te	 plunderen,	 een	
kleine	 bijdrage	 te	 leveren	 in	 de	 kosten	 die	 wij	 gemaakt	 hebben	 om	 deze	
Kelten	te	overtuigen	zich	aan	ons	over	te	geven?	
	
De	afgeronde	prijs	voor	deze	unieke	middag	en	avond	bedraagt	50	euro	per	
persoon.	U	bent	 ingeschreven	van	 zodra	u	dit	 bedrag	gestort	hebt	op	ons	
rekeningnummer	 BE60	 7341	 7918	 4570	 (KREDBEBB)	 t.a.v.	 Classici	
Lovanienses,	Blijde-Inkomststraat	21,	3000	Leuven	en	dit	ten	laatste	op	15	
mei	2016.	
	
In	elk	geval	belooft	onze	Cena	Celtica	een	waardige	opvolger	te	worden	van	
de	felgeprezen	Cena	Romana:	wie	weet	ontmoet	je	er	zelfs	Willy	Evenepoel	
als	Asterix	en	Hans	Hauben	als	Obelix?	 	Jan	Papy	kandideert	nu	al	voor	de	
rol	van	Caesar,	maar	hoogstwaarschijnlijk	zal	hij	hiervoor	de	gladii	moeten	
kruisen	met	 onze	 eigen	 gladiator	Herbert	Verreth!	 	 En	wie	 zou	de	druïde	
van	 dienst	 zijn	 of	 wie	 wordt	 vastgebonden	 met	 een	 prop	 in	 zijn	 mond?		
Jawel,	wij	kennen	onze	klassiekers,	uiteraard	spreken	we	hier	nu	niet	van	
50	shades	of	Grey,	maar	van	Asterix,	of	wat	had	u	gedacht!	
	
Om	het	plezier	nog	te	vergroten	roepen	wij	jullie	op	om	met	zoveel	mogelijk	
jaargenoten	 te	 komen:	 ons	 leger	kan	best	nog	wat	 versterking	 gebruiken!		
Sterker	 nog,	 zodra	 je	 tien	 mensen	 inschrijft,	 kan	 de	 elfde	 persoon	 gratis	
komen.	 Het	 jaar	 dat	met	 de	meeste	mensen	 aanwezig	 is,	 wordt	 door	 ons	
met	 vloeibaar	 goud	 overspoeld!	 En	 zou	 het	 niet	 prachtig	 zijn	 als	 jullie	
Aubechies	 in	 bijpassende	 kledij	 komen	 bezoeken?	 Kies	 zelf	 maar,	 ofwel	
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draag	je	de	kledij	van	de	onderworpen	vijand	–	als	één	stam	vol	jaargenoten	
-	 ofwel	 hul	 je	 je	 in	 de	 stijlvolle	 kledij	 van	 de	 overwinnaar!	 	 De	 mooist	
verklede	personen	krijgen	van	ons	een	prachtig	aandenken!	
	
Kortom…	deze	avond	wordt	opnieuw	een	moment	om	nooit	te	vergeten	en	
blijvend	te	koesteren,	net	zoals	onze	onvolprezen	Cena	Romana!	
	
Tot	op	de	Cena	Celtica!	
	
	
	
	
Namens	Classici	Lovanienses,	
Bert	Gevaert	
	
Bert.Gevaert@sint-lodewijkscollege.be	/	0494	88	87	58	
	
	
	
	
	

	
Boeken	van	professor	Leon	Mooren	

	
Heel	wat	boeken	van	professor	Mooren,	die	op	3	augustus	2015	overleden	
is,	werden	door	zijn	echtgenote	aan	de	bibliotheek	geschonken.	Maar	er	
blijft	nog	heel	wat	ter	beschikking	en	hierbij	willen	we	geïnteresseerde	
classici	en	oudhistorici	de	kans	geven	om	hun	bibliotheek	te	verrijken	en	
meteen	een	souvenir	aan	professor	Mooren	mee	te	nemen.	De	meeste	
boeken	gaan	over	Ptolemaeïsche	en	Romeinse	geschiedenis,	met	

bijzondere	belangstelling	voor	Makedonië,	Augustus	en	Kleopatra.	De	prijs	
is	5	euro	voor	gewone	boeken,	10	euro	voor	kunstboeken.		

	
Wie	geïnteresseerd	is	kan	contact	opnemen	met	Willy	Clarysse	

<Willy.Clarysse@arts.kuleuven.be>	om	een	afspraak	te	maken	en	een	kijkje	
te	nemen	in	bureau	06.32	van	de	faculteit.	
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	 De	Archéosite	van	Aubechies	ligt	langs	de	Romeinse	heirbaan	
tussen	Velzeke	 en	Bagacum	 (Bavay),	midden	 in	 het	 gebied	 van	 de	
Nerviërs.	Voor	wie	niet	genoeg	heeft	aan	onze	Cena	Celtica	en	er	een	
echt	Nervisch	weekend	 van	wil	maken,	 zijn	 er	 op	 een	 afstand	 van	
pakweg	85	km	een	aantal	zeer	interessante	archeologische	sites	en	
musea	te	bezoeken.	
	 Meer	info	voor	deze	toeristische	route	op	
http://www.viabavayvelzeke.com/#!la-via-bavay---nl/c2t2,		
met	de	bijbehorende	brochure	te	downloaden	op	
	http://menapia.discipline.ac-
lille.fr/LivretviaromanaBavayVelzeke.pdf.	
	
	 In	het	Provenciaal	Archeologisch	Museum	van	Velzeke	 in	
Oost-Vlaanderen	 kan	 je	 opgaan	 in	 het	 dagelijkse	 leven	 van	 deze	
Gallo-Romeinse	vicus	aan	de	hand	van	archeologische	vondsten	van	
de	Prehistorie	tot	de	Merovingische	periode.	Het	museum	heeft	een	
uitgebreid	aanbod	voor	kinderen	en	 jongeren	om	kennis	 te	maken	
met	het	archeologische	materiaal.	
	 Meer	info	op	http://www.pam-ov.be/velzeke.	
	
	 De	 blikvangers	 van	 L'espace	 gallo	 romaine	 van	 Ath	 in	 de	
provincie	 Hainaut	 zijn	 drie	 gerestaureerde	 rivierboten	 uit	 de	 2e	
eeuw	n.C.	die	gevonden	zijn	in	de	nabije	vicus	van	Pommeroeul.	Een	
van	deze	aken	is	overigens	als	replica	te	bewonderen	in	Aubechies.	
Van	 februari	 tot	 november	 2016	 kan	 je	 er	 ook	 genieten	 van	 de	
tijdelijke	tentoonstelling	'Er	was	eens...	Een	kindertijd	toen	en	nu'.	
	 Meer	info	op	
	http://www.ath.be/loisirs/culture/musees/espace-gallo-romain.	

