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Tijdschrift	van	de	Classici	Lovanienses	
N.S.	Jaargang	8,	Nummer	2	

OKTOBER	
2017	

Beste	lezers,	
	
U	 zal	 geen	 andere	 keuze	 hebben	 dan	 nogmaals	 naar	
uw	 geliefde	 oude	 universiteitsstad	 af	 te	 zakken.	 Dit	
najaar	presenteert	de	Universiteitsbibliotheek	er	haar	
prachtige	 tentoonstelling	 ‘Erasmus'	 Dream’.	 Deze	
tentoonstelling	 vertelt	 u	 het	 verhaal	 van	 500	 jaar	
Collegium	Trilingue.	Een	kans	die	u	niet	mag	missen.	
En	 u	 kan	 in	 goed	 gezelschap	 gaan	 met	 de	 Classici	
Lovanienses	 die	 de	 curator	 zelf	 als	 gids	 hebben	
gestrikt.	
	
En	is	Leuven	te	ver	voor	u?	Of	te	dichtbij?	Dan	hebt	u	
geen	excuus	om	volgend	voorjaar	onze	nieuwste	Cena	
te	 missen!	 Geen	 Romeinen,	 geen	 Kelten,	 maar	
middeleeuwers.	 Niet	 in	 Tongeren,	 niet	 in	 Aubechies,	
maar	 in	 Brugge.	 Daar	 trakteren	 we	 u	 op	 een	
middeleeuws	 smulfestijn	 en	 stevig	 wapengekletter,	
maar	dat	pas	na	een	 instructieve	wandeling	door	het	
vroegmoderne	Brugge.	
	
En	 wie	 toch	 echt	 niet	 meekan,	 kan	 zijn	 of	 haar	 hart	
ophalen	 bij	 het	 lezen	 van	 allerhande	 nieuwtjes	 in	 dit	
Bulletin.	Het	zal	u	trouwens	opvallen	dat	vele	Classici	
alweer	 niet	 stil	 hebben	 gezeten.	 Getuige	 daarvan	
enkele	mooie	nieuwe	publicaties.	
	
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	2014	organiseerden	wij	een	Cena	Romana	in	het	Gallo-Romeins	
Museum	van	Tongeren.	In	2016	organiseerden	wij	een	Cena	Celtica	
in	het	Archeologisch	domein	van	Aubechies.	
	
Vele	mensen	 die	 toen	 een	 van	 deze	 topavonden	 bijwoonden	 of	 er	
helaas	 niet	 konden	 bij	 zijn,	 stelden	 ons	 achteraf	 de	 vraag	 of	 er	 in	
2018	een	nieuwe	Cena	zou	worden	georganiseerd.	Zou	het	opnieuw	
een	 groots	 Romeins	 feest	 worden?	 Of	 keerden	 we	 terug	 naar	
Aubechies?	
	
Ondertussen	 kennen	 jullie	 ons	 bestuur	 al	 en	 weten	 jullie	 dat	 wij	
steeds	 op	 zoek	 zijn	 naar	 nieuwe	 en	 originele	 activiteiten	 die	 op	
nieuwe	 en	 originele	 locaties	 plaatsvinden.	 Het	 kostte	 ons	 bestuur	
heel	wat	vergaderingen	en	discussies,	maar	uiteindelijk	hakten	we	
de	knoop	door…	(Trompetgeschal!)			
	

Op	19	mei	2018	organiseren	we	een	Cena	Medievalis	in	Brugge!		Uiteraard	
willen	we	meer	doen	dan	louter	feesten	in	middeleeuwse	stijl,	maar	willen	
we	het	‘sotte’	koppelen	aan	het	‘wroede’.	Dat	‘wroede’	zou	een	thematische	
wandeling	zijn	over	humanisme	in	Brugge,	een	wandeling	die	tot	nu	toe	nog	
steeds	niet	bestaat	 en	die	naar	 aanleiding	van	onze	Cena	Medievalis	door	
een	aantal	van	onze	specialisten	wordt	uitgewerkt.	
	
