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Tijdschrift	van	de	Classici	Lovanienses	
N.S.	Jaargang	7,	Nummer	2	

OKTOBER	
2016	

Beste	lezers,	
	
Monumentum	 aere	 perennius.	 Past	 er	 een	 betere	
beschrijving	 van	 professor	 Luc	 Van	 der	 Stockt?	 De	
man	 die	 zo	 vele	 generaties	 studenten	 heeft	
ondergedompeld	in	de	Griekse	taal,	literatuur,	cultuur	
en	 filosofie.	 De	man	 die	met	 zijn	 charisma,	 befaamde	
welbespraaktheid	en	 fijne	humor	niemand	onberoerd	
liet.	 De	 man	 ook	 die	 misschien	 wel	 het	 beste	
uithangbord	 van	 de	 klassieke	 zaak	 was.	 En	
uitgerekend	 hij	 gaat	 nu	 met	 emeritaat!	 Zelfs	
monumenten	 duurzamer	 dan	 brons	 blijken	 dan	 toch	
niet	 voor	 eeuwig.	 Hoewel,	 professor	 Van	 der	 Stockt	
heeft	misschien	meer	 dan	wie	 ook	wat	welverdiende	
rust	 verdiend!	 Wij	 zullen	 hem	 niet	 vergeten	 –	 en	
hopen	van	hem	hetzelfde!	Beste	Luc,	onze	grote	dank	
en	allerbeste	wensen!	
	
Verder	in	dit	Bulletin:	een	verslag	van	de	Cena	Celtica	
en	 een	 oproep	 om	 samen	 de	 Leuvense	
tentoonstellingen	over	Utopia	 –	naast	de	prestigieuze	
kunsthistorische	 tentoonstelling	 in	 Museum	 M	 is	 er	
ook	een	 in	 de	Universiteitsbibliotheek	–	 te	 bezoeken.	
Ook	het	programma	 van	 het	NKV	Vlaams-Brabant	 en	
van	 een	 nieuwe	 inspirerende	 Kortenberg	 Studiedag	
kan	u	hier	vinden.	
	
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,	
	
De	Classici	Lovanienses	bezoeken		de	tentoonstellingen	over	Utopia!	
	
Precies	 500	 jaar	 geleden	 werd	 in	 Leuven	 het	 boek	 Utopia	 van	
Thomas	Morus	–	More	voor	de	vrienden	–	gedrukt.	 	Daarin	schrijft	
onze	auteur	over	de	ideale	wereld,	een	ideaal	waar	we	allemaal	van	
dromen.	 More	 heeft	 het	 onder	 andere	 over	 gratis	 onderwijs,	
kinderopvang,	euthanasie,	gelijke	kansen	voor	mannen	en	vrouwen,	
vrije	 keuze	 van	 religie,	 getrouwde	 priesters	 en	 nog	 veel	 meer	
baanbrekende	ideeën.	
	
Naar	 aanleiding	 van	 die	 vijfhonderdste	 verjaardag	 van	 Utopia		
vinden	er	 in	Leuven	tal	van	activiteiten	plaats,	om	maar	te	zwijgen	
van	de	vele	boeken	die	rond	More	zullen	gepubliceerd	worden.		Less	
is	More?	 Helemaal	 niet,	 om	 even	 een	 flauwe	 en	 bijzonder	 voor	 de	
hand	liggende	woordspeling	te	gebruiken!	
	

Uiteraard	kunnen	wij	Thomas	More	niet	links	laten	liggen.	In	Museum	M	is	
er	 de	 prestigieuze	 kunsthistorische	 tentoonstelling	 ‘Op	 zoek	 naar	 Utopia’.	
Maar	 ook	 in	 de	 Universiteitsbibliotheek	 wordt	 er	 een	 tentoonstelling	 –	
aangeboden	 in	 combiticket	 met	 Museum	 M	 –	 georganiseerd.	 Een	 van	 de	
curatoren	 is	ons	bestuurslid,	Erik	De	Bom.	Deze	 tentoonstelling	 	 is	gewijd	
aan	 ‘Utopia	 &	 More:	 Thomas	 More,	 de	 Nederlanden	 en	 de	 utopische	
traditie’.	 Daarnaast	 is	 Erik	 ook	 redacteur	 van	 het	 boek	 Andersland.	 In	 de	
voetsporen	van	Thomas	More	 (Uitgeverij	Polis).	 	Meer	 info	over	Eriks	werk	
rond	 Thomas	 More	 kunt	 u	 trouwens	 vinden	 op	 zijn	 site:	
http://www.erikdebom.net/utopia/.	
	
Niemand	 minder	 dan	 Erik	 is	 bereid	 gevonden	 om	 ons	 te	 gidsen	 op	 de	
unieke	 tentoonstelling	 in	 de	 bibliotheek.	 	 Zijn	 rondleiding	 vindt	 plaats	 op	
zaterdag	 12	 november	 om	 14u30	 aan	 de	 inkom	 van	 de	
Universiteitsbibliotheek	(vroeger	gekend	als	de	Centrale	Bibliotheek).	Wie	
wil	kan	ook	het	combiticket	kopen	en	nadien	ook	nog	mee	gaan	kijken	naar	
de	tentoonstelling	in	Museum	M	(zonder	gids).	Een	ticket	voor	de	BIB	kost	
3	euro,	een	combiticket	voor	beide	 tentoonstellingen	16	euro.	U	dient	zelf	
voor	 de	 tickets	 te	 zorgen	 (te	 bestellen	 op	
http://leuven.iticketsro.com/m/BundlesList.aspx).	
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Na	de	tentoonstelling	gaan	we	achteraf	op	restaurant,	vermoedelijk	zal	dat	
rond	 19	 u	 zijn,	 waarschijnlijk	 in	 De	 Kansel	 in	 de	 Muntstraat	
(http://www.kansel.be).	
	
Indien	 u	 interesse	 hebt,	 dan	 kunt	 u	 zich	 inschrijven	 bij	
Erik.DeBom@kuleuven.be.	 Inschrijvingen	 dienen	 te	 gebeuren	 voor	 9	
november,	zodat	wij,	 als	het	nodig	 is	ook	een	extra	gids	kunnen	voorzien.		
Vermeld	bij	u	inschrijving	ook	met	hoeveel	personen	u	bent	en	of	u	ook	wil	
meegaan	op	 restaurant.	 	Op	basis	 van	het	 aantal	 inschrijvingen	 zullen	wij	
achteraf	laten	weten	naar	welk	restaurant	we	gaan.	
Om	het	met	een	boutade	te	zeggen:	aarzel	niet	om	u	in	te	schrijven,	want	de	
plaatsen	zijn	beperkt!	
	
Hartelijke	groet,	
	
Bert	Gevaert	
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De	 Cena	 Celtica:	 Gallische	 gastvrijheid,	 Belgisch	 boeffen	 en	
Aquitaans	amusement!	
	
Na	het	overweldigende	succes	van	de	Cena	Romana	waren	we	met	
Classici	 Lovanienses	 op	 zoek	 naar	 een	waardige	 opvolger	 voor	 dit	
grootse	 eetfestijn.	 Verschillende	 mensen	 stuurden	 ons	 berichten	
waarbij	ze	ons	suggereerden	of	het	voor	een	keer	niet	mogelijk	was	
om	 naast	 de	 victores	 ook	 eens	 wat	 aandacht	 te	 besteden	 aan	 de	
victi…	Zoals	u	weet	staan	wij	open	voor	alle	suggesties	en	 leek	het	
ons	 dan	 ook	 een	 prima	 idee	 om	 de	 verslagen	 vijanden	 van	 de	
Romeinen	in	de	bloemetjes	te	zetten.		Omdat	we	allemaal	een	klein	
beetje	misvormd	zijn	door	de	strips	van	Asterix,	kregen	we	meteen	
de	inwoners	van	Gallië	in	het	vizier,	of	het	nu	Belgae,	Celtae	of	Galli	
waren.	
	
Gedreven	door	de	kracht	van	de	alliteratie,	viel	onze	keuze	meteen	
op	 een	 Cena	 Celtica,	 temeer	 omdat	 Belgisch	 boeffen	 en	 Gallisch	
‘gulzig	zijn’	niet	meteen	aanlokkelijk	zijn	voor	het	voorname	publiek	
dat	wij	op	onze	activiteiten	gewoon	zijn.		Bovendien	quidquid	Latine	
dictum	est,	altum	videtur!	
	
Zoals	u	weet	grepen	wij	meteen	de	koe	bij	de	hoorns	en	kozen	een	

plek	 uit	 om	 ons	 Gallisch	 festijn	 te	 organiseren:	 ons	 oog	 viel	 op	 het	
strategisch	gelegen	Aubechies.		Als	datum	prikten	wij	11	juni	2016	in	onze	
agenda	omdat	we	van	oordeel	waren	dat	de	weergoden	ons	op	dat	moment	
waarschijnlijk	gunstig	gezind	zouden	zijn	én	omdat	die	datum	ook	niet	in	de	
grote	vakantie	viel.	
	
Velen	 van	 u	 konden	 zich	 vinden	 in	 ons	 idee,	 de	 datum	 en	 de	 locatie	 en	
zakten	 dan	 ook	 in	 grote	 getale	 af	 naar	 Aubechies.	 	 Voor	 de	 gelegenheid	
hadden	we	 het	 volledige	 archeologische	 ‘pretpark’	 afgehuurd	 en	 ook	 aan	
gidsen	 gevraagd	 om	 ons	 ter	 plekke	 uitleg	 te	 geven.	 	 Alsof	 dat	 nog	 niet	
genoeg	was	hadden	we	ook	Keltische	huurlingen	over	de	streep	getrokken	
om	het	park	te	bevolken	en	aan	onze	nieuwsgierige	Classici	uitleg	te	geven	
over	 het	 dagelijks	 leven	 in	 Gallië.	 	 De	 Keltische	 re-enactors	 van	
Deuoxtonium	(http://www.deuoxtonion.be)		waren	echter	niet	de	enige	die	
in	 historische	 kledij	 gehuld	 waren,	 want	 de	 kleine	 honderd	 aanwezige	
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alumni	 hadden	 bijna	 allemaal	 ofwel	 Romeinse	 ofwel	 Gallische	 kledij	
aangetrokken.	
Meteen	 werd	 er	 verbroederd	 en	 verzusterd	 onder	 elkaar,	 aanvankelijk	
werd	 er	 louter	 gesproken	 over	 het	 bezoek	 aan	 Aubechies,	 maar	 later	
kwamen	de	herinneringen	aan	vroeger	naar	boven.	 	Precies	wat	we	willen	
op	onze	alumni	activiteiten!	
	