	
	 De	Archéosite	 van	 Aubechies-Beloeil,	 een	 17	 km	 ten	 zuidwesten	
van	Ath,	maakt	een	reis	door	de	tijd	van	niet	minder	dan	5000	jaar.	 In	dit	
openluchtmuseum	 genre	 Bokrijk	 staan	 reconstructies	 van	 twee	
neolithische	 hoeven	 uit	 de	 Bandkeramische	 periode	 (in	 Aubechies	 de	
Donau-cultuur	genoemd)	(ca.	5500-4500	v.C.)	en	uit	de	Blicquy	groep	(ca.	
4500	 v.C.);	 vier	 woningen	 uit	 de	 Bronstijd	 (ca.	 1800	 v.C.),	 de	 Hallstatt	
periode	(ca.	450	v.C.)	en	de	Keltische	La	Tène	periode	(1e	eeuw	v.C.),	en	ten	
slotte	een	Gallo-Romeinse	tempel,	villa,	plantentuin	en	necropolis.	
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	 Meer	info	op	http://www.archeosite.be.	
	
	 De	 stad	Bagacum	 (Bavay)	 in	 het	 noorden	 van	 Frankrijk	 is	 gesticht	
rond	20-15	v.C.	op	de	heirbaan	tussen	Colonia	Claudia	Ara	Agrippinensium	
(Köln)	en	Gesoriacum	(Boulogne-sur-Mer).	Het	werd	de	hoofdplaats	van	de	
Civitas	 Nerviorum,	 een	 van	 de	 vier	 districten	 waarin	 de	 provincie	 Gallia	
Belgica	was	verdeeld.	Het	indrukwekkende	Romeinse	forum	(240	x	110	m)	
wordt	 sinds	 1790	 opgegraven	 en	 maakt	 samen	 met	 een	 aantal	 andere	
gebouwen	 en	 monumenten	 deel	 uit	 van	 de	 archeologische	 site	 die	 open	
staat	 voor	 het	 publiek.	 De	 mooiste	 archeologische	 vondsten	 worden	
tentoongesteld	in	een	boeiend	museum.	
	 Meer	info	op	http://forumantique.lenord.fr/fr/Accueil.aspx.	
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De	oudheid	leeft	–	vandaag	misschien	wel	meer	dan	ooit	te	voren.	
Boeken	over	de	oudheid	voor	het	brede	publiek	vinden	gretig	aftrek,	
en	daar	willen	we	dan	ook	graag	op	inspelen.	En	wij,	dat	zijn	enkele	
dynamische,	optimistische	classici	en	classicae	uit	de	universitaire	
of	culturele	wereld	in	Nederland	en	Vlaanderen.	Met	een	groot	hart	
voor	ons	vak	en	de	vaste	wil	om	ons	enthousiasme	te	delen.	Met	
velen	–	niet	alleen	leerkrachten	oude	talen	en	geschiedenis	maar	
ook	anderen	met	een	brede	historische	en	literaire	belangstelling,	
en	mensen	die	meer	willen	weten	over	de	vele	domeinen	van	ons	
leven	waarvoor	de	oudheid	vandaag	nog	steeds	relevant	is.		
	
Hoe?	Via	een	gloednieuwe	reeks	met	actuele	boeken	over	antieke	
cultuur.	De	Kleio-reeks.	Gepubliceerd	door	Garant,	een	uitgeverij	
met	een	groot	hart	voor	de	oudheid	én	de	vaste	wil	om	die	oudheid	
voor	het	voetlicht	te	plaatsen.	Met	frisse,	aantrekkelijke	boeken	over	
steeds	wisselende	thema’s,	maar	met	één	centrale	invalshoek:	de	
betekenis	van	de	Grieks-Romeinse	oudheid	voor	de	wereld	waarin	
wij	leven.	
	
Het	allereerste	boek	van	de	nieuwe	reeks	is	zopas	verschenen:	
	

Patrick	De	Rynck	&	Toon	Van	Houdt,	De	nieuwe	Grieken	en	
Romeinen.	Verrassende	confrontaties	met	de	klassieke	oudheid.	
227	blz.	ISBN	978-90-441-3377-6	

In	volle	eurocrisis	beroept	de	Griekse	premier	Tsipras	zich	op	de	
Atheense	democratie	om	de	draconische	besparingsmaatregelen	af	
te	wijzen	die	de	eurocraten	zijn	land	opleggen.	In	Nederland	bepleit	
minister-president	Rutte	een	strenge	bewaking	van	de	Europese	
grenzen:	als	je	de	buitengrenzen	niet	meer	bewaakt,	is	dat	het	begin	

van	het	einde.	De	oude	Romeinen	ervoeren	dat	volgens	hem	aan	den	lijve.	
	
Dit	spitse	boek	begint	waar	de	kreten	en	slogans	eindigen.	Bij	de	
nuancering.	Het	is	nu	geschreven	–	dat	kan	nu	eenmaal	niet	anders	–	en	
confronteert	de	lezer	met	Grieken	en	Romeinen	en	hun	ideeën	en	emoties.	
Verrassend?	Herkenbaar?	Verrassend	herkenbaar?	Is	de	oudheid	eindelijk	
dood	of	is	ze	alweer	herboren?	Beleven	we	het	einde	van	een	cultuur	of	
een	nieuwe	renaissance?	De	nieuwe	Grieken	en	Romeinen	brengt	een	
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antwoord.	In	de	vorm	van	korte	essays	waarin	de	antieke	mens	verschijnt	
zoals	hij	of	zij	in	de	klassieke	studies	‘nieuwe	stijl’	volop	getoond	wordt	–	
verrassend,	spannend,	verrassend	nieuw.	
	
En	intussen	staan	volgende	twee	boeken	uit	de	Kleio-reeks	al	op	stapel:	
	
Roald	Dijkstra	&	Dorine	van	Espelo,	Petrus	in	Rome	(te	verschijnen	in	
2017)	
	

Janric	van	Rookhuijzen,	Het	geheugen	van	Griekenland	(te	verschijnen	in	
2017)	

De	nieuwe	Grieken	en	Romeinen	is	verkrijgbaar	in	de	betere	boekhandel	of	
rechtstreeks	te	bestellen	bij	Garant-Uitgevers	(info@garant.be).	

Voor	meer	informatie	of	concrete	boekvoorstellen	contacteer	je	best	Toon	
Van	Houdt	(toon.vanhoudt@kuleuven.be)	

	

	
	
	

Save	the	date	
-	

Verjaardag	Trismegistos	
	

Op	(en	mogelijk	rond)	vrijdag	4	november	zal	Trismegistos	
(www.trismegistos.org),	het	internet-platform	voor	alle	
documentaire	teksten	uit	de	oudheid	van	de	afdeling	Oude	
Geschiedenis,	zijn	tienjarig	bestaan	vieren	met	diverse	

activiteiten.		
Wie	wil	volgen	wat	er	zoal	als	activiteiten	gepland	is,	kan	
dat	via	Facebook	(www.facebook.com/TrismegistosTM)	of	

op	de	feestpagina	www.trismegistos.org/10.'	
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TENTOONSTELLING	
	
'Utopia	and	More'.	Thomas	More,	de	Nederlanden	en	de	
utopische	traditie	
Universiteitsbibliotheek	Leuven,	24	september	2016	-	17	januari	
2017	
Curatoren:	Dirk	Sacré,	Demmy	Verbeke,	Erik	De	Bom,	Toon	Van	
Houdt	
		
Utopia	was	fictief.	Het	eiland	heeft	nooit	bestaan,	maar	was	louter	
ontsproten	aan	het	literaire	genie	van	Thomas	More.	Toch	leek	de	
gedetailleerde	beschrijving	op	geen	enkele	manier	onder	te	doen	
voor	de	vele	contemporaine	berichten	over	de	ontdekking	van	de	
Nieuwe	Wereld.	More	leerde	zijn	lezers	zelfs	het	eigenaardige	
alfabet	van	de	Utopianen.	Een	droomwereld	ging	open:	werkdagen	

van	niet	meer	dan	zes	uur,	aan	niets	enig	tekort,	en	een	benijdenswaardig	
geluk.	Kortom,	een	ideale	wereld.	Hoewel.	De	utopische	samenleving	kon	
pas	bestaan	mits	scherpe	controle,	opgave	van	de	privacy	en	harde	straffen	
voor	dissidenten.	De	grens	tussen	droom	en	nachtmerrie	is	flinterdun.	
	