Het	programma	van	onze	middeleeuwse	activiteit	ziet	er	als	volgt	uit:	
	 	 	

14u30	 	 vertrek	wandeling:	Humanisme	in	Brugge	
(verzamelplaats	 aan	 het	 Zand,	 waar	
parkeergelegenheid	 is,	 op	 500	 m	 van	 het	
station)	

	
	 	 17u00	 	 aankomst	aan	de	Kruispoort	op	de	Kruisvest,		

waar	middeleeuwse	krijgers	ons	opwachten	
aperitief	hypocras,		
gelardeerd	 met	 de	 woeste	 gevechten	 van	 de	
re-enactors	van	Via	Nobilis	
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	 	 18u30	 	 Middeleeuws	buffet	in	de	Kruispoort,	
	 	 	 	 	 gekruid	door	de	muziek	van	Ultreya	
	 	 	 	 	 	
	 	 20u00	 	 gevecht	in	harnas	
	

20u30	 	 dessert	
	 	 	 geparfumeerd	door	dans	van	Via	Nobilis	
	
21u00	 	 slotshow	van	Via	Nobilis	
	
22u00	 	 openen	van	de	bar	
	
23u00	 	 einde	

	
De	Kruispoort	 is	een	unieke	 locatie	waar	alleen	activiteiten	georganiseerd	
worden	 door	 en	 voor	 de	 schermgilde	 van	 de	 Hallebardiers.	 Omwille	 van	
onze	 goede	 banden	met	 deze	 schermgilde	 is	 het	 ons	 gelukt	 om	hier	 onze	
avond	te	organiseren.	Anderzijds	is	in	de	Kruispoort	slechts	plaats	voor	75	
mensen,	dus	snel	inschrijven	is	de	boodschap.	
	
De	prijs	voor	deze	unieke	middag	en	avond	bedraagt	de	afgeronde	prijs	van	
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	1	mei	2018.	
	
Om	 het	 plezier	 nog	 te	 vergroten,	 roepen	 wij	 jullie	 op	 om	 met	 zoveel	
mogelijk	jaargenoten	te	komen!	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	op	het	avondmaal	in	bijpassende	kledij	verschijnen?	
De	mooist	verklede	personen	krijgen	van	ons	een	prachtig	aandenken!	
	
Kortom…	deze	activiteit	wordt	opnieuw	een	moment	om	nooit	te	vergeten	
en	blijvend	te	koesteren!	
	
Tot	op	de	Cena	Medievalis!	
	
Bert	
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ERASMUS'	DREAM.	COLLEGIUM	TRILINGUE	1517-2017	
	
	
KU	 Leuven	 viert	 opnieuw	 een	 500ste	 verjaardag.	 In	 1517	 stichtte	
Hieronymus	 Van	 Busleyden,	 geïnspireerd	 door	 Erasmus,	 het	 Collegium	
Trilingue	 in	 Leuven.	 Het	 college	 is	 een	 uniek	 stukje	 geschiedenis	 dat	
bijdroeg	 tot	de	ontwikkeling	van	de	Leuvense	universiteit	 als	 een	 leidend	
centrum	 van	 het	 humanisme	 in	 Europa.	 Dat	 jubileum	 wil	 de	 universiteit	
niet	 zomaar	 aan	 zich	 laten	 voorbijgaan:	 een	 unieke	 en	 dynamische	
tentoonstelling,	 een	 speurtocht	 voor	 kinderen,	 twee	 nieuwe	 rijk	
geïllustreerde	publicaties	en	een	erfgoedwandeling	naar	het	College	op	de	
Vismarkt	 -	 voor	 elk	 wat	 wils!	 Meer	 informatie	 op	
https://bib.kuleuven.be/bijzondere-
collecties/valorisatie/tentoonstellingen-1/erasmus-dream.	
	
We	willen	de	Classici	Lovanienses	met	plezier	kennis	laten	maken	met	deze	
boeiende	 tentoonstelling	 die	 doorgaat	 in	 de	 Universiteitsbibliotheek	 van	
Leuven,	Ladeuzeplein	21.	Op	zondag	3	december	om	14u00	zal	de	curator	
van	 de	 tentoonstelling	 himself,	 Prof.	 Dr.	 Jan	 Papy,	 ons	 een	 ongetwijfeld	
gepassioneerde	rondleiding	geven.	Omdat	er	verschillende	ticket-formules	
zijn,	al	dan	niet	in	combinatie	met	een	andere	tentoonstelling	in	Museum	M,	
zullen	we	niet	 als	 groep	boeken,	maar	 kan	 iedereen	best	 zijn	 eigen	 ticket	
aanschaffen.	We	 spreken	 af	 om	 13u45	 aan	 de	 ingang	 van	 de	 bibliotheek.	
Indien	 u	 komt,	 dient	 u	wel	 vóór	 20	 november	 een	mailtje	 te	 sturen	 naar	
Herbert.Verreth@kuleuven.be,	 zodat	we	 de	 tijd	 hebben	 om	 eventueel	 een	
tweede	gids	te	reserveren	indien	de	groep	te	groot	zou	zijn.	
	