Rond	18	u	kon	de	maaltijd,	onder	een	stralende	zon,	beginnen.		Eerst	kreeg	
iedereen	 een	 Gallische	mede	 aangeboden	 of	 Romeinse	 honingwijn.	 	 Onze	
magen	 werden	 wat	 aangesterkt	 met	 een	 groentesoep,	 waarna	 het	
hoofdgerecht,	 varken	 geroosterd	 aan	 het	 spit,	 overgoten	met	 honingsaus,	
geserveerd	werd.		Het	doet	zonder	twijfel	afbreuk	aan	het	gerecht	te	zeggen	
dat	 deze	 maaltijd	 overheerlijk	 was.	 	 Dat	 vele	 van	 onze	 gasten	 hun	 bord	
meerdere	keren	lieten	bijvullen,	was	daar	een	afdoend	bewijs	van.		Ook	de	
Cervoise,	het	Keltisch	bier,	en	de	mulsum,		de	Romeinse	honingwijn,	gingen	
vlotjes	over	de	toonbank.		
	
Alvorens	we	ons	gretig	op	het	dessert	–	lokale	kazen,	geroosterd	brood	en	
vleespaté	–	stortten,	klonk	eerst	de	toespraak	van	de	voorzitter	waarbij	een	
aantal	prachtige	strips		van	‘De	adelaars	van	Rome’	geschonken	werden	aan	
diegenen	die	zich	het	beste	verkleed	hadden.			
	
Na	de	maaltijd	 speelde	Michel	 ‘Nuraghi’	 Gauchie	 op	de	draailier	Keltische	
muziek,	 terwijl	 een	 aantal	 leden	 van	 Deuoxtonium	 zijn	 achtergrondkoor	
vormden.		De	muziek	van	Nuraghi	was	zowel	opzwepend	als	weemoedig	en	
net	 zo	 gevarieerd	 als	 het	 smeedwerk	 dat	 we	 reeds	 eerder	 mochten	
bewonderen	van	deze	polyvalente	muzikant.	
	
Onder	de	wegdeemsterende	tonen	van	de	draailier,	het	lallend	gezang	van	
de	 re-enactors,	 het	 eindeloos	 getater	 van	 onze	 gasten	 met	 afgezakte	 en	
(soms	 besmeurde	 toga’s)	 verlieten	 de	 laatste	 gasten	 het	 domein	 van	
Aubechies.	 Opnieuw	 hadden	 we	 met	 Classici	 Lovanienses	 voor	 een	
bijzondere	 avond	 gezorgd,	 waarbij	 we	 niet	 alleen	 voor	 gastronomie	 en	
amusement	hadden	gezorgd,	maar	ook	heel	wat	mensen	op	nauwere	wijze	
in	contact	gebracht	hadden	met	de	oudheid.	
	
En	 ondertussen	 rijpte	 bij	 het	 bestuur	 een	 nieuw	 plan	 voor	 een	 groots	
opgezet	feestmaal,	waarover	we	nu	nog	niets	mogen	verklappen.	
Meer	info	kunt	u	wellicht	al	lezen	in	ons	volgende	Bulletin!	
	
Bert	Gevaert	
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Laudatio	 door	 Professor	 Bart	 Philipsen,	 coördinator	
Onderzoekseenheid	Literatuurwetenschap	
	
	
Beste	Luc	en	Chris,	Geachte	heer	decaan,	beste	collega’s	
	
We	are	all	Greeks	–		
Voor	de	jongeren	onder	ons,	dit	citaat	uit	de	berichtgeving	over	de	
Griekse	crisis	dat	een	beetje	klinkt	zoals	“we	are	all	Charlie”	en	niet	
–	 zoals	 sommige	 denken	 –	 de	 nieuwe	 facultaire	 slogan	 is,	 	 gaat	
eigenlijk	 terug	 op	 de	 Engelse	 romantische	 dichter	 Shelley.	 Shelley	
bedoelde	daarmee	dat	de	moderne	cultuur	moeilijk	voor	te	stellen	is	
zonder	de	erfenis	van	de	Grieken,	het	 fundament	van	de	Europese	
cultuur.	 De	 Grieken,	 zo	 leert	 ons	 een	 uitgebreide	 bibliotheek	 aan	
cultuurhistorische	studies,	waren	de	meesters	van	het	agonale,	geen	
naïeve	belichamingen	van	harmonie	en	humaniteit,	zoals	in	de	18de	
eeuw	 wel	 eens	 verkeerdelijk	 werd	 gedacht,	 maar	 gepatenteerde	
driftkikkers	 die	 van	 conflict	 en	 strijd	 een	 kunst	 maakten,	 een	
sublieme	zelfs,	beter	gekend	als	de	tragedie,	en	van	ruziemaken	een	
iets	minder	subliem	maar	nog	altijd	werkend	politiek	model,	nl.	de	
democratie.	Er	zijn	in	de	loop	ter	tijden	wel	lelijker	dingen	over	de	
Hellenen	of	de	afstammelingen	van	Danaos	gezegd,	van	Vergilius	tot	
de	 Duitse	 minister	 van	 financiën	 Wolfgang	 Schäuble;	 en	 vandaag	
zou	 	 men	 wel	 eens	 feestelijk	 kunnen	 bedanken	 voor	 Griekse	
erfenissen.	 Maar	 de	 romanticus	 Shelly	 was	 een	 volbloed	

philhellenist	 en	 schreef	 zelfs	 een	versdrama	Hellas	 om	geld	 in	 te	 zamelen	
voor	 de	 Griekse	 Onafhankelijkheidsoorlog	 tegen	 de	 Turken.	 Die	
Griekenland-gekte	had	toen	overigens	grote	delen	van	Europa	aangetast,	in	
het	romantische	Duitsland	was	het	ook	van	dat,	en	mijn	geliefde	auteur,	de	
grootste	 en	 belangrijkste	 uit	 de	 Duitse	 literatuur,	 Friedrich	 Hölderlin,	
schreef	zelfs	een	roman	over	die	Griekse	oorlog	en	bezwoer	in	meeslepende	
elegieën	 en	 hymnen	 het	 oude	 Hellas.	 Meneer	 Schäuble	 zal	 het	 niet	 graag	
horen,	maar	een	gemeenschappelijke	kennis	van	onze	gewaarde	collega	van	
der	Stockt	en	mijzelf,	Dennis	Schmidt,	schreef	er	een	bijzonder	interessant	
boek	over	met	als	titel:	On	Germans	and	other	Greeks.	
	
Ofwel	 bent	 u	 een	 beetje	 sloom	 en	 vraag	 u	 zich	 af	 waar	 ik	 met	 al	 die	
encyclopedische	weetjes	naar	toe	wil,	ofwel	–	en	een	blik	 in	de	zaal	sterkt	
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mij	in	deze	overtuiging	–	hebt	u	al	lang	door	dat	ik	hier	een	dikke	loper	van	
geleerdheid	 aan	 het	 uitrollen	 ben;	 op	 deze	 loper	 zal	 ik,	 germanist	 en	
bestuurder	 van	 een	OE	waar	 de	modernisten	 het	 toch	 iets	meer	 voor	 het	
zeggen	 hebben	 en	 la	 quérelle	 des	 anciens	 et	 des	 modernes	 nog	 iets	
betekent,	 onze	 collega	 en	 graecus	 pur	 sang	 Luc	 Van	 der	 Stockt	 met	 een	
figuurlijk	 tuiltje	 bloemen	 bedeesd	 tegemoet	 treden	 om	 hem	 oprecht	 en	
intens	te	danken.	We	danken	hem	voor	de	vele	 jaren	dat	hij	het	beste	van	
zichzelf	heeft	gegeven	voor	de	Griekse	filologie	en	de	literatuurwetenschap,	
voor	 deze	 faculteit	 en	 voor	 vele	 generaties	 studenten,	 voor	 wie	 hij	 een	
charismatische,	inspirerende	docent	is	geweest.	En	om	te	bewijzen	dat	“vele	
jaren”	 geen	 gemeenplaats	 is:	 Lucs	 carrière	 startte	 hier	 in	 1976,	 dat	 is	 40	
jaar	geleden.	Geboren	en	getogen	in	Haaltert	bij	Aalst,	kwam	Luc	in	de	prille	
zeventiger	jaren	naar	Leuven,	werd	licentiaat	in	de	klassieke	filologie	in	75	
en	promoveerde	in	1983	met	een	proefschrift	over	Plutarchus,	een	auteur	
die	 hem	 nooit	 meer	 zou	 loslaten.	 Wie	 Lucs	 academische	 Werdegang	
overschouwt,	 ziet	 een	 zeer	 grote	 hoge	 ladder	 voor	 zich	 opdoemen	 met	
oneindig	veel	sporten	die	benamingen	hebben	die	we	nu	niet	meer	kennen	
en	die	de	moeizaamheid	van	de	gestage	klim	naar	de	top	in	deze	lang	achter	
ons	 liggende,	 pre-moderne	 tijden	 van	 faculteit	 en	 universiteit	 illustreren:	
assistent,	 eerstaanwezend	 assistent, werkleider,	 werkleider-lector,	
werkleider-buitengewoon	 docent,	 docent	 enzoverder.	 Het	 waren	 tijden	
waarin	 het	 gebruik	 van	 woorden	 zoals	 “vertrouwenspersoon”,	
“functioneringsgesprekken”	of	 “charter	van	de	goede	promotor”,	als	die	al	
zouden	bestaan	hebben,	 tot	niets	minder	dan	 lijfstraffen,	excommunicatie,	
verbanning	en	–	het	 ergste	van	allemaal	 –	hoon	zou	geleid	hebben.	Dat	 is	
alleszins	 het	 beeld	 dat	 Luc	 op	 zijn	 onnavolgbare	 wijze	 in	 plastische	
taferelen	over	het	verleden	weet	te	schilderen.		
	