Met	zijn	beschrijving	van	Utopia	ontlokte	More	tal	van	reacties	van	geleerde	
collega	humanisten.	Ze	struikelden	over	elkaar	om	hun	bewondering	uit	te	
drukken.	Er	waren	antieke	aanknopingspunten	die	de	Engelsman	als	geen	
ander	kende	en	op	ingenieuze	wijze	had	aangewend.	En	vooral:	hij	gaf	de	
naam	van	zijn	werkje	aan	een	nieuw	literair	genre.	
	
'Utopia	 and	 More'	 loodst	 de	 lezer	 in	 de	 wereld	 van	 More,	 zijn	
inspiratiebronnen,	 zijn	 contacten,	 zijn	 werken,	 zijn	 Utopia.	 De	 zoektocht	
naar	 de	 ideale	 samenleving	 wordt	 tot	 leven	 gewekt.	 Met	 manuscripten,	
originele	 brieven,	 oude	 drukken	 en	 curiosa.	 Stuk	 voor	 stuk	 kostbare	
documenten	die	in	vele	gevallen	aan	de	basis	lagen	van	een	rijke	utopische	
traditie.	De	hoogte-	en	de	dieptepunten	daarvan	worden	voor	het	voetlicht	
geplaatst,	met	nieuwe	boeken	en	nieuwe	steden.	Echte	steden.	Tot	vandaag.	
'Utopia	 and	 More'	 neemt	 de	 bezoeker,	 breed	 geïnteresseerd	 of	
vakspecialist,	mee	op	sleeptouw	op	een	zoektocht	naar	een	gedroomd	land.	
En	net	wanneer	het	tastbaar	wordt,	ontglipt	het	weer.	
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Bij	 de	 tentoonstelling	 hoort	 een	 catalogus	 onder	 redactie	 van	 Dirk	 Sacré,	
Erik	 De	 Bom,	 Demmy	 Verbeke	 en	 Gilbert	 Tournoy	 die	 zal	 verschijnen	 bij	
Leuven	Universitaire	Pers	met	tal	van	afbeeldingen.	
	
	
PUBLICATIE	

Erik	 De	 Bom	 &	 Toon	 Van	 Houdt	
(reds.),	Andersland.	In	de	voetsporen	
van	 Thomas	 More	 (Antwerpen:	
Polis,	2016)	
	
Mensen	dromen	altijd	van	een	
betere,	heerlijke	nieuwe	wereld.	
Een	van	de	meest	tot	de	
verbeelding	sprekende	
voorbeelden	is	het	boek	Utopia,	de	
beschrijving	van	Thomas	Mores	
hoogstpersoonlijke	droomwereld:	
een	niet-bestaande	ideale	
eilandstaat.	More	publiceerde	het	
boek	in	Leuven	in	1516.	Zijn	werk	
maakte	furore.	Utopia	vormde	het	
begin	van	een	nieuw	literair	genre.	
In	het	kielzog	van	More	zouden	vele	
anderen	–	denkers	én	doeners	–	op	
zoek	gaan	naar	hun	ideale	
Andersland.	De	zoektocht	gaat	nog	
altijd	door.	

	
Andersland	toont	de	voorlopers	en	navolgers	van	Thomas	More.	Een	rijke	
utopische	traditie	die	aanlokkelijk	of	angstaanjagend	is	–	en	vaak	beide	
tegelijk.	
	
Met	bijdragen	van	Gregory	Claeys,	Erik	De	Bom,	Lieven	De	Cauter,	Thomas	
Decreus,	 Jozef	 Janssens,	Marc	 Laureys,	 Piet	 Lombaerde,	 Christoph	 Pieper,	
Geert	Roskam,	Louis	Tobback,	Rik	Torfs,	Christophe	Van	Gerrewey	en	Toon	
Van	Houdt.	
	
Met	een	voorwoord	van	Hans	Achterhuis.	
	
http://www.polis.be/boeken/andersland	
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MONOGRAFIEËN	EN	VERTALINGEN	
	
CLAES,	 Paul	 -	 HULSENS,	 Eric,	 Groot	 retorisch	woordenboek.	 Lexicon	
van	stijlfiguren,	Nijmegen,	2015	
CREEMERS,	 Guido	 e.a.,	 Honderd	 topstukken	 van	 het	 Gallo-Romeins	
museum,	Tongeren,	2016	
Alles	is	Eros.	Hellenistische	poëzie	over	liefde	en	leven	in	het	idyllisch	
landschap.	 Samengesteld	 en	 vertaald	 door	Mieke	 DE	VOS.	 Ingeleid	
door	 Floris	 OVERDUIN.	 Onder	 redactie	 van	 Vincent	 HUNINK,	
(Monobiblos,	2),	Budel,	2015	
DELVAUX,	Luc	-	THERASSE,	Isabelle	(ed.),	Sarcofagen.	Onder	de	sterren	
van	Noet,	Tielt,	2015	
Homeros.	Ilias.	Vertaald	door	Imme	DROS,	Amsterdam,	2015	
HEKSTER,	 Olivier	 -	 JANSEN,	 Corjo	 (ed.),	 De	 wereld	 van	 Hadrianus,	
Nijmegen,	2015	
Ausonius.	 Lied	 van	 de	 Moezel	 &	 Cupido	 aan	 het	 kruis.	 Vertaling	
Patrick	LATEUR.	Tweede	druk,	Leuven,	2016	
LETERME,	 Yves,	 Litterae.	 Een	 bloemlezing	 van	 24	 Latijnse	 teksten,	
handgeplukt,	kalligrafisch	geïnterpreteerd	en	toegelicht,	Sint-Kruis,	

2015	
MEIJER,	Fik,	Jezus	&	de	vijfde	evangelist,	Amsterdam,	2015	
MOORMANN,	Eric	 -	 DE	BLAAUW,	Sible,	Rome.	De	droom	van	keizer	Constantijn,	
Zwolle,	2015	

RETÈL,	Paulien	-	VAN	DER	EERSTEN,	Aniek	-	Vugts,	Toon	(ed.),	Sicilië	en	de	zee,	
Zwolle,	2015	

STEINER,	 Margreet	 L.,	 Op	 zoek	 naar	 ...	 De	 gecompliceerde	 relatie	 tussen	
archeologie	en	Bijbel,	Deventer,	2015	