Praktisch:	De	tentoonstelling	opent	de	deuren	op	19	oktober	2017	en	loopt	
tot	18	januari	2018	in	de	Leuvense	Universiteitsbibliotheek.	Bezoekers	zijn	
elke	dag	welkom	tussen	10.00	en	17.00	uur	(gesloten	op	25-26	december	
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en	 1	 januari,	 op	 24	 en	 31	 december	 open	 tot	 14u).	 Tickets	 voor	 de	
tentoonstelling	kosten	€5	inclusief	een	audiogids,	en	€4	voor	bezoekers	die	
in	 aanmerking	komen	voor	 kortingen.	KU	Leuven	personeel	 en	 studenten	
krijgen	gratis	toegang.	Daarnaast	zal	de	universiteit,	 in	samenwerking	met	
Museum	 M,	 een	 combiticket	 voorzien	 dat	 de	 bezoeker	 naast	 de	
Erasmustentoonstelling	 toegang	 geeft	 tot	 de	 lopende	 tentoonstelling	 in	M	
'Over	de	grens.	Middeleeuwse	beeldhouwkunst	uit	de	Lage	Landen'	 én	de	
rest	van	de	M-collecties.	Het	combiticket	kost	14	euro.	KU	Leuven	personeel	
en	 studenten	 krijgt	 bij	 aankomst	 aan	 de	 Erasmus’	 Dream	 tentoonstelling	
een	 voucher	 waarmee	 men	 één	 persoon	 gratis	 kan	 meenemen	 naar	
Museum	M.	
	
	

	
Kleio.	Tijdschrift	voor	oude	talen	en	antieke	cultuur	

	
Toon	Van	Houdt	heeft	Luc	Van	der	Stockt	opgevolgd	als	hoofdredacteur	
van	het	tijdschrift.	Ook	de	redactieraad	is	bij	die	gelegenheid	hervormd.	
Nog	meer	dan	vroeger	wil	Kleio	hét	tijdschrift	voor	leraren	oude	talen	en	
antieke	cutuur	zijn	alsook	dé	gids	voor	al	wie	geïnteresseerd	is	in	de	

oudheid.	
	

Naast	de	gedrukte	versie	heeft	Kleio	nu	ook	een	webstek:	
	

www.kleiotijdschrift.net	
	

De	website	biedt	onder	meer	mogelijkheid	tot	discussie,	interessante	extra	
bijdragen	en	inspirerend	didactisch	materiaal.	Deze	laatste	twee	rubrieken	

zijn	enkel	toegankelijk	voor	abonnees.	Toegang	verkrijgt	u	door	uw	
overschrijvingsbewijs	elektronisch	door	te	sturen	naar	de	redactie	
via	kleio.tijdschrift@gmail.com.	Na	ontvangst	stuurt	de	redactie	u	een	

individueel	paswoord	dat	u	toegang	verleent	tot	deze	afgesloten	delen	van	
de	webstek.	Ontdek	dit	boeiende	aanbod	vandaag	nog	-	in	het	spoor	van	

veel	enthousiaste	gebruikers.	
	

Op	de	website	vindt	u	ook	een	lijst	van	werken	binnengekomen	bij	de	
redactie.	Wie	graag	een	van	de	boeken	bespreekt,	kan	een	berichtje	sturen	

naar	kleio.tijdschrift@gmail.com.	
	

Het	lijstje	vindt	u	hier:	
www.kleiotijdschrift.net/#/werken-bij-de-redactie-binnengekomen/	

	



	
	
	

6	

	
	
	

Zoals	 in	 ons	 vorige	 nummer	 gemeld,	
ging	 professor	 Rita	 Beyers	 van	 de	
Universiteit	 Antwerpen	 met	 emeritaat.	
Bij	die	gelegenheid	stelden	vrienden	en	
collega’s	 niet	 alleen	 een	 bundel	
opstellen	 voor,	 maar	 spraken	 ze	 ook	
laudationes	 uit.	 Hieronder	 vindt	 u	 de	
gelegenheidstoespraken	 van	 Guy	
Guldentops,	 onderzoeker	 aan	 het	
Thomas-Institut	 van	 de	 Philosophische	
Fakultät	 in	 Keulen,	 en	 Gert	 Partoens,	
hoogleraar	 Latijnse	 literatuur	 aan	 de	
KU	Leuven.	