Luc	heeft	in	die	veertig	jaar	een	indrukwekkende	reeks	vakken	gegeven	die	
zowat	 het	 hele	 scala	 van	 de	 Griekse	 filologie,	 taalkunde	 en	 literatuur,	
bestrijken,	maar	zijn	expertises	en	preferenties	situeren	zich	toch	eerder	in	
het	 domein	 van	 de	 literaire	 en	 filosofische	 tekstlectuur,	 zoals	 nog	 eens	 is	
gebleken	uit	zijn	prachtige	afscheidscollege	over	Euripides	Bacchae.	Lyriek,	
retoriek,	 narratieve	 teksten,	 drama,	 historiografie	 en	 filosofie,	 dat	 zijn	 de	
genres	die	Luc	heeft	bestudeerd,		waarover	hij	colleges	heeft	geven	en	heeft	
gepubliceerd.		
	
Plutarchus:	 de	 naam	 is	 al	 gevallen.	 Lucs	 proefschrift	 over	 Plutarchus’	 en	
diens	reflecties	over	literatuur	werd	in	1992	door	de	Koninklijke	Academie	
voor	 Wetenschappen,	 Letteren	 en	 Schone	 Kunsten	 van	 België,	 die	 hem	
overigens	tot	laureaat	had	uitgeroepen,	in	het	Engels	gepubliceerd	onder	de	
titel Twinkling	and	twilight:	Plutarch's	reflections	on	literature.	Het	was	het	
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begin	 van	 een	 indrukwekkende	 reeks	 internationale	 publicaties,	 artikels,	
boeken,	 doctoraten	 en	 onderzoeksprojecten	 over	 deze	 zeer	 ijverige,	
veelzijdige	en	(gelukkig)	zeer	productieve	Griekse	geleerde	die	van	Luc	een	
internationaal	 gerespecteerd	 scholar	 maakten,	 bekroond	met	 de	 titel	 van	
president	en	ondertussen	honorary	president	van	de	International	Plutarch	
Society.	 Zoals	 duidelijk	 gemaakt	 wordt	 door	 de	 samenstellers	 van	 zijn	
Festschrift	A	versatile	gentleman.	Consistency	in	Plutarch	writing,	is	Luc	met	
de	jaren	meer	en	meer	op	zijn	onderwerp	gaan	lijken:	een	veelzijdige	heer	
van	 stand	 die	 over	 vele	 zaken	 geëngageerd,	 enthousiasmerend	 of	 ook	
polemisch	 weet	 te	 schrijven	 en	 te	 spreken,	 maar	 	 –	 en	 ik	 citeer	 uit	 de	
inleiding	 van	 zijn	 Festschrift	 –	 “never	 losing	 sight	 of	 Plutarch’s	 works	 as	
highly	 literary	 creations	 which	 cannot	 be	 understood	 without	
comprehending	 the	 underlying	 literary	 principles”.	 De	 International	
Plutarch	 Society,	 zo	mochten	we	bij	 de	 viering	 van	Luc	 in	 juni	 ervaren,	 is	
behalve	 een	 zeer	 respectabel	 netwerk	 van	 hard	 en	 ernstig	 werkende		
onderzoekers	uit	de	hele	wereld,	ook	wel	een	jolige	bende,	en	men	begrijpt	
dat	Luc	Van	der	Stockt	zich	thuis	voelt	in	deze	gemeenschap,	al	blijft	hij	–	zo	
bleek	 uit	 clandestien	 filmmateriaal	 –	 steeds	 een	 beschaafde	 cultuurmens.	
Ook	 als	 alle	 anderen	 onder	 het	 slaken	 van	 een	 aan	 Plutarchus	 ontleende	
(allicht	 toch	 apocriefe)	 spreuk	 “godzijdank,	 we	 zijn	 weer	 aan	 de	 drank”	
reeds	 hun	 apollinische	 maskers	 hebben	 afgeworpen,	 probeert	 onze	
Leuvense	 collega	 bij	 zijn	 mede-Plutarchisten	 het	 immateriële	 Vlaamse	
erfgoed	 in	 de	 vorm	 van	 een	 mij	 alleszins	 volstrekt	 onbekend	 Vlaams	
volksdansje	 te	 promoten.	 Een	 dansende	 Luc	 Van	 der	 Stockt,	 dat	 wordt	
ongetwijfeld	een	hit	 op	youtube.	Maar	mispak	u	niet	 aan	dit	beeld,	 geacht	
publiek,	in	Lucs	Festschrift,	verborgen	in	een	voetnoot	van	een	vrouwelijke	
scholar,	 lees	 ik	plots:	 “Think	Luc,	 think	Dionysos,	 the	most	 versatile	of	 all	
gods”.	Denk	daar	even	over	na.	
	
Luc	was	en	is	ook	editor	van	een	aantal	gerenommeerde	publicatiereeksen	
en	 mede-redacteur	 van	 enkele	 internationale	 tijdschriften;	 maar	 het	 zou	
fout	 zijn	om	zijn	 jarenlange	 inzet	 als	 redactiesecretaris	 en	 later	 redacteur	
van	 Kleio.	 Tijdschrift	 voor	 Oude	 Talen	 en	 antieke	 cultuur	 en	 Aulos.	 Studies	
over	 oude	 talen	 en	 antieke	 cultuur	 onvermeld	 te	 laten.	 Ze	 illustreren	
namelijk	 Lucs	 onverdroten	 inspanning	 om	 de	 studie	 van	 en	 het	 daarmee	
gepaarde	gaande	plezier	aan	de	antieke	cultuur	en	literatuur	ook	buiten	de	
academia	in	strikte	zin	levendig	te	houden,	en	om	die	grote	schare	van	oud-
studenten	en	classici	overal	te	lande,	vooral	in	het	middelbaar	onderwijs,	te	
steunen	 en	 te	 inspireren.	 Ook	 het	 door	 hem	 opgerichte	 'Thiasos.	 Ruimte	
voor	Griekse	cultuur'	past	in	dat	plaatje.		
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Die	 bijzondere	 bekommernis	 om	 de	 klassieke	 cultuur	 niet	 enkel	 als	 een	
academisch	studieobject,	maar	als	een	te	beleven,	een	levendige	onderdeel	
van	onze	culturele	condition	humaine	te	bewaren	en	te	voeden,	wijst	op	een	
pedagogische	 gedrevenheid	 in	 de	 brede	 en	 beste	 zin	 van	 het	 woord,	 een	
Bildungstrieb	 (daar	 zijn	 de	 Duitsers	 weer)	 die	 zich	 ook	 vertaald	 heeft	 in	
Lucs	niet	te	onderschatten	engagement	op	het	niveau	van	bestuur	en	beleid.	
Luc	heeft	op	deze	terreinen	een	tour	of	duty	afgelegd	die	respect	afdwingt	
en	ook	weer	een	heel	 scala	van	 functies	op	vele	niveaus	omhelst,	 ik	ga	ze	
niet	 allemaal	 opsommen:	 POC,	 OE-bestuurder,	 beoordelings-	 en	
evaluatiecommissie	enzoverder	enzovoort.	Maar	een	rode	draad	 is	zonder	
enige	twijfel	zijn	 inzet	voor	het	academische	onderwijs;	hij	was Voorzitter	
van	 de	 Vaste	 Werkgroep	 Kwaliteitszorg,	 Programmadirecteur	 Taal-	 en	
letterkunde,	 Lid	 van	 de	 facultaire	 commissie	 voor	 de	 tweejarige	 Master	
(tweejarig	 master:	 u	 herinnert	 zich	 deze	 tijden	 nog)	 en	 Facultair	
coördinator	voor	de	visitatie	Taal-	en	letterkunde.	Ik	heb	hem	in	een	aantal	
van	deze	 functies	meegemaakt	en	ervaren	als	 iemand	die	de	kwaliteit	van	
onze	 opleiding	 taal-	 en	 letterkunde	 doorheen	 de	 ingrijpende	 bama-
hervormingen	 en	 in	 gesprekken	 en	 plannen	 over	 verdere	 hervormingen	
steeds	 met	 grote	 zorg	 en	 bekommernis	 bewaakte.	 Niet	 dat	 hij	 een	
scherpslijper	of	regelneef	zou	zijn,	zijn	pijlen	werden	zowel	op	romantische	
nieuwlichterij	 en	 quasi-visionaire	 hervormingsdrift	 als	 op	 bloedarm	
formalisme	 en	 komma-filie	 gericht.	 En	 dat	 steeds	met	 de	 hem	 typerende	
retorische	geslepenheid	en	diplomatisch	raffinement.	Zo	herinner	ik	mij	dat	
collega	 Van	 der	 Stockt	 een	 collega	 die	 hij	 op	 een	 voorzittersstoel	 mocht	
aflossen	 en	 die	 naar	 zijn	 mening	 toch	 net	 iets	 te	 veel	 door	 punten	 en	
komma’s	was	gebiologeerd,	feestelijk	uitwuifde	met	een	speciaal	door	hem	
uitgezocht	 geschenk,	 een	wat	 beduimeld	 antiquarisch	 boekje	met	 als	 titel	
“Zero	tolerance	in	punctuation”.		
	