STUTTARD,	David,	De	Griekse	oudheid	in	vijftig	levens,	Den	Haag,	2015	[2014]	
Marcus	Sidonius	Falx.	Handboek	slavenmanagement.	Met	medewerking	van	
Jerry	TONER.	Met	een	voorwoord	van	Mary	BEARD.	Vertaald	door	Patrick	
DE	RYNCK,	Amsterdam,	2015	

VAN	 DIJK,	 Willemijn,	 Via	 Roma.	 De	 geschiedenis	 van	 Rome	 in	 50	 straten,	
Amsterdam	-	Antwerpen,	2015	

VAN	HOUDT,	Toon,	Mietjes,	monsters	en	barbaren.	Hoe	we	de	antieke	oudheid	
gebruiken	om	onszelf	te	begrijpen,	Antwerpen,	2015	

VERHUYCK,	Luc,	360°	Rome,	Tielt,	2015	
WHITMARSH,	 Tim,	 Hemelbestormers.	 Atheïsme	 in	 de	 antieke	 oudheid,	
Amsterdam	-	Antwerpen,	2016	
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Exclusief	voor	Classici	Lovanienses	
	

"Acco	boekhandel	biedt	u	10%	korting	op	voornoemde	titels,	enkel	
indien	u	bestelt	via	Marijke	Janssens	(marijke.janssens@acco.be	–	
016/628072)	met	vermelding	van	de	referentie	Classici	Lovanienses.”	

	
	

	
	
	
ROMANS	

	
COREY,	Ian,	Centurion	and	assasin.	I,	2015	
COREY,	Ian,	Centurion	and	assasin.	II,	2015	
FABBRI,	Robert,	Vespasian.	6.	Rome's	lost	son,	2015	
GIBBINS,	David,	Total	war	Rome.	2.	The	sword	of	Attila,	2015	
HARRIS,	Robert,	Dictator,	2015	
SAYLOR,	Steven,	[Young	Gordianus	2]	Raiders	of	the	Nile,	2014	
SAYLOR,	Steven,	[Young	Gordianus	3]	Wrath	of	the	Furies,	2015	
SCARROW,	Simon,	[Eagle	14]	Britannia,	2015	
SOUTHWORTH,	Robert,	Spartacus	III.	The	Pharaoh's	blade,	2015	
TURNEY,	S.	J.	A.,	Marius'	mules	VIII.	Sons	of	Taranis,	2015	
	
	
	
JEUGDBOEKEN	

	
RIORDAN,	Rick,	The	heroes	of	Olympus	1.	The	lost	hero,	2010	
RIORDAN,	Rick,	The	heroes	of	Olympus	2.	The	son	of	Neptune,	2011	
RIORDAN,	Rick,	The	heroes	of	Olympus	3.	The	mark	of	Athena,	2012	
RIORDAN,	Rick,	The	heroes	of	Olympus	4.	The	house	of	Hades,	2013	
RIORDAN,	Rick,	The	heroes	of	Olympus	5.	The	blood	of	Olympus,	2014	
RIORDAN,	 Rick,	 The	 demigods	 of	 Olympus	 1.	 The	 two	 headed	 guidance	
counselor,	2014	

RIORDAN,	 Rick,	 The	 demigods	 of	 Olympus	 2.	 The	 library	 of	 deadly	weapons,	
2014	

RIORDAN,	Rick,	The	demigods	of	Olympus	3.	My	demon	satyr	tea	party,	2015	
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RIORDAN,	 Rick,	The	demigods	of	Olympus	4.	My	personal	zombie	apocalypse,	
2015	
	
	
STRIPS	

	
De	7	wonderen	-	Les	7	merveilles,	V01:	Andreucci,	Stefano	-	Blengino,	Luca	-	
Lou	e.a.,	Het	beeld	van	Zeus	432	v.	Chr.	(2015)	-	La	statue	de	Zeus	432	av.	
J.-C.	(2014),	Daedalus	

De	7	wonderen	-	Les	7	merveilles,	V02:	Ali,	Roberto	-	Blengino,	Luca	-	Montes,	
Javi	e.a.,	De	hangende	tuinen	van	Babylon	585	v.	Chr.	 (2015)	 -	Les	jardins	
de	Babylone	585	av.	J.-C.	(2014),	Daedalus	

Alex	 -	 Alix,	 V34:	 Jailloux,	 Marc	 -	 Bréda,	 Mathieu	 -	 Le	 Gall,	 Robin,	 Aan	 de	
overkant	van	de	Styx	(2015)	-	Par-delà	le	Styx	(2015)	(Alex),	Casterman	

Alex	 Senator	 -	 Alix	 Senator,	 V04:	 Démarez,	 Thierry	 -	 Mangin,	 Valérie	 -	
Bajram,	Denis	e.a.,	De	demonen	van	Sparta	(2015)	-	Les	démons	de	Sparte	
(2015),	Casterman	

Alexander	 de	 Grote,	 A03:	 Proost,	 Bart	 -	 Barcas,	 Het	 raadsel	 van	 de	 sfinx	
(2016),	Strips2Go	-	Find	IT	media	

Asterix	-	Astérix,	 V36:	Conrad,	Didier	 -	 Ferri,	 Jean-Yves	 -	Mébarki,	Thierry,	
De	papyrus	van	Caesar	(2015)	-	Le	papyrus	de	César	(2015)	(Asterix),	Les	
éditions	Albert	René	

Atalante	-	Atalante.	La	légende,	V07:	Grey,	Manu	-	Chrispeels,	Didier	(Crisse)	
-	Besson,	Frédéric,	De	laatste	van	de	grote	ouden	 (2015)	 -	Le	dernier	des	
grands	anciens	(2014),	Silvester	

Atalante.	 De	 odyssee	 -	 Atalante.	 L'odyssée,	 V01:	 Kisa,	 Evana	 -	 Chrispeels,	
Didier	 (Crisse),	 Ramses	 de	 onverschrokkene	 (2015)	 -	 Ramsès	 l'intrépide	
(2014),	Silvester	

Atalante.	 De	 odyssee	 -	 Atalante.	 L'odyssée,	 V02:	 Kisa,	 Evana	 -	 Chrispeels,	
Didier	 (Crisse),	De	 eerste	 wedloop	 (2015)	 -	 La	 première	 course	 (2015),	
Silvester	

Cassio	-	Cassio,	V09:	Reculé,	Henri	-	Desberg,	Stephen	-	Kattrin,	Het	rijk	van	
de	 herinneringen	 (2015)	 -	 L'empire	 des	 souvenirs	 (2015)	 [<	 voltooid	 in	
2015],	Le	Lombard	

Contius,	V01:	De	Vocht,	Ludwig,	Het	bliksembezoek	(2015),	Bonte	
Democracy,	 V01:	 Papadatos,	 Alecos	 -	 Kawa,	 Abraham	 -	 DiDonna,	 Annie,	
Democracy	(2015),	Bloomsbury	