	
	

GUY	GULDENTOPS		
 

Beste	Rita,		
Geachte	heer	decaan,	Waarde	collegae,	Dear	colleagues,	Mesdames,	
Messieurs,	
	
Toen	 de	 wereld	 nog	 dertig	 jaar	 jonger	 was,	 begonnen	 we	 vol	

jeugdige	moed	aan	de	eerste	kandidatuur	klassieke	filologie	aan	de	UFSIA.	
Het	 was	 een	 heerlijke	 maandagochtend,	 die	 14de	 september	 1987,	
overgoten	door	Indian	Summer-zonlicht.	Een	beetje	te	laat	en	buiten	adem	
kom	ik	aan	het	sober-statige	Letteren-gebouw	in	de	Rodestraat	aan.	Ik	zoek	
de	 seminariebibliotheek	 van	 klassieke	 filologie,	 en	 tevreden	 omdat	 ik	 ze	
eindelijk,	 verborgen	 in	 een	hoek	 van	de	 eerste	 verdieping,	 heb	 gevonden,	
wil	 ik	 er	binnengaan,	maar	voor	 ik	de	deur	kan	openen,	 opent	 ze	 zich	als	
vanzelf.	 Diogenianos	 en	 Zenobios	 zouden	 hebben	 gezegd:	 “Ἀνεῳγμέναι	
Μουσῶν	 θύραι,	 Apertae	Musarum	 ianuae”,	 en	 er	 verschijnt	 een	 dame	 die	
me	op	dat	moment	nog	onbekend	is:	uiteraard	professor	Beyers.		
	
De	 tempel	 van	 de	Muzen	 openen	was	 haar	 belangrijkste	 taak	 binnen	 het	
seminarie	 klassieke	 filologie.	 (Naast	 haar	 wetenschappelijke	
onderzoeksactiviteiten,	 o.m.	 over	 de	 Natiuitas	 Marie,	 en	 haar	 college-
opdrachten	 had	 Rita	 nog	 een	 andere	 kleinere,	 gewis	 onbezoldigde	 en	
onbetaalbare	nevenactiviteit:	bij	het	begin	van	elk	 lesuur,	zowel	 ’s	zomers	
als	 in	de	kille	wintermaanden,	 opende	 ze	de	 grote	 vensters	om	een	 frisse	

 

	



	
	
	