Luc	mag	dan	een	echte	classicus	zijn,	een	graecus	pur	sang,	dat	heeft	hem	
niet	 belet	 om	 in	 2005/2006	 een	 belangrijke	 beslissing	 te	 nemen;	 toen	 de	
toenmalige	 decaan	 Ludo	 Melis	 de	 tijd	 rijp	 achtte	 om	 iedereen	 uit	 zijn	
stoffige	bureau	 te	 jagen	en	een	grandioze	 stoelendans	 te	organiseren,	 een	
soort	totale	Mobilmachung	die	zou	leiden	tot	de	hervorming	van	de	faculteit	
in	OEs	en	OG’s,	klopte	Luc	aan	bij	de	OE	literatuurwetenschap	en	werd	lid	
van	wat	toen	de	OG	tekst	en	interpretatie	heette.	Waarom	en	hoe	dat	is,	wel	
ik	zal	u	zeggen	“er	staat	een	grote	os	op	mijn	tong”,	een	uitdrukking	die	ik	
van	Luc	heb	geleerd	en	die	voor	die	enkelen	onder	u	die	niet	zo	vertrouwd	
zijn	 met	 de	 Griekse	 erfenis	 uit	 de	Oresteia	 van	 Aischylos	 komt.	 Moderne	
betekenis:	breek	me	de	bek	niet	open.	De	OE	literatuurwetenschap	mag	dan	
zoals	gezegd	al	gedomineerd	worden	door	modernisten	(ik	noem	ze	maar	
zo),	 Luc	 heeft	 nooit	 enige	 last	 gehad	 van	 La	 quérelle	 des	 anciens	 et	 des	
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modernes,	 de	 historische	 quérelle,	 een	 uitvinding	 van	 die	 twistzieke	
Fransen	natuurlijk,	was	overigens	ook	nooit	een	controverse	tussen	antieke	
en	moderne	 literatuur,	maar	 een	 uit	 de	 hand	 gelopen	 poëtologisch	 debat	
onder	de	moderne	auteurs	zelf.	La	quérelles	des	modernes	entre	eux	zou	je	
kunnen	 zeggen,	 dat	 is	 een	 bekend	 hoofdstuk	 uit	 de	 Europese	
literatuurgeschiedenis;	een	minder	gekend	is	 la	quérelle	des	anciens	entre	
eux,	een	onderbelicht	kapitel	in	de	facultaire	cultuurgeschiedenis	waarover	
dringend	 eens	 een	 onderzoeksproject,	 met	 geld	 van	 de	 onderzoeksraad	
natuurlijk,	moet	gefinancierd	worden.		
		
Wat	er	ook	van	zij:	Lucs	ster	is	door	deze	beslissing	alleen	maar	meer	gaan	
schitteren	 en	 in	 2008	 werd	 hij	 zowaar	 bestuurder	 van	 de	
Onderzoekseenheid	 literatuurwetenschap:	 een	 classicus,	 iemand	 van	 de	
zesde	verdieping.	Collega’s	 latinisten,	het	 is	dus	wel	degelijk	mogelijk,	blijf	
dromen!	
	
En	 plots	 is	 daar	 dus	 het	 vervroegde	 afscheid.	 Ik	 verdenk	 Luc	 ervan	 deze	
beslissing	 genomen	 te	 hebben	 aan	 een	 tafeltje	 bij	 zijn	 goede	 vriend	
Raphaele	van	het	gelijknamige	restaurant	 in	de	Tiensestraat,	allicht	onder	
het	 nuttigen	 van	 een	 rosso	 antico.	 Professore,	 heeft	 Raphaele	 gezegd,	 ik	
stop	 ermee,	 het	 is	 hier	 te	 nat,	 ik	 ga	 terug	 naar	 Italia.	 Dat	 Luc	 zijn	
geliefkoosde	schuiloord	plots	van	eigenaar	zag	veranderen	die	er	godbetert	
een	meeneem-pizzahut	van	gemaakt	heeft,	heeft	ongetwijfeld	iets	gebroken	
in	hem.	Maar	dat	hoeft	 niet	 te	betekenen	dat	we	Lucs	 expertises	 zo	maar	
moeten	missen.	Aangezien	Luc	een	lid	was	van	de	OE	literatuurwetenschap	
valt	zijn	kantoor	op	de	zesde	verdieping	ook	onder	mijn	 jurisdictie.	 Ik	stel	
dat	we	het	inrichten	als	een	exclusief	en	stijlvol	kabinet	annex	bar	waar	Luc,	
woordkunstenaar	 als	 hij	 is,	 zoals	 de	 grote	 Griekse	 redenaar	 Antiphon	
tijdens	zijn	ballingschap	in	Korinthe	een	praktijk	kan	uitbaten	om	mensen	
met	 een	 bedrukt	 hart	 door	 de	 kracht	 van	 het	 woord	 te	 helen,	 uiteraard	
onder	het	nuttigen	van	nimmer	ontbrekende	rosso	antico.	Gesponsord	met	
overschotten	 die	 op	 de	 zesde	 verdieping	 achteloos	 in	 schuiven	 en	 kasten	
rondslingeren.	 Wij	 –	 de	 overblijvende	 echt	 noodlijdende	 leden	 van	 deze	
faculteit	–	zullen	tijdens	de	zeven	magere	 jaren	die	gaan	komen,	 	allemaal	
bij	jou	komen	uithuilen,	“we	are	all	Greeks”,	en	jij	zal	ons	met	zoetgevooisde	
stem	toefluisteren:	“Wir	schaffen	das”.		
	
Beste	Luc,	voor	dit	toekomstvisioen	helemaal	een	nachtmerrie	wordt	voor	
jou,	nogmaals	dank	voor	die	40	waardevolle	jaren!	
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Gewoontegetrouw	brengen	wij	u	 rond	deze	 tijd	van	het	 jaar	en	bij	
het	vallen	van	de	bladeren	op	de	hoogte	van	het	programma	van	het	
Nederlands	Klassiek	Verbond,	afdeling	Vlaams-Brabant	in	)*+,.	Wij	
schotelen	 u	 volgend	 jaar	 niet	 alleen	 de	 klassieke	 gerechten	 voor,	
maar	ook	een	nieuwigheidje.	
	
Onze	 lezingen	 vinden	 doorgaans	 plaats	 op	 dinsdagavond	 in	 MSI	
!!.#!,	Erasmusplein	 -...	 Leuven,	 om	 3.u,	 tenzij	 anders	 vermeld.	
Toegang	is	gratis	(ook	voor	niet-leden).	Leerkrachten	die	graag	een	
bewijs	van	bijscholing	ontvangen	voor	een	gevolgde	lezing,	kunnen	
hiervoor	best	op	voorhand	de	secretaris	contacteren.		
	
Naast	 deze	 vertrouwde	 dinsdagavondlezingen	 is	 er	 dit	 jaar	 ook	
weer	de	Themadag,	 die	dit	 jaar	wordt	opgehangen	aan	het	 thema	
de	 Antieke	 Mythologie	 in	 de	 Europese	 cultuurgeschiedenis.	 Allen	
daarheen!	
	
Ook	dit	jaar	richt	onze	afdeling	een	Leeskring	in.	Voor	het	vijftiende	
jaar	op	rij	wordt	deze	verzorgd	door	dr.	Michiel	Verweij.	De	eerste	
sessies	zijn	reeds	achter	de	rug,	maar	aansluiten	is	steeds	mogelijk.	
Voor	 meer	 informatie	 en	 het	 juiste	 verloop	 kan	 men	 contact	
opnemen	 met	 de	 docent	 (michiel.verweij@kbr.be	 of	 (overdag)	
!"/$%&.$(.)*).	 U	 zal	 gevarieerde	 teksten	 lezen	 die	 betrekking	
hebben	op	Forum	Romanum,	 om	daarna	 een	*+de-eeuwse	 reisgids	
voor	Rome,	de	Mirabilia	urbis	Romae,	uit	te	pluizen.	Hiermee	wordt	
dus	een	vervolg	gebreid	aan	het	 centrale	en	gesmaakte	 thema	van	
vorig	 jaar.	Door	 lokaal-	en	sleutelperikelen	 leek	de	Leeskring	vorig	
jaar	 evenwel	 af	 en	 toe	 in	 het	 teken	 te	 staan	 van	 de	 Odyssee:	
ondergeschreven	 stervelingen	 doen	 er	 alles	 aan	 om	 de	 goden	 der	

administratie	gunstig	te	stemmen	om	deze	problemen	te	vermijden.	
	
Nieuw	op	het	menu	is	een	ministoomcursus	Gallisch.	Al	in	de	lagere	school	
leerden	we	over	‘de	Oude	Belgen’.	We	kennen	allemaal	de	strips	van	Asterix	
en	 Obelix.	 En	 dankzij	 de	 lectuur	 van	 Caesars	De	bello	Gallico	 zijn	we	 ons	
allen	bewust	van	het	Gallische	verleden	van	onze	contreien.	Maar	welke	taal	
spraken	 deze	 Galliërs?	 Spraken	 ze	 lange	 tijd	 louter	 tot	 onze	 verbeelding,	
dan	 gaf	 hun	 taal	 de	 laatste	 decennia	 steeds	 meer	 geheimen	 prijs.	 Naast	
enkele	getuigenissen	uit	de	 toponymie	en	berichten	van	klassieke	auteurs	
zijn	 inmiddels	 ook	 verscheidene	 opschriften	 opgedoken.	 De	
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afdelingsvoorzitter	zal	in	het	voorjaar	van	2345	een	tiental	uurtjes	besteden	
aan	 de	 kenmerken	 van	 deze	 Keltische	 taal.	 De	 meeste	 aandacht	 gaat	 uit	
naar	 de	 lectuur	 van	 opschriften,	 etymologie	 en	 (cultuur)historische	
vraagstukken.	 Alle	 belangstellenden	 zijn	 van	 harte	 welkom.	 Het	 eerste	
minicollege	vindt	wellicht	plaats	op	dinsdag	23	februari	van	()u	tot	(,u	in	
MSI	 %&.&(.	 U	 krijgt	 de	 de2initieve	 informatie	 begin	 februari	 via	 email	 en	
facebook.	 Wil	 u	 nu	 al	 meer	 weten,	 contacteer	 dan	 gerust	
toon.vanhal@kuleuven.be.	