Gloria	 victis	 -	 Gloria	 victis,	 V02:	 Guerrero,	 Mateo	 -	 Fernández,	 Juanra	 -	
Montes,	 Javi,	 De	 prijs	 van	 de	 nederlaag	 (2016)	 -	 Le	 prix	 de	 la	 défaite	
(2015),	Le	Lombard	
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Golias	-	Golias,	V04:	Lereculey,	Jérome	-	Le	Tendre,	Serge	-	Stambecco,	Met	
de	 dood	 in	 het	 hart	 (2015)	 -	 La	mort	 dans	 l'âme	 (2015)	 [<	 voltooid	 in	
2015],	Le	Lombard	

Heroveringen	 -	 Reconquêtes,	 V03:	 Miville-Deschênes,	 François	 -	 Runberg,	
Sylvain,	Het	bloed	van	de	Scythen	 (2015)	 -	Le	sang	des	Scythes	 (2015)	 [<	
voltooid	in	2015],	Le	Lombard	

Questor,	V03:	Saviori,	Nicola	-	Sala,	 Jean-Luc	-	Bassini,	Matteo	e.a.,	De	prins	
met	 de	 gouden	 krabben	 (2015)	 -	 Le	 prince	 aux	 crabes	 d'or	 (2014),	
Daedalus	

De	 reis	 van	 de	 vaders	 -	 Le	 voyage	 des	 pères,	 V02:	 Ratte,	 David	 -	 Sabater,	
Sylvie,	Alpheüs	(2015)	-	Alphée	(2009),	Paquet	

De	 reis	 van	 de	 vaders	 -	 Le	 voyage	 des	 pères,	 V03:	 Ratte,	 David	 -	 Sabater,	
Sylvie,	Simon	(2015)	-	Simon	(2010),	Paquet	

Suske	en	Wiske,	A332:	Morjaeu,	Luc	-	Van	Gucht,	Peter,	Het	verloren	verleden	
(2015),	Standaard	Uitgeverij	

	
	
FILMS	

	
The	good	dinosaur	 (2015	 -	USA)	 -	93	min.	 -	Tekenfilm	 -	Dir.:	 Sohn,	Peter	 -	
Prod.:	Walt	Disney	Pictures;	Pixar	 -	Act.:	Harris,	Neil	Patric;	Greer,	 Judy	
(stemmen)	

Hail,	Caesar!	(2016	-	UK/USA)	-	106	min.	-	3	*	-	Dir.:	Coen,	Joel;	Coen,	Ethan	-	
Act.:	Brolin,	 Josh;	Clooney,	George;	 Johansson,	Scarlett;	Beecham,	Emily;	
Tatum,	Channing;	Fiennes,	Ralph;	Swinton,	Tilda;	McDormand,	Frances	

Tut.	 1.	 Power	 -	 2.	 Betrayal	 -	 3.	 Destiny	 -	 4.	 Hemorrhage	 -	 5.	 Pride	 -	 6.	 Fait	
accompli	[King	Tut]	(2015	-	CDN)	-	89+86+88	min.	-	3	*	-	Television	series	
(3	 /	 6	 episodes)	 -	 Dir.:	 Von	Ancken,	David	 -	 Act.:	 Kingsley,	 Benn;	 Jogia,	
Avan	
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Willemijn	van	Dijk,	Via	Roma.	De	geschiedenis	van	Rome	in	50	
straten.	(Amsterdam	–	Antwerpen:	Ambo-Anthos	&	VBK,	
2015)	-	288	p.;	plattegrondjes,	bibliografie;	ISBN	978	90	263	
3269	2;	€	22	
	
Door	Jef	Abeel	
	
Achter	 de	 straatnamen	 van	 Rome	 gaat	 een	 eeuwenoude	
geschiedenis	 schuil.	 Heel	 veel	 straten	 en	 pleinen	 zijn	 vernoemd	
naar	 bekende	 personen	 of	 gebeurtenissen	 uit	 de	 lange	
geschiedenis	van	de	eeuwige	stad.	
Die	 geschiedenis	 laat	men	 traditioneel	 beginnen	 op	 21	 april	 753	
v.C.	Uiteraard	werd	Rome	niet	op	die	dag	en	ook	niet	 in	dat	 jaar	
gesticht:	 de	 stad	 ontstond	 geleidelijk	 en	 wellicht	 al	 een	 paar	
eeuwen	eerder.	
De	schrijfster	van	dit	boek	neemt	ons	mee	op	wandelingen	door	de	
stad,	 langs	 50	 bekende	 en	 soms	 minder	 bekende	 plaatsen,	
waarvan	ze	de	oorsprong,	betekenis	of	geschiedenis	vertelt.	
De	 straten	 staan	 in	 chronologische	 volgorde:	 ze	 volgen	 de	
geschiedenis.	 Voor	 toeristen	 is	 dat	 onhandig.	 Vandaar	 dat	 er	
achteraan	 5	wandelroutes	 opgenomen	 zijn,	waarbij	 de	Romeinse	
cijfers	verwijzen	naar	de	50	hoofdstukken.	
Ze	begint	bij	de	Tiber,	de	enige	weg	die	er	zeker	al	was	in	753	v.C.	