7	

wind	door	het	seminarielokaal	én	door	onze	hoofden	te	laten	waaien,	maar	
dat	slechts	tussen	haakjes.)	Rita	nam	dus	een	deel	van	de	propedeuse	Latijn	
voor	haar	rekening	en	doceerde	gedurende	twee	 jaren	de	cursus	“Latijnse	
grammatica	 met	 oefeningen”,	 waarin	 ze	 ons	 alle	 bijzonderheden	 van	 de	
morfologie,	de	syntaxis	en	de	stilistiek	van	de	grote	prozaïsten	uitlegde.	Aan	
de	hand	van	Kühner-Stegmann,	Menge,	Ernout,	Lewis	&	Short	en	de	Oxford	
Latin	 Dictionary	 ondernam	 ze	 een	 vermetele	 poging	 ons	 in	 minuskule	
Ciceronianen	 te	 metamorfoseren.	 Tegelijk	 liet	 ze	 ons	 niet	 alleen	 Cicero,	
beroemd	 om	 zijn	 humanitas	 ac	 lepos	 (door	 een	 van	 ons	 ooit	 grappig	
weergegeven	 als	 “menselijkheid	 en	 de	 haas”),	 maar	 ook	 vele	 andere	
klassieke	 en	 postklassieke	 auteurs	 vertalen.	 Toen	 ze	 onze	 armetierige	
Nederlandse	 vertalingen	 besprak,	 parafraseerde	 ze	 de	 paradox	 die	 Anne	
Lefèvre-Dacier	in	haar	traktaat	Des	causes	de	la	corruption	du	goût	van	1714	
als	volgt	formuleerde:	“[…]	een	letterlijke	vertaling	is	een	slaafse	vertaling,	
die	 door	 een	 al	 te	 scrupuleuze	 getrouwheid	 erg	 ontrouw	 wordt;	
daarentegen	is	een	elegante	vertaling	een	genereuze	en	edele	vertaling,	die	
aan	de	gedachten	van	het	orgineel	sterk	vasthoudt	en	daarbij	de	schoonheid	
van	de	eigen	taal	bewaart.”	Kortom,	in	het	spoor	van	Quintilianus	werd	de	
grammatica	 niet	 als	 een	ars	 tenuis	atque	 ieiuna	 opgevat,	maar	 veeleer	 als	
een	 imposante	 kunst	 die	 ratio	 scribendi	 et	 enarratio	 auctorum	 omvat.	 In	
deze	cursus	toonde	Rita	zich,	naar	het	woord	van	haar	geliefde	Ovidius,	als	
de	 comes	 inculpata	 Mineruae,	 de	 smetloze	 begeleidster	 van	 de	 godin	
Athena.	Even	vlekkeloos	en	piekfijn	afgeborsteld	was	haar	college	“IKS”	ofte	
“Inleiding	tot	de	klassieke	studiën”,	het	equivalent	van	de	Encyclopädie	der	
Alterthumswissenschaft,	 waarin	 Rita	 ons	 vertrouwd	 maakte	 met	 de	
doelstellingen,	de	methode	en	de	geschiedenis	van	de	klassieke	filologie,	en	
in	 het	 bijzonder	met	 de	 (toen	 uiteraard	 nog	 pre-digitale)	 finesses	 van	 de	
tekst-	en	authenticiteitskritiek.	In	al	haar	cursussen	wist	ze	haar	klaarheid	
en	bescheidenheid	te	verbinden	met	een	correcte	en	charmante	strengheid.		
Overigens	was	ze	in	die	tijd	de	enige	vrouw	onder	al	onze	docenten	(zowel	
in	 Antwerpen	 als	 later	 in	 Leuven),	 de	 enige	 vrouw	 in	 een	 academische	
wereld	die	helaas	tot	vandaag	een	patriarchale	gilde	blijft.	Terecht	zou	men	
dus	 de	 hypothese	 kunnen	 opperen	 dat	 Bocaccio	 eigenlijk	 Rita	 bedoelt	
wanneer	 hij	 in	 zijn	 De	 mulieribus	 claris	 ogenschijnlijk	 over	 de	 dichteres	
Cornificia	 schrijft:	 “O	 femineum	 decus	 […]	 studiis	 maximorum	 uatum	
applicuisse	 ingenium!”	Of	volgens	de	Franse	vertaling	die	 in	1551	te	Lyon	
werd	gepubliceerd:	“O	splendeur	du	sexe	feminin!,	quand	[…]	elle	appliqua	
son	 esprit	 aux	 estudes	 de	 tres	 excellens	 Poetes!	 […]	 Ainsi	 peut	 Cornificia	
[d.w.z.	Rita]	n’ayant	méprisé	en	soy	les	dons	de	Nature,	par	sa	vigilance	et	
soing,	 outrepasser	 le	 commun	 degré	 des	 femmes,	 et	 aquerir	 (ce	 qui	 est	
avenu	 à	 tres	 peu	 d’hommes)	 un	 inconsequent	 bruit	 honneste,	 non	
seulement	eternel,	mais	tres	rare	et	tres	excellent.”	
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In	 zijn	 Maximen	 und	 Reflexionen	 vergelijkt	 Goethe	 de	 filoloog	 met	 de	
goddelijke	Hagedissendoder:	“Apollon	Sauroktónos,	immer	mit	dem	spitzen	
Griffelchen	 in	 der	 Hand	 aufpassend,	 eine	 Eidechse	 zu	 spießen.”	 Dat	 is	
ongetwijfeld	 een	 rake	 karakterisering,	 maar	 de	 vraag	 rijst	 of	 we	 onze	
akribie	botvieren	om	de	‘antieken’	te	doden	dan	wel	om	hun	Nachleben	een	
nieuwe	jeugd	te	schenken,	om	pythons	en	giftige	reptielen,	die	de	absurde	
tragiek	 van	 het	 leven	 symboliseren,	 te	 bestrijden,	 en	 wellicht	 om	 ons	 te	
beschermen	 tegen	 de	 asini	 coronati,	 de	 gekroonde	 ezels,	 die	 onze	wereld	
hoe	 langer	hoe	meer	controleren	en	beheersen.	De	 filologie,	beste	Rita,	de	
liefde	voor	de	rede,	de	kunst	om	de	literatuur	lief	te	hebben,	deze	voorname	
discipline	die	jij	belichaamt	en	die	jij	ons	met	zoveel	geduld	en	engagement	
hebt	 onderwezen,	 is	 niet	 eenvoudig	 een	 πουλυμαθημοσύνη,	 niet	 zomaar	
een	pedant	spel	voor	erudiete	veelweters,	en	al	helemaal	niet	een	geleerd	
instrument	van	academisch	carrierisme,	waarvan	jij	je	altijd	ver	verwijderd	
hebt	gehouden.	Zoals	aangeduid	op	de	titelpagina	van	Erasmus’	editie	van	
Seneca	 (een	 editie	 die	 ik	 in	 1988	 in	 het	 Plantijn-Moretus-museum	 heb	
doorbladerd	 toen	 ik	 in	 het	 kader	 van	 “IKS”	 een	 werkje	 –	 tegenwoordig	
wordt	 dat	 bombastisch	 een	 paper	 of	 een	 essay	 genoemd	 –	 moest/mocht	
schrijven	 over	 de	 apokriefe	 correspondentie	 tussen	 Seneca	 en	 Paulus),	
zoals	 Erasmus	 dus	 suggereert,	 draagt	 de	 filologie	 bij	 “et	 ad	 dicendi	
facultatem	et	ad	bene	uiuendum”.		
	