	
	
Hierna	volgt	het	overzicht	van	onze	klassieke	avondlezingen.	
	
	
	
DINSDAG	(	NOVEMBER	/012	(MSI	00./0)	
	
Prof.	 dr.	 em.	 Guido	 Schepens	 (KU	 Leuven):	 Het	 schandelijke	 leven	 van	
Heliogabalus.	De	decadentste	keizer	van	Rome?	
	
De	titel	van	deze	 lezing	over	de	Romeinse	keizer	Elagabal	(678-!!!)	werd	
ontleend	 aan	 Vincent	 Huninks	 Nederlandse	 vertaling	 van	 de	 vita	 van	
Antoninus	Heliogabalus	uit	de	Historia	Augusta	(Athenaeum	-	Polak	&	Van	
Gennep,	 Amsterdam	 .//0).	 Alleen	 werd	 bij	 de	 ondertitel	 een	 vraagteken	
geplaatst:	 niet	 omdat	 het	 daarin	 uitgesproken	 waardeoordeel	 niet	 zou	
passen	 bij	 de	 inhoud	 van	 deze	 levensbeschrijving,	 maar	 omdat	 we	 met	
betrekking	tot	de	verhalen	over	de	buitensporigheden	en	de	verdorvenheid	
van	 deze	 keizer	 –	volgens	 zijn	 biograaf	 “niet	 alleen	 de	 smerigste	 van	 alle	
tweevoeters,	maar	 zelfs	 van	 alle	 viervoeters”	–	willen	nagaan	 in	hoeverre	
we	ze	voor	waar	moeten	aannemen.	
	
De	Historia	 Augusta	 is	 een	 notoir	 onbetrouwbare	 verzameling	 van	 dertig	
biogra'ieën	 van	 Romeinse	 keizers	 (einde	 4de	 eeuw).	 Gedegen	
bronnenonderzoek	kan	helpen	een	antwoord	te	vinden	op	de	vraag	naar	de	
betrouwbaarheid.	 De	 geschiedwerken	 van	 Herodianus	 en	 Cassius	 Dio,	
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tijdgenoten	van	de	Severische	keizer,	vertonen	in	hun	verslaggeving	over	de	
regering	van	Elagabal	opmerkelijke	verschillen.	Werkend	in	de	traditie	van	
de	senatoriale	Romeinse	geschiedschrijving	heeft	vooral	Dio	het	beeld	van	
de	 ‘oosterse’	 keizer	 en	 priester	 van	 de	 ‘Zonnegod’	 in	 aanzienlijke	 mate	
vertekend.	Hij	ligt	aan	de	oorsprong	van	een	lange	traditie	van	verguizing.	
	
De	voordracht	wordt	geïllustreerd	met	beeldmateriaal	uit	de	Oudheid	en	uit	
de	latere	receptiegeschiedenis.	
	
ZATERDAG	)	DECEMBER	-./0	(Erasmushuis,		Justus	Lipsiuszaal	-..01)	

NKV-Themadag:	de	klassieke	mythologie	in	de	Europese	
cultuurgeschiedenis	

De	 klassieke	 mythologie	 blijft	 onverminderd	 tot	 de	 verbeelding	 spreken.	
Onze	 themadag	gaat	dieper	 in	op	het	blijvende	mythologische	appel	 in	de	
beeldende	 kunsten,	 literatuur,	 theater-	 en	 muziekgeschiedenis.	 Welke	
functies	vervullen	de	klassieke	mythes	en	welke	transformaties	hebben	ze	
ondergaan?	Hoe	gingen	Grieken	uit	de	 latere	oudheid	met	hun	ontzettend	
rijke	repertoire	om	en	welke	speci0ieke	klemtonen	legden	Latijnse	auteurs?	
Zulke	 en	 andere	 algemene,	 weidse	 vragen	 worden	 tijdens	 deze	 dag	
beantwoord	aan	de	hand	van	enkele	heel	speci3ieke	mythologische	helden	–	
of	antihelden	–	zoals	Actaeon,	Medea	en	Hercules.	
	
In	 samenwerking	 met	 Classici	 Lovanienses,	 Thiasos,	 het	 Instituut	 Klassieke	
Studies	en	Studentenkring	Historia.	
	
De	toegang	 tot	de	 lezingen	 is	gratis,	maar	we	vragen	om	op	voorhand	 in	 te	
schrijven	 via	 mail	 (nicolas.demaeyer@arts.kuleuven.be).	 Over	 de	 middag	
lunchen	we	 samen	met	 de	 sprekers	 in	Alma	,.	Wie	wil	 deelnemen	aan	deze	
lunch	(richtprijs	./	euro),	wordt	gevraagd	om	dit	vóór	;<	november	eveneens	
aan	 Nicolas	 mee	 te	 delen,	 zodat	 we	 u	 korting	 kunnen	 aanbieden.	 Late	
beslissers	 kunnen	 de	 dag	 zelf	 aansluiten,	 maar	 dan	 is	 een	 korting	 niet	
gegarandeerd.	 Al	 zullen	 we	 doen	 wat	 we	 kunnen!	 Onze	 bank	 liet	 onlangs	
weten	de	relatie	met	onze	afdeling	zonder	meer	stop	te	willen	zetten.	Vandaar	
moeten	 we	 ons	 eerder	 aanbod	 van	 broodjeslunch	 helaas	 intrekken:	 het	
rekeningnummer	van	NKV	Vlaams-Brabant	(BE#$	&&'(	&('#	&$)*)	is	dus	niet	
meer	geldig	en	mag	in	geen	geval	nog	worden	gebruikt.	
	
Onderstaand	programma	kan	nog	aan	verandering	onderhevig	zijn.	
	
!u#$-!u#$:	onthaal	in	de	hal	van	het	Erasmushuis	(met	kof4ie	of	
vruchtensap),	aangeboden	door	Classici	Lovanienses.	
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!u#$:	inleiding	
	
!"u!"-!!u##:	Prof.	dr.	Maarten	De	Pourcq	(Radboud	Universiteit	
Nijmegen):	Verder	met	Medea:	transformaties	van	een	klassieke	tragedie	
	
De	 Medeamoord	 behoort	 tot	 de	 meest	 beklijvende	 gewelddaden	 uit	 de	
geschiedenis	van	het	theater.	Een	moeder	die	haar	kinderen	vermoordt	om	
hun	 vader	 te	 straffen,	 nadat	 ze	 zijn	 nieuwe	 vrouw	 en	 haar	 vader	 heeft	
gedood:	het	is	de	tactiek	van	de	verschroeide	aarde,	een	extreme	vorm	van	
geweld	die	een	theatermaker	niet	zonder	een	bijpassende	ontwikkeling	op	
de	 scène	 kan	 brengen.	 Hoe	 en	waarom	Medea	 tot	 die	 daad	 kwam,	werkt	
Euripides	 uit	 in	 een	 tragedie	 die	 geldt	 als	 de	 oerversie	 van	 dit	 verhaal,	
samen	met	de	 tragedie	van	Seneca.	 In	de	 loop	van	de	 theatergeschiedenis	
hebben	beide	tragedies	een	grote	invloed	uitgeoefend	op	nieuwe	versies.	Er	
zijn	echter	signi-icante	verschillen	tussen	de	versie	van	Euripides	en	die	van	
Seneca,	waardoor	de	motivering	en	de	ontwikkeling	van	Medea’s	daden	in	
een	volkomen	ander	licht	komen	te	staan.	Vanuit	dat	perspectief	kijken	we	
in	 deze	 lezing	 naar	 een	 aantal	 transformaties	 van	 de	 Medeamythe	 en	
proberen	we	de	vinger	te	leggen	op	het	ongerijmde	in	Medea’s	daad	en	hoe	
verschillende	schrijvers	en	makers	daarmee	zijn	omgegaan.		
	
!!u-!!u#$:	Dr.	Ulrike	Kenens	(KU	Leuven):		Over	antieke	mythen	in	
literatuur,	of	antieke	literatuur	over	mythen:	een	verkenning	van	het	
mythogra)ische	genre	in	de	Oudheid	
	
U	wenst	meer	te	weten	over	de	Trojaanse	Oorlog?	Lees	dan	zeker	Homerus’	
Ilias,	en	vergeet	ook	diens	Odysseia	niet;	en	voor	het	verhaal	van	het	houten	
paard	raad	ik	u	Vergilius’	Aeneis	aan…	Of	toch	maar	snel	even	surfen	naar	
Wikipedia?	
Niet	alleen	moderne	cybernauten,	maar	ook	de	oude	Grieken	en	Romeinen	
werden	 met	 dit	 dilemma	 geconfronteerd.	 Daarom	 wil	 deze	 lezing	 licht	
werpen	op	de	antieke	–	en	doorgaans	meer	betrouwbare	–	“tegenhangers”	
van	 Wikipedia,	 dit	 wil	 zeggen	 op	 de	 vele	 verschillende	 paraliteraire	
naslagwerken	over	antieke	mythen	uit	de	Oudheid,	kortom	op	het	minder	
bekende	 genre	 van	 de	mythogra0ie.	 Aan	 de	 hand	 van	 het	 verhaal	 van	 de	
hellehond	 Cerberus	 biedt	 deze	 uiteenzetting	 een	 staalkaart	 van	 de	
uitgebreide	 thematische,	 chronologische	 en	 interpretatieve	
verscheidenheid	binnen	dit	genre.	
	