en	 die	 er	 ook	 toe	 bijdroeg	 dat	 Rome	 kon	 uitstijgen	 boven	 zijn	 buren	 en	
concurrenten.	De	rivier	was	belangrijk	voor	het	transport	van	zout	en	ook	
voor	de	archeologie:	in	de	vallei	vond	men	veel	aardewerk	dat	teruggaat	tot	
de	10e	en	soms	zelfs	tot	de	14e	eeuw	v.C.	
Haar	volgende	halte	 is	de	Mons	Tarpeius,	vanwaar	Tarpeia,	priesteres	van	
Vesta,	naar	beneden	werd	geworpen,	een	straf	die	nadien	opgenomen	werd	
in	de	oudste	Romeinse	wetten	uit	de	5e	eeuw	v.C.	Tot	43	v.C.	bleef	die	harde	
straf	in	voege.	
De	 Via	 del	 Tempio	 di	 Giove	 brengt	 de	 auteur	 in	 verband	 met	 de	 laatste	
koning	 Tarquinius	 Superbus,	 het	 drukke	 verkeersplein	 Piazza	 dei	
Cinquecento	deels	met	de	jonge	Republiek,	deels	met	de	Kerkelijke	Staat	en	
deels	met	Mussolini.	
De	 Via	 Appia	 Antica	 ontstond	 rond	 312	 v.C.,	 dank	 zij	 ambtenaar	 Appius	
Claudius	Caecus	('blind'),	die	een	heirbaan	naar	het	zuiden	wou	aanleggen.	
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De	 schrijfster	 haalt	 er	 de	 Punische	 oorlogen	 bij	 en	 Hannibal	 en	 Scipio;	
verder	ook	de	slavenopstand	van	Spartacus	en	de	ontmoeting	tussen	Petrus	
en	Jezus	in	een	visioen	van	Petrus.	
Bij	de	Via	di	Monte	Testaccio	krijgen	we	de	geschiedenis	van	de	Gracchen	
en	 de	 graanopslagplaatsen,	 bij	 de	 Piazza	 del	 Teatro	 di	 Pompeo	 een	 kort	
overzicht	van	de	burgeroorlogen.	Bij	de	weinig	toeristische	Piazza	Sallustio	
staan	de	 geschiedenisboeken	van	 Sallustius,	 een	biografie	 van	Catilina,	 de	
restanten	 van	 de	 tuinen	 van	 Sallustius,	 die	 exorbitante	 rijkdom	 had	
vergaard	in	Afrika.	
De	 Via	 del	 Piè	 di	 Marmo	 leidt	 ons	 naar	 Egypte,	 waar	 Caesar	 in	 48	 v.C.	
Cleopatra	op	de	troon	hielp	en	een	zoon	(Caesarion)	bezorgde.	Daarna	werd	
Marcus	Antonius	verliefd	op	Cleopatra.	In	Rome	werd	een	grote	Isistempel	
gebouwd.	Hij	lag	achter	de	huidige	Basilica	di	San	Marco	en	strekte	zich	uit	
tot	aan	de	Via	del	Piè	di	Marmo,	waarin	zijn	marmeren	voet	gevonden	is.	
Keizer	Augustus	 is	alomtegenwoordig,	maar	nergens	zo	tastbaar	als	bij	de	
Piazza	Augusto	Imperatore,	een	van	de	lelijkste	pleinen	van	Rome,	met	o.a.	
de	Ara	Pacis,	zijn	mausoleum.	We	krijgen	hier	ook	de	ontstaansgeschiedenis	
van	het	monument,	met	alle	uitleg	over	de	prestaties	van	Augustus.	
De	Via	Mecenate	 is	vernoemd	naar	de	 tuinen	van	Maecenas,	die	er	helaas	
niet	meer	zijn.	Maecenas	was	een	rijke	Romein	van	Etruskische	herkomst,	
persoonlijk	adviseur	van	Augustus	en	vooral	bekend	als	gulle	sponsor	van	
grote	dichters	zoals	Vergilius,	Horatius	en	Ovidius.		
De	 Via	 della	 Domus	 Aurea	 dankt	 zijn	 naam	 aan	 het	 gigantische	 gouden	
paleis	van	despoot	Nero,	waarin	hij	een	kolossaal	standbeeld	van	zichzelf,	
de	Colossus	Neronis,	had	laten	zetten.	
De	Piazza	dei	Protomartyri	herinnert	aan	de	eerste	christelijke	martelaren,	
o.a.	Simon	Petrus	 (64	n.C.).	Hij	werd	op	eigen	verzoek	ondersteboven	aan	
het	 kruis	 gehangen,	 want	 hij	 wou	 niet	 dezelfde	 dood	 als	 Jezus.	 Keizer	
Constantijn	liet	250	jaar	later	een	kerk	voor	hem	bouwen,	die	in	1506	werd	
gesloopt,	maar	 in	de	16e-17e	eeuw	vervangen	werd	door	de	 imposante	en	
wereldberoemde	 Sint-Pietersbasiliek,	 volgens	 de	 auteur	 de	 grootste	
katholieke	 kerk	 ter	 wereld.	 Detail:	 de	 weinig	 bekende	 Notre	 Dame	 de	 la	
Paix	in	Yamoussoukro,	Ivoorkust,	uit	1985-1990,		is	een	kopie	van	de	Sint-
Pieter	en	nog	een	pak	groter.		
De	Via	Sacra	ligt	dan	weer	op	een	heel	andere	plek,	nl.	nabij	het	Colosseum.	
De	 triomftochten	 liepen	 hierover	 naar	 het	 Capitool.	 Het	 is	 de	 oudste	 en	
beroemdste	straat	van	Rome	en	loopt	over	het	Forum	Romanum.	En	allerlei	
keizers	leverden	ieder	op	hun	manier	hun	bijdrage	of	bouwwerk	aan	deze	
weg.	
De	Via	delle	Terme	di	Caracalla	doen	ons	denken	aan	het	grootste	badhuis	
uit	de	Oudheid,	met	fitnessruimtes	etc.	
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De	Viale	Castrense	verwijst	naar	een	moeilijkere	tijd:	de	periode	rond	275	
n.C.,	 toen	 de	 stad	 zich	moest	 verdedigen	 tegen	 buitenlandse	 invallers.	 De	
Ponte	Milvio	was	de	brug	waar	Constantijn	tegen	Maxentius	vocht	en	zich	
bekeerde	tot	het	christendom,	dat	80	jaar	later	onder	Theodosius	verheven	
werd	tot	staatsgodsdienst.	
Vanaf	hoofdstuk	XXII	komen	we	 in	de	Middeleeuwen	en	 latere	 tijden,	met	
straten	en	pleinen	die	herinneren	aan	pausen,	kardinalen,	pelgrims,	ridders	
van	 Malta	 (d.w.z.	 uit	 Jeruzalem),	 de	 Renaissance,	 martelaren	 op	 de	
brandstapel	(zoals	Giordano	Bruno),	grote	kunstenaars	zoals	Michelangelo	
en	Bernini	(Piazza	Navona	en	Piazza	San	Pietro),	Caravaggio,	toeristen	van	
de	 Grand	 Tour	 (Via	 delle	 Carrozze),	 Napoleon	 (Piazza	 delle	 Cancelleria),	
Garibaldi	 (Piazza	 Garibaldi),	 Piazza	 Venezia	 	 en	 het	 Vittoriano	 of	 Altare	
della	Patria	of	de	Typemachine,	het	meest	opvallende	monument	 in	Rome	
voor	 de	 eerste	 koning	 Victor	 Emmanuel	 II,	 Mussolini	 en	 de	 Via	 dei	 Fori	
Imperiali,	 het	 Largo	 16	 Ottobre	 1943,	 de	 via	 Adolfo	 Hitler	 en	 de	 Piazza	
Augusto	Imperatore,	Fellini	met	La	Dolce	Vita	en	de	Via	Vittorio	Veneto	,	de	
terreur	van	de	Rode	Brigades	(Via	Caetani).	
	
Het	 boek	 bevat	 dus	 zowel	 hoogte-	 als	 dieptepunten	 uit	 de	 Romeinse	 en	
Italiaanse	 geschiedenis.	 Het	 eindigt	 met	 vijf	 wandelroutes,	 met	 hun	
bezienswaardigheden	onderweg	en	in	de	omgeving	:	1)	Het	klassieke	Rome;	
2)	 Pausen	 en	 Renaissance;	 3)	 Bernini	 en	 barok;	 4)	 De	 Grand	 Tour	 en	 de	
Belle	 Epoque;	 5)	 Fascisme	 en	WO	 II.	 Verder	 is	 er	 een	 nawoord	 over	 het	
Heilig	 Jaar	 2016,	 een	 opsomming	 van	 de	 citaten	 en	 hun	 bronnen,	 een	
literatuurlijst.	
	
Bij	momenten	zijn	de	beschrijvingen	wel	wat	langdradig.	De	vertaling		van	
de	 Latijnse	 teksten	 is	 telkens	 correct.	Door	 de	 chronologische	 volgorde	 is	
het	eerder	een	leesboek	over	de	geschiedenis	van	Rome	dan	een	reisgids.	Je	
kunt	het	dus	ook	als	leesboek	gebruiken.	Maar	dankzij	de	stevige	kaft	kun	je	
het	gerust	meenemen	op	je	wandelingen	door	Rome.	
	
Het	is	jammer	dat	er	nooit	een	foto	bij	de	pleinen,	straten	of	monumenten	
staat.	 In	een	herdruk	zou	ook	een	register	van	de	personen	mogen	komen	
en	 eventueel	 een	 chronologische	 lijstje	 met	 de	 regeringsperiodes	 van	 de	
besproken	keizers	en	andere	politici.	
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Frits	Naerebout,	Griekse	democratie.	Democratische	politiek	in	het	
klassieke	Athene	(Leiden:	Primavera	Pers,	2015)	-	111	p.,	tekeningen,	
foto’s,	plattegrond,	wdl.,	register.	ISBN	978-90-5997-212-4;	 €	19,50	
	
Door	Jef	Abeel	
	
Dit	boek	is	een	herziene	versie	van	de	uitgave	van	2005,	waarbij	de	auteur	
uitdrukkelijk	 rekening	 houdt	 met	 de	 suggesties	 van	 de	 toenmalige	
recensenten,	zoals	hij	aangeeft	in	zijn	voorwoord.	
	
Hij	begint	terecht	met	de	toespraak	van	Perikles	uit	430,	de	bekendste	uit	
de	 Oudheid,	 waarbij	 hij	 of	 historicus	 Thucydides	 de	 lof	 zwaait	 van	 de	
Atheense	democratie.	
	
Dan	wijst	hij	erop	dat	democratie	geen	Atheense	uitvinding	was:	er	waren	
meer	 zulke	 staatsvormen	 in	 de	 toenmalige	 Griekse	 wereld,	 die	 minstens	
145	stadstaatjes	telde.	Volgens	andere	bronnen	waren	het	er	zelfs	1035,	de	
kolonies	in	Klein-Azië	en	rond	de	Middellandse	zee	inbegrepen.	
	
Naerebout	 legt	 het	 begrip	 “democratie”	 goed	uit,	 hij	 vergelijkt	 het	met	de	
huidige	 opvattingen	 daarover,	 verwijst	 naar	 de	 bestseller	 van	 David	 Van	
Reybrouck,	 “Tegen	 verkiezingen”	 (2013),	 spreekt	 over	 de	 mislukte	
pogingen	 van	 het	 Westen	 om	 democratie	 af	 te	 dwingen	 in	 de	 Arabische	
wereld	(waardoor	er	enkel	meer	onheil	kwam,	ook	hier	bij	ons,	 JA)	en	het	
misbruik	van	het	woord	democratie	in	b.v.	de	vroegere	Oostblokregimes.	
	
Hij	 legt	uit	wat	een	polis	was,	hoe	klein	ze	meestal	waren	 (50	à	100	km²,	
2500	à	4500	 inwoners).	Athene	was	met	zijn	2650	km²	een	uitzondering:	
het	 had	 de	 omvang	 van	 het	 huidige	 Groothertogdom	 Luxemburg.	 De	
landstreek	Attica	 telde	ongeveer	200.000	à	350.000	 inwoners,	 van	wie	 er	
50.000	 binnen	 de	 Atheense	 stadsmuren	 woonden.	 Met	 nog	 een	 paar	
duizend	inwoners	van	de	haven	Piraeus	erbij	komen	we	op	20	à	25	%	van	
de	Attische	bevolking	 in	de	5e	 eeuw	en	35	à	40	%	 in	de	4e	 eeuw,	 toen	de	
bevolking	van	Attica	gedaald	was.	
	
Criteria	 voor	 burgerschap	 waren:	 vrij	 man,	 volwassen,	 geen	 slaven,	
vrouwen,	 kinderen,	 vreemdelingen.	 De	wet	 van	 451/450	 verscherpte	 het	
erfelijkheidscriterium.	
	
Burgers	 hadden	 privileges:	 ze	 mochten	 deelnemen	 aan	 de	 politiek,	 ze	
bezaten		grond	en	huizen,	konden	erven	en		een	geldig	huwelijk	sluiten.		
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Vreemde	tijdelijke	bezoekers	(xenoi)	en	migranten	(metoiken)	die	definitief	
in	Athene	waren	komen	wonen,	vrouwen	en	slaven	hadden	plichten,	maar	
bijna	 geen	 rechten.	 Er	 was	 wel	 sociale	 mobiliteit	 tussen	 arme	 en	 rijke	
burgers.	
	
Naerebout	 spreekt	 ook	 over	 de	 voorgeschiedenis	 van	 de	 democratie	
(oligarchie,	 tirannie,	 aristocratie,	 Solon),	 over	 Kleisthenes	 als	 grondlegger	
van	de	democratie,	over	gelijkheid	en	vrijheid,	de	staatsvorm	van	Sparta,	de	
praktische	 werking	 van	 de	 directe	 democratie	 (zonder	
volksvertegenwoordigers	 dus),	 de	 bestuursorganen,	 de	 rechtbank,	
ambtenaren,	 vrouwen	 en	 slaven,	 de	 toenmalige	 kritiek	 op	 de	 democratie,	
het	 einde	 ervan	 door	 de	 veroveringen	 van	 Philippus	 en	 Alexander	 van	
Macedonië.	
	
Het	 boek	 eindigt	met	 een	 zeer	nuttige	woordenlijst,	 een	 literatuurlijst	 die	
aangevuld	 is	 tot	2015	en	 	een	handige	 index.	De	woordenlijst	en	de	 index	
zijn	 twee	 aanwinsten	 die	 ik	 gevraagd	 had	 in	 mijn	 recensie	 van	 2005.	 Ze	
maken	het	boek	ook	toegankelijk	voor	mensen	met	een	algemene	culturele	
belangstelling	 die	 geen	 gymnasium	 of	 klassieke	 talen	 gestudeerd	 hebben.	
De	afbeeldingen	zijn	functioneel	en	verhelderend:	ze	tonen	hoe	en	waarmee	
de	Atheense	staatsinrichting	werkte.	
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In	Te	Wapen!	neemt	onze	voorzitter,	Bert	
Gevaert,	de	Europese	vechttechnieken	
van	1320	tot	1630	in	het	vizier	en	sabelt	
de	vele	foutieve	opvattingen	over	de	
krijgskunsten	van	onze	voorouders	neer.	
	
De		meeste	mensen	associëren	
krijgskunsten	met	oosterse	
gevechtssporten	zoals	karate,	judo,	
kungfu…	Toch	bestudeerden	
ervaren	vechtmeesters	ook	in	Europa	
gedurende	eeuwen	het	hanteren	van	
wapens	voor	het	man-tegen-mangevecht.	
Ze	penden	hun	kennis	neer	in	prachtig	

geïllustreerde	manuscripten	en	vanaf	het	begin	vanaf	de	16de	eeuw	in	
gedrukte	boeken.	
	
Te	Wapen!	bevat	meer	dan	tweehonderd	nooit	eerder	gepubliceerde	
afbeeldingen.	
	
Ontdek	hoe	kunstenaars	zoals	Michelangelo	en	Da	Vinci	gefascineerd	
waren	door	de	kunsten	van	Mars,	hoe	priesters	met	zwaard	en	schild	
vochten	binnen	de	kloostermuren,	wat	u	best	eet	vooraleer	u	het	
strijdtoneel	betreedt,	welke	vrouwen	duelleerden	in	de	Nieuwe	Wereld,	
hoe	wiskunde	en	geometrie	de	schermkunst	lange	tijd	beheersten,	wat	de	
band	is	tussen	tennis	en	zwaardvechten…	en	vele	andere	krijgskundige	
feiten	waar	u	wellicht	nooit	eerder	van	gehoord	hebt.	
	