!!u#$-!"u$%:	 Prof.	 Dr.	 Nadia	 Sels	 (UGent	 &	 Universiteit	 Antwerpen):	
Rozenvingerige	Eos	in	blue	jeans:	de	eeuwige	ochtend	van	de	mythe.	
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Het	 vertrekpunt	 van	 deze	 lezing	 is	 de	 frappante	 gelijkenis	 tussen	 twee	
beelden	 waartussen	 nochtans	 een	 kloof	 van	 eeuwen	 en	 culturen	 gaapt.	
Enerzijds	 een	 antiek	 altaarreliëf	 dat	 de	 godin	 Eos	 toont	 die	 de	 mooie	
jongeling	 Tithonos	 ontvoert,	 en	 anderzijds	 de	 platenhoes	 van	 Serge	
Gainsbourgs	 iconische	album	Histoire	de	Melody	Nelson,	waarop	een	 lolita-
achtige	 Jane	 Birkin	 in	 verstelde	 jeans	 met	 eenzelfde	 beweging	 een	
aapachtige	 lappenpop	 in	 haar	 armen	 sluit.	 Van	 een	 rechtstreekse	 imitatie	
van	het	antieke	model	kan	hier	geen	sprake	zijn.	Maar	 is	het	daarom	niet	
meer	dan	toeval?	Dat	brengt	ons	bij	 fundamentelere	vragen:	wat	betekent	
het	om	vandaag	de	dag	een	oude	mythe	te	hernemen?	Wat	is	het	precies	dat	
zich	 herhaalt,	 en	 wat	 gaat	 er	 verloren?	 Hoe	 en	 waarom	 slagen	 sommige	
beelden	en	verhalen	erin	zich	eeuwenlang	door	te	zetten	–	misschien	zelfs	
zonder	ons	medeweten?	
Leidraad	 in	 deze	 zoektocht	 vormt	 het	 werk	 van	 de	 kunsthistoricus	 Aby	
Warburg,	 die	 zelf	 het	 spoor	 van	 de	 antieke	 nimf	 volgde	 tot	 in	 de	
moderniteit.	 Door	 via	 zijn	 methodologie	 van	 de	 Pathosformel	 onze	 twee	
beelden	 en	 de	 bijhorende	 verhalen	 te	 ontrafelen,	 ontspint	 zich	 een	 relaas	
over	 het	 menselijke	 en	 goddelijke,	 over	 vergankelijkheid	 en	 onmogelijk	
verlangen.	
	
!"u$%-!"u$$:	lunch	
	
!"u-!"u$%:	 Dr.	 Han	 Lamers	 (Humboldt-Universität	 zu	 Berlin	 &	 KU	
Leuven):	 Pyramus,	 Actaeon,	 Icarus	 et	 al.	 in	 de	 actuele	 kunst:	 Een	
verkenningstocht	
Dat	 Renaissancekunstenaars	 als	 Bernini	 en	 Rubens	 graag	 in	 de	 antieke	
mythologie	doken	voor	inspiratie	is	bekend.	Vooral	onder	classici	ook	heel	
bekend	zijn	de	antieke	taferelen	van	Alma-Tadema,	die	in	veel	lesboeken	te	
vinden	 zijn.	 Maar	 wat	 hebben	 Pyramus,	 Actaeon	 en	 Icarus	 in	 de	 actuele	
kunst	 te	 zoeken?	 Hebben	 antieke	 mythes	 en	 hun	 protagonisten	 nog	 wel	
betekenis	 voor	 eigentijdse	 kunstenaars?	 Deze	 demonstratie	 biedt	 een	
selectieve	verkenningstocht	 langs	een	aantal	hoogte-	en	dieptepunten	van	
mythologische	thema’s	in	de	moderne	en	actuele	kunst:	van	Picasso	tot	De	
Bruyckere,	 maar	 met	 bijzondere	 aandacht	 voor	 recente	 werken	 uit	 de	
schilderkunst,	 de	 fotogra3ie	 en	de	 sculptuur.	Antieke	mythes	hebben	voor	
kunstenaars	van	vandaag	nauwelijks	zeggingskracht	verloren,	ook	al	is	hun	
precieze	 betekenis	 in	 de	 eigentijdse	 kunst	 vaak	 minder	 gemakkelijk	 te	
begrijpen	 dan	 we	 misschien	 zouden	 willen,	 en	 lijkt	 classicisme	 meestal	
verder	weg	dan	ooit.	
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!"u$%-!"u$%	(met	korte	pauze):	Prof.	dr.	em.	Ignace	Bossuyt	(KU	Leuven):	
“The	Choice	of	Hercules”:	deugd	en	ondeugd	van	een	antieke	held.	Hercules	als	
inspiratiebron	in	de	West-Europese	muziek	
Vooral	in	de	barokperiode	lieten	componisten	zich	inspireren	voor	opera’s	
en	cantates	met	Hercules	als	helden+iguur,	vanaf	zijn	keuze	tussen	deugd	en	
genot	 in	 zijn	 jeugd	 tot	 zijn	 gruwelijke	 dood.	 Deze	 veelzijdige	 thematiek	
wordt	geïllustreerd	aan	de	hand	van	voorbeelden	van,	onder	meer,		Antonio	
Vivaldi	 (Ercole	sul	Termodonte),	 J.	S.	 Bach	 (Hercules	auf	dem	Scheidewege)	
en	G.	F.	Haendel	 (The	Choice	of	Hercules,	de	opera	Admeto	en	het	 “musical	
drama”	Hercules).		
	
	
DINSDAG	()	FEBRUARI	(/)0	(MSI	//.(/)	
	
Dr.	Bert	Gevaert	(Brugge):	De	echte	fundamenten	van	het	vechten	volgens	
Heinrich	von	Gunterrodt.	Of	vechten	met	het	zwaard	in	tijden	van	buskruit	
	
In	 $%&'	 publiceerde	 de	 Duitse	 edelman	 Heinrich	 von	 Gunterrodt	 zijn	 ‘De	
veris	 principiis	 artis	 dimicatoriae’,	 waarmee	 hij	 een	 lans	 brak	 voor	 het	
beoefenen	 van	 krijgskunst	 met	 blanke	 wapens.	 	 Met	 zijn	 erudiete	 werk	
probeerde	hij	 aan	 te	 tonen	dat	het	vechten	met	blanke	wapens	 (zoals	het	
zwaard	 en	 het	 rapier)	 ook	 in	 tijden	 van	 buskruit	 nog	 een	 grote	 rol	 kon	
spelen.	 	Sterker	nog,	onze	Duitse	edelman	had	een	oud	manuscript	tot	zijn	
beschikking	waarin	monniken	toonden	hoe	men	zich	met	een	zwaard	kon	
verdedigen.		Volgens	onze	edelman	kon	dit	manuscript	als	basis	dienen	om	
bij	de	edelen	en	soldaten	van	zijn	tijd	het	vechten	met	blanke	wapens	weer	
populair	te	maken.	
In	deze	 lezing	wordt	een	overzicht	gebracht	van	de	bloeiende	traditie	van	
West-Europese	 krijgskunsten,	 geïllustreerd	met	 tal	 van	 a6beeldingen.	Niet	
alleen	 Heinrich	 von	 Gunterrodt	 passeert	 de	 revue,	 maar	 ook	 6iguren	 als	
Dürer,	Michelangelo	en	Descartes.		
	
DINSDAG	()	MAART	(-).	(MSI	--.(-)	
	
Prof.	 Dr.	 Jan	 Tavernier	 (Université	 Catholique	 de	 Louvain-la-Neuve):	
Onbekend	Perzië:	een	fascinerende	en	intrigerende	beschaving	
	
Het	oude	Iran	blijft	voor	velen	een	onbekend	terrein	en	wat	we	ervan	weten	
is	meestal	nog	gebaseerd	op	Grieks-Romeinse	bronnen,	waarin	de	Perzen	
werden	afgeschilderd	als	de	“barbaroi”.	De	meest	gekende	episode	daarbij	
zijn	uiteraard	de	zogenaamde	Perzische	oorlogen	tussen	Grieken	en	Perzen,	
maar	de	geschiedenis	van	het	oude	Iran	omhelst	veel	meer	dan	dat.	Zo	zijn	
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er	de	Elamieten,	die	in	Zuidwest-Iran	heersten	van	ongeveer	-...	tot	/-.	v.	
Chr.,	de	Achaemenieden	(ca.	001-!!"	v.	Chr.)	en	de	Sassanieden	(223-!"!	n.	
Chr.).	 Deze	 lezing	 zal	 dieper	 ingaan	 op	 de	 fascinerende	 geschiedenis	 en	
kunstgeschiedenis	 van	 het	 pre-Islamitische	 Iran,	waarbij	wordt	 uitgegaan	
van	de	Iraanse	bronnen	zelf.		

�	
Blikt	u	graag	ver	vooruit?	Dan	wil	u	wellicht	nu	al	weten	dat	 in	het	najaar	
van	%&'(	Prof.	Jan	Papy	(KUL)	de	openingslezing	op	zich	zal	nemen.	Hij	zal	
het	 hebben	 over	 Peter-Paul	 Rubens	 en	 diens	 relatie	 tot	 de	 Klassieke	
Oudheid.	Deze	lezing	vindt	naar	alle	waarschijnlijkheid	plaats	op	9	oktober	
!"#$.	(Proto-)utopische	aspecten	in	de	Grieks-Romeinse	Oudheid	wordt	het	
onderwerp	van	Prof.	Geert	Roskam	op	4	november	6784.	
	
	

Utopia	&	More.	
Thomas	More,	de	Nederlanden	en	de	utopische	traditie	

	

Universiteitsbibliotheek,	20.10	–	17.01	
	

Ben	je	gefascineerd	door	Thomas	More	en	de	wereld	die	hij	oproept	in	zijn	
Utopia?	Dan	is	‘Utopia	&	More’	absoluut	een	must.	De	tentoonstelling	in	de	
imposante	Universiteitsbibliotheek	gidst	je	door	Utopia,	het	leven	en	werk	

van	More	en	de	utopische	literaire	traditie.	Je	ziet	er	originele	
manuscripten,	brieven,	oude	drukken	en	allerlei	curiosa.	

Het	eiland	Utopia	heeft	nooit	bestaan.	Toch	beschrijft	Thomas	More	het	in	
groot	detail	alsof	het	écht	bestond:	een	droomwereld	met	revolutionaire	
ideeën	zoals	een	werkdag	van	zes	uur,	een	overvloed	aan	alles	en	een	

benijdenswaardig	geluk.	Maar	die	ideale	wereld	kon	enkel	bestaan	als	er	
ook	scherpe	controle	was,	geen	privacy	en	harde	straffen	voor	dissidenten.	
De	tentoonstelling	Utopia	&	More	loodst	je	binnen	in	de	wereld	van	More,	
zijn	Utopia	en	andere	werken,	zijn	inspiratiebronnen	en	zijn	contacten	met	
grote	humanisten	als	Erasmus	en	Vives.	Manuscripten,	originele	brieven,	
oude	drukken	en	curiosa	nemen	je	mee	op	sleeptouw.	Stuk	voor	stuk	
kostbare	documenten	die	aan	de	basis	lagen	van	een	rijke	utopische	

traditie.	In	navolging	van	Thomas	More	kropen	immers	vele	
wetenschappers	en	schrijvers	in	de	pen	om	na	te	denken	over	de	ideale	
samenleving.	Utopia	&	More	grijpt	de	bezoeker,	breed	geïnteresseerd	of	

vakspecialist.	
	

Curatoren	zijn	Erik	De	Bom,	Dirk	Sacré,	Toon	Van	Houdt	en	Demmy	Verbeke.	Dit	
project	wordt	georganiseerd	door	de	Universiteitsbibliotheek	en	de	dienst	Kunst	&	

Erfgoed	van	de	KU	Leuven.	
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Levend	Latijn	en	Grieks	in	het	oudetalenonderwijs?	
11	februari	2017	
	
Organisatie:	
Kortenberg	studiedagen,	KU	Leuven	
Universiteit	Antwerpen	
Classica	Vlaanderen	
	
Locatie:	
Stadscampus	Universiteit	Antwerpen	
	
Opzet:	
Deze	 studiedag	 behandelt	 de	 vraag	 of	we	 in	 onze	 vakken	 niet	 té	
eenzijdig	de	klemtoon	op	 leren	 lezen	hebben	gelegd	en	daardoor	
de	productieve	taalvaardigheden	(spreken	en	schrijven)	niet	al	te	
brutaal	geschrapt	hebben.	Geen	simplistisch	of	naïef	pleidooi	voor	
'levend	Latijn',	wel	een	reflectie	over	de	mogelijkheid	om	spreken,	

schrijven	en	 zelfs	handelen	 een	plaats	 te	 geven	 in	 een	oudetalendidactiek	
die	 het	 kunnen	 lezen	 van	 authentieke	 Griekse	 en	 Latijnse	 teksten	 als	
hoofddoel	behoudt.	
	
Dagplanning:	
	
10	u	-	10.30:	 Toon	Van	Houdt		 	 Van	 Van	 Torre	 tot	 Ørberg	 -	 en	

verder.	 'Levend	 Latijn'	 in	 de	 oudetalendidactiek	 van	
vroeger	en	nu	

10.30	-	11.15:	 Kristien	Hulstaert		 Een	 nieuwe	 leesmethode	 Latijn
	 	 	 	 	 	
11.15-		12.00:	 Remco	Regtuit		 	 Latijn	is	een	taal,	geen	puzzel	
	 	 	 	 	
Middagpauze	in	Agora	
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13.15-13.30:	 Christian	Laes		 	 Vlaamse	 leerplannen	 en	 Levend	
Latijn/Oudgrieks.	Mogelijkheden	en	uitdagingen	
		 	 	 	 	 	 	 	 	

13.30	-	14.15:	 Workshop	1	
14.15-	15	u.:	 Workshop	2	
	
Deelnemers	hebben	keuze	uit	3	workshops:	
Initiatie	Latijn	,	door	lesgever	van	Addisco	[http://www.addisco.nl/]	
Initiatie	Grieks,	door	lesgever	van	Addisco	[http://www.addisco.nl/]	
Lectuurles	door	Kristien	Hulstaert	

	
Inschrijvingen	en	informatie:	Dirk	Brys	
Tel.	03/480.75.88	
E-mail:	dirk.brys@skynet.be	
	
	
	

	
Willy	Evenepoel	

Studies	in	the	Christian	Latin	Poetry	of	Late	Antiquity	(Spicilegium	sacrum	
Lovaniense,	53),	Leuven,	Peeters,	2016		
X-479	pp.;	ISBN	978	–	90	–	429	–	3349	-	1	

	
In	dit	volume	zijn	tweeëntwintig	studies	gebundeld	die	Willy	Evenepoel	in	

de	periode	1978-2010	publiceerde	in	internationale	tijdschriften	en	
bundels.	Het	gaat	om	twee	algemene	bijdragen,	namelijk	één	over	de	studie	
van	de	vroegchristelijke	dichtkunst	en	één	over	de	plaats	van	de	dichtkunst	
in	het	christendom	van	de	Late	Oudheid,	verder	om	veertien	bijdragen	
over	Prudentius,	vijf	over	de	Carmina	Natalicia	van	Paulinus	van	Nola	en	
één	bijdrage	over	het	dichtwerk	De	laudibus	Dei	van	Dracontius.	De	bundel	
verhoogt	niet	alleen	de	toegankelijkheid	van	deze	opstellen	maar	laat	beter	
dan	voorheen	toe	de	connecties	tussen	de	verschillende	studies	te	zien.	De	
auteur	heeft	de	bundel		bijkomend	nut	verleend	door	indices	toe	te	voegen	
evenals	een	ruim	kritisch	overzicht	van	het	recent	onderzoek	over	elk	van	

de	onderwerpen	die	in	de	bundel	aan	bod	komen.	
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MONOGRAFIEËN	EN	VERTALINGEN	
	
Door	het	vuur	voor	de	armen.	Oudste	getuigenissen	over	Laurentius.	
Vertalers:	 Arie	 AKKERMANS,	 Carolien	 HILHORST-BOINK,	 Hans	 TEVEL,	
Hans	VAN	REISEN,	Ton	HILHORST,	Vincent	HUNINK,	Budel,	2015	
BEARD,	 Mary,	 SPQR.	 Een	 geschiedenis	 van	 het	 Romeinse	 rijk,	
Amsterdam,	2016	[2015]	
BLOEMENDAL,	 Jan,	 Latijn.	 Cultuurgeschiedenis	 van	 een	 wereldtaal,	
Amsterdam,	2016	
Philostratos.	Schilderijen	&	Sofisten.	Kunst,	ekphrasis	en	retorica	 in	
de	klassieke	oudheid.	 Vertaald	 door	 Peter	 BURGERSDIJK,	 Hilversum,	
2015	
DE	BOM,	Erik	-	VAN	HOUDT,	Toon	(ed.),	Andersland.	In	de	voetsporen	
van	Thomas	More,	Antwerpen,	2016	
DE	 RYNCK,	 Patrick	 -	 VAN	 HOUDT,	 Toon,	 De	 nieuwe	 Grieken	 en	
Romeinen.	 Verrassende	 confrontaties	 met	 de	 klassieke	 oudheid	
(Kleio-reeks,	1),	Antwerpen	-	Apeldoorn,	2016	
GEVAERT,	Bert,	Te	wapen!	Europa's	vergeten	krijgskunsten,	 Leuven,	
2016	

GOLDSWORTHY,	 Adrian,	 Augustus.	 Van	 revolutionair	 tot	 keizer	 van	 Rome,	
Antwerpen,	2016	[2014]	

Plinius.	De	Vesuvius	 in	vlammen.	Brieven	aan	Tacitus.	 Vertaald	&	 toegelicht	
door	Vincent	HUNINK,	Amsterdam,	2016	

HUPPERTS,	Charles,	Platoonse	liefde.	Symposium.	Phaedrus,	Budel,	2016	
KLEIN,	Daniel	-	VERHEIJ,	Arian	(vert.),	De	wijsheid	van	een	tandeloze	glimlach.	
Gelukkig	ouder	worden	met	Epicurus,	Amsterdam,	2016	[2012]	

LATEUR,	Patrick	-	PAPY,	Jan,	Thomas	Morus.	Utopia.	Een	bloemlezing,	Leuven,	
2016	

Homeros.	 Odyssee.	 Een	 zwerver	 komt	 thuis.	 Vertaald	 door	 Patrick	 LATEUR	
(Perpetua	reeks),	Amsterdam,	2016	

Julianus	 de	 Afvallige.	 Afvallige	 contra	 afvalligen.	 Keuze	 uit	 zijn	 geschriften.	
Keuze,	vertaling	en	inleiding	door	Kees	MEILING,	Groningen,	2016	

NAEREBOUT,	 Frits	 Gerard,	 Griekse	 democratie.	 Democratische	 politiek	 in	 het	
klassiek	Athene,	Leiden,	2015	

Vergilius'	bijentuin.	Vertaald	&	toegelicht	door	Marguerite	PRAKKE,	Utrecht,	
2016	

RIJSER,	 David,	 Een	 telkens	 nieuwe	 Oudheid.	 Of:	 hoe	 Tiberius	 in	 New	 Jersey	
belandde,	Amsterdam,	2015	
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SCHRIJVERS,	 Piet,	Horatius.	 De	 dichter	 als	 vakman.	Wat	maakt	 goede	 poëzie	
goed?	Talent?	Techniek?,	Amsterdam,	2016	