Te	wapen!	Europa's	krijgskunsten	(14de	tot	17de	eeuw)	
Hardcover	-	320	p.	-	Met	vele	kleurenillustraties.	
Verschenen	bij	Davidsfonds	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

21	

	
	
	 OVERLIJDENS	
	
[1	april	2007]	Tonia	Van	Ende	(KF	1986)	
	
[8	dec	2011]	Jozef	Verschooren	(KF)	
	
[5	juli	2015]	Annie	Bastijns,	echtegote	van	José	Tant	(KF	1965)	
	
[7	 juli	2015]	E.H.	Antoon	Cornelis	 (KF),	was	priester	gewijd	op	
29	 april	 1962.	 Van	 1964	 tot	 1971	was	 hij	 leraar	 aan	 het	O.-L.-
Vrouwcollege	 in	 Zottegem.	 Hij	 was	 achtereenvolgens	
zondagsonderpastoor	 in	 Zegelsem	 (1967),	 onderpastoor	 in	 St-
Jozef	 te	 Gent	 (1971),	 pastoor	 in	 O.-L.-Vrouw	 Koningin	 van	 de	

Vrede	Malem.	Daarna,	in	1996,	was	hij	rector	bij	de	zusters	Franciscanessen	
in	Gent.	
	
[9	aug	2015]	E.H.	Georges	De	Lange	(KF),	was	priester	gewijd	op	20	april	
1952	 en	 werd	 in	 datzelfde	 jaar	 leraar	 aan	 het	 Heilige	 Maagdcollege	 van	
Dendermonde.	In	1963	werd	hij	Superior	van	het	Sint-Jozef	Kleinseminarie	
in	Sint-Niklaas,	in	1974	vicaris-generaal	van	het	bisdom	Gent.	In	1974	werd	
hij	ook	titulair	kanunnik	van	het	Sint-Baafskapittel	in	Gent.	In	1995	werd	hij	
ere-vicaris-generaal.	
	
[7	okt	2015]	E.H.	Gabriel	Devolder	(KF	1965).	Hij	was	o.m.	directeur	van	het	
Sint-Vincentiuscollege	 te	 Ieper	 (1978-1987);	 daarna	 pastoor	 te	 Uitkerke	
(1987-2007)	en	pastoor-emeritus	te	Harelbeke	(2007-2015).	
	
[25	okt	2015]	Gustaaf	Rondou	(KF)	
	
[26	okt	2015]	Prof.	Em.	Dr.	Maurits	Pinnoy	(KF)	
	
[6	nov	2015]	Clement	Groeninckx	(KF)	
	
[14	 nov	 2015]	 Alida	 Janssens-Seliaerts,	 moeder	 van	 Lieve	 Janssens	 (OG	
1968)	en	schoonmoeder	van	Peter	Van	Dessel	(OG	1969)	
	
[29	nov	2015]	E.H.	Jan	Kwanten	(KF	1959),	was	van	1965	tot	1976	pastor	
in	de	Universitaire	Parochie	Leuven;	vervolgens	pastoor	in	Achel,	Beringen	
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en	 Peer;	 vanaf	 2006	 aalmoezenier	 van	 het	 rusthuis	 St.-Jan-Berchmans	 in	
Hamont.	
	
[4	 dec	 2015]	 Helga	 Van	 der	 Biest	 (KF	 1965),	 echtgenote	 van	 Joris	
Raeymaekers	(KF)	en	voormalig	lerares	aan	het	Paridaensinstituut.	
	
[25	 dec	 2015]	 Fernand	Vandamme,	 echtgenoot	 van	 Evelyne	 Cambien	 (KF	
1958)	
	
[5	maart	2016]	Simone	Vanoppen,	echtgenote	van	Georges	(Joris)	Tulkens	
(KF	1966)		
	
	
	
	 	 GEBOORTES	
	
[29	 april	 15]	 Alexander,	 zoontje	 van	 Jeroen	 Vanveerdeghem	 en	 Liesbeth	
Claes	(OG	2007)	
	
[2	nov	15]	Matthis,	zoontje	van	Marco	Vercoutter	en	Johanna	Waelkens	(KF	
2007)		
	
[2	feb	2016]	Ute,	zusje	van	Milena	en	dochterje	van	Erik	De	Bom	(KF	2005)	
en	Katia	Magnus	(KF	2007)		
 
 
	
	
	
	

Een	Carrière	aan	de	Europese	Unie?	
	
Infoseminaries	worden	georganiseerd	door	het	
Instituut	 voor	 Europese	 Bestuurskunde	 over	
aanwervingen,	 examens,	 contracten,	 enz.	
binnen	 de	 EU	 instellingen	 en	 de	 Europese	
agentschappen	 (kandidaten	 met	 of	 zonder	

ervaring,	Bachelors	en	Masters);	zaterdag	namiddag	in:	Antwerpen,	Hasselt,	
Gent,	Brussel	of	Leuven.	Voor	informatie	(niet	op	website),	inschrijvings-	en	
deelname-voorwaarden,	contact	opnemen	vóór	23/3	op	 info@ieba-edu.eu	
(titel	email:	EU	+	postcode).	
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KU	Leuven	alumni-reizen	

	
In	2016	biedt	de	KU	Leuven	haar	alumni	een	vernieuwd	aanbod	aan	boeiende	
bestemmingen.	 Het	 uitgebreide	 netwerk	 van	 KU	 Leuven-afgestudeerden	
verbonden	houden	met	hun	Alma	Mater	 is	 immers	van	groot	belang	voor	de	
universiteit,	 en	 hen	 samenbrengen	 in	 reisgroepen	 is	 een	 van	 de	 manieren	
waarop	deze	betrachting	 vorm	krijgt.	Begeleiding	door	KU	Leuven-experten	
in	de	regio’s	en	het	gezelschap	van	medealumni	vormen	samen	het	keurmerk	
van	deze	bijzondere	reizen,	die	gaan	van	cultuur-historische	programma’s	tot	
avontuurlijke	 verkenningen.	 Vaak	 zijn	 er	 exclusieve	 bezoeken	 gepland	 aan	
projecten	of	ontmoetingen	met	de	internationale	alumniafdelingen	van	de	KU	
Leuven.	Het	aanbod	voor	2016	is	professioneel	uitgewerkt	samen	met	erkende	
partner-reisbureaus.	Bovendien	wordt	dit	aanbod	nog	regelmatig	aangevuld	
met	 nieuwe	 opportuniteiten,	 die	 telkens	 op	 de	 website	 bekend	 gemaakt	
worden.	
	
	
	

Volledig	programma	
	

www.kuleuven.be/alumnireizen	
	
	

Inschrijven	
	

http://alum.kuleuven.be/formulieren/voorinschrijving-alumnireis-2016	
	
	

Flyer	
	

http://issuu.com/valerievervueren/docs/160112_flyer_reizen_samengeste
ld/1	

		
	