Gaius	Valerius	Flaccus.	Argonautica.	Vertaald	en	voorzien	van	een	nawoord	
door	 Stefan	 VAN	DEN	BROECK,	met	 een	 inleiding	 en	 appendices	door	Frits	
NAEREHOUT,	Leiden,	2015	

Dionysius	de	Areopagiet.	Verzamelde	werken.	Vert.	Michiel	 TER	HORST,	Zeist,	
2015	

VAN	DER	HEIJDEN,	 Paul,	 Grens	 van	 het	 Romeinse	 rijk.	 De	 limes	 in	 Gelderland,	
Utrecht,	2016	

VAN	DER	HEIJDEN,	Paul	(ed.),	Romeinse	wegen	in	Nederland,	Utrecht,	2016	
Heliodorus.	 Een	 Ethiopische	 liefdesgeschiedenis.	 Theagenes	 en	 Charicleia.	
Roman.	 Vertaling	 en	 inleiding	 Marianne	 VAN	 DER	WEIDEN	 (Grieks	 proza,	
29),	Groningen,	2015	

VAN	DOLEN,	Hein	L.,	Passie,	intriges	en	politiek.	Spraakmakende	keizerinnen	in	
Byzantium,	Amsterdam,	2015	

Van	hun	voetstuk.	Romeinse	beelden	herontdekt,	Nijmegen,	2015	
VAN	ROSSEM,	Maarten,	Het	einde	van	het	Romeinse	rijk,	Amsterdam,	2016	
VERGEER,	 Charles,	Wie	 was	 Paulus	 wel?!	 Op	 zoek	 naar	 zijn	 teksten,	 Budel,	
2016	

VERHUYCK,	Luc,	Wandelen	in	het	antieke	Rome,	Amsterdam,	2016	
	
	
ROMANS	

	
Davis,	 Lindsey,	 [A	 Flavia	 Albia	 mystery	 2.5]	 The	 spook	 who	 spoke	 again,	
2015	

Davis,	Lindsey,	[A	Flavia	Albia	mystery	4]	Graveyard	of	the	Hesperides,	2016	
Márai,	 Sándor	 -	 van	 der	 Wal,	 Rogier	 (vert.),	 Er	 is	 in	 Rome	 iets	 gebeurd	
[Rómában	történt	valami],	2016	[1971]	

Sidebottom,	Harry,	Throne	of	the	Caesars.	2.	Blood	and	steel,	2015	
Sidebottom,	Harry,	Throne	of	the	Caesars.	3.	Fire	and	sword,	2015	
	
	
STRIPS	

	
De	7	wonderen	-	Les	7	merveilles,	V03:	Bennato,	Tommaso	-	Blengino,	Luca	-	
Saint-Blancat,	Cyril	e.a.,	De	vuurtoren	van	Alexandrië	254	v.	Chr.	 (2016)	 -	
Le	phare	d'Alexandrie	254	av.	J.-C.	(2014),	Daedalus	

Angelique	-	Ludivine,	V01:	Dany	-	Corre,	Gilles	(Erroc)	-	Rodrique,	Michel,	De	
geschiedenis	 heeft	 niet	 (altijd)	 veel	 om	 het	 lijf	 (2016)	 -	 L'histoire	 sans	
dessous...	dessous!	(2016),	Glénat	Benelux	
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Artemis	 dochter	 van	 Zeus	 -	 Artémis,	 V01:	 Manunta,	 Giuseppe	 -	 Brrémaud,	
Frédéric	 -	Houdelot,	Caroline,	Artemis	dochter	van	Zeus	 (2016)	 -	Fille	de	
Zeus	-	Olympe	(2011),	Mediageuzen	

Carausius	 de	 Vlaamse	 Cesar,	 V01:	 Ley,	 Edgar,	 Carausius	 de	 Vlaamse	 Cesar	
(2016)	 [<	Kleine	Zondagsvriend,	1951,	28-49],	 in:	Carausius	de	Vlaamse	
Cesar	-	Dirk:	de	held	van	Brugge,	Bonte	

Maxentius	-	Maxence,	 V01:	Duarte,	 Carlos	Rafael	 -	 Sardou,	Romain	 -	 Facio,	
Sebastián,	De	Nika-opstand	(2016)	-	La	sédition	Nika	(2014),	Le	Lombard	

Maxentius	-	Maxence,	 V02:	Duarte,	 Carlos	Rafael	 -	 Sardou,	Romain	 -	 Facio,	
Sebastián,	De	Augusta	(2016)	-	L'Augusta	(2016),	Le	Lombard	

Orakel	-	Oracle,	V04:	Demare,	Nicolas	-	Lesparre,	Patrice	-	Digikore	Studios,	
De	misvormde	(2016)	-	Le	malformé	(2014),	Daedalus	

Reis	 van	 de	 vaders,	 De	 -	 Le	 voyage	 des	 pères,	 V04:	 Ratte,	 David	 -	 Sabater,	
Sylvie,	Barrabas	(2016)	-	Barrabas	(2016),	Paquet	

Reis	van	de	vaders,	De.	De	exodus	volgens	Yona	-	Le	voyage	des	pères.	L'exode	
selon	 Yona,	 V01:	 Ratte,	 David	 -	 Lavialle,	 Myriam,	 De	 afkomst	 (2016)	 -	
Descendance	(2011),	Gorilla	

Reis	van	de	vaders,	De.	De	exodus	volgens	Yona	-	Le	voyage	des	pères.	L'exode	
selon	 Yona,	 V02:	 Ratte,	 David	 -	 Lavialle,	 Myriam,	 Onrust	 (2016)	 -	
Turbulences	(2011),	Paquet	

Succubus	 (2)	 -	Succubes,	 V04:	Dominici,	Marco	 -	Mosdi,	 Thomas	 -	Martinez,	
Marta,	Messalina	(2015)	-	Messaline	(2014)	(Geheimen	van	het	Vaticaan),	
Saga	

	
	
FILMS	

	
Ben-Hur	(2016	-	USA)	-	123	min.	-	Reg.:	Bekmambetov,	Timur	-	Act.:	Huston,	
Jack;	 Kebbell,	 Toby;	 Freeman,	Morgan	 -	 Bewerking	 van	Wallace,	 Lewis,	
Ben-Hur	(1880)	(roman)	

David	and	Goliath	 (2015	 -	 USA)	 -	 92	min.	 -	 Reg.:	 Chey,	 Timothy	 A.	 -	 Act.:	
Sloman,	 Miles;	 Sokolosky,	 Jerry	 -	 Bewerking	 van	 Testamentum	 vetus,	 I	
Samuelis,	16-17	

David	and	Goliath	 (2016	 -	 USA)	 -	 75	min.	 -	 Reg.:	Wallace	 Brothers	 -	 Act.:	
Berberi,	 Matt;	 Foster,	 Michael	 -	 Bewerking	 van	 Testamentum	 vetus,	 I	
Samuelis,	16-17	

Le	dernier	gaulois	(2015	-	F/CDN)	-	124	min.	-	Televisiefilm	-	Reg.:	Tilman,	
Samuel	-	Act.:	van	den	Driessche,	Frédéric;	Gonzalez,	Marcel	

Gods	of	Egypt	(2016	-	USA/AUS)	-	127	min.	-	2,5	*	-	Reg.:	Proyas,	Alex	-	Act.:	
Thwaites,	Brenton;	Butler,	Gerard;	Coster-Waldau,	Nikolaj;	Lee,	Abbey	
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Ice	age	5.	Collision	course	 (2016	-	USA)	-	94	min.	 -	2,5	*	-	Tekenfilm	-	Reg.:	
Thurmeier,	 Mike;	 Chu,	 Galen	 T.	 -	 Act.:	 Romano,	 Ray;	 Leguizamo,	 John;	
Leary,	Denis	(stemmen)	

Risen	(2016	-	USA)	-	107	min.	-	Reg.:	Reynolds,	Kevin	-	Act.:	Fiennes,	Joseph;	
Felton,	Tom	
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	 OVERLIJDENS	
	
[4	jan	2014]	Marcus	Cluts	(KF)	
	
[27	jan	2016]	Raf	Paren	(KF	1963)	
	
[24	maart	2016]	Godelieve	Van	Ryckeghem	(KF)	
	
[1	 april	 2016]	 Jan	 Lodewijk	 Scharpé.	 Hij	 had	 klassieke	 talen	
gestudeerd	 aan	 de	 RU	 Gent	 en	 	was	 emeritus	 hoogleraar	
Slavistiek	aan	de	KU	Leuven,	met	o.m.	specialisatie	Oud-Slavisch.	
Hij	was	de	kleinzoon	van	de	bekende	Vlaamsgezinde	professor	
Lodewijk	 Scharpé	 (1869-1935),	 over	 wie	 Ernest	 Claes	 in	 zijn	

werk	over	zijn	'Schone	dagen	in	Leuven'	nog	uitvoerig	heeft	geschreven	
	
[30	april	2016]	Peter	Baert	(KF	1985)	
	
[29	mei	2016]	Guy	le	Grelle,	SJ	(KF)	
	
[31	mei	2016]	John	Van	Echelpoel	(KF	1961)	
	
[7	 juni	 2016]	 Hilde	 Oudermans	 (KF	 1956),	 oud-lerares	 Sint-Ludgardis	
Antwerpen	en	erebestuurslid	NKV	Antwerpen	
	
[27	juni	2016]	Line	Jacobs	(KF),	weduwe	van	professor	Jozef	IJsewijn	
	
[6	juli	2016]	Lode	Plessers	(KF	1965)	
	
[8	sept	2016]	Luce	Verdin,	weduwe	van	professor	Herman	Verdun	
	
	
	
	 	 GEBOORTES	
	
[31	 maart	 2016]	 Arianna,	 dochtertje	 van	 Stefano	 Caneva	 (voormalig	
medewerker	OG)	en	Ute	Loosveld	(KF	2007)	
	

	