Daarom,	 beste	Rita,	 zijn	we	 jou	 buitengewoon	 erkentelijk	 en	willen	we	 je	
van	 harte	 danken,	 omdat	 je	 de	 deur	 van	 de	 bibliotheek	 hebt	 geopend,	 de	
deur	van	de	Muzen.	Dankjewel!	
 
 

GERT	PARTOENS 
	
Geachte	aanwezigen,	
	
In	 tegenstelling	 tot	 de	 vorige	 sprekers	 heb	 ik	Rita	 Beyers	 niet	 gekend	 als	
docente	of	directe	collega.	Mijn	band	met	haar	is	ontstaan	in	de	context	van	
het	 Corpus	 Christianorum,	 waarbinnen	 ook	 ik	 met	 haar	 reeds	 meermaals	
geprezen	eruditie,	nauwgezetheid,	en	onbaatzuchtigheid	heb	mogen	kennis	
maken.	Haar	verdienste	voor	het	Corpus	is	onschatbaar,	niet	alleen	wegens	
haar	 inzet	 voor	 de	 totstandkoming	 van	 de	 individuele	 edities	 en	
monografieën,	maar	ook	omdat	onder	haar	leiding	de	Editorial	Boards	van	
de	Latijnse	 reeksen	enkele	 jaren	geleden	werden	aangepast	aan	de	noden	
van	 de	 tijd.	 Hun	 hervorming	 en	 –	 vooral	 –	 internationalisering	 zijn	 een	
bijzonder	 geslaagde	 operatie	 geweest,	 die	 het	 Corpus	 de	 nodige	 zuurstof	
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heeft	 gegeven	 en	 zijn	 wetenschappelijke	 toekomst	 voor	 lange	 tijd	 heeft	
veilig	gesteld.	
	
Dat	mijn	voorgangers	en	 ik	niet	alleen	staan	 in	hun	appreciatie	voor	Rita,	
blijkt	 zowel	 uit	 de	 talrijke	 opkomst	 vandaag	 als	 uit	 de	 bereidwilligheid	
waarmee	 vele	 onderzoekers	 zijn	 ingegaan	 op	 onze	 uitnodiging	 om	 een	
bijdrage	 voor	 haar	 feestbundel	 te	 schrijven.	 Deze	 bestaat	 uit	 niet	minder	
dan	39	 artikels	 geschreven	door	 gevestigde	waarden	 en	 jong	 talent,	 en	 is	
met	 zijn	 912	 pagina’s	 meteen	 een	 van	 de	 lijvigste	 volumes	 binnen	 de	
Instrumenta	Patristica	et	Mediaevalia.	
	
De	 bijdragen,	 die	 voor	 het	 grootste	 gedeelte	 aansluiten	 bij	 Rita’s	 eigen	
wetenschappelijke	arbeid	en	interesses,	zijn	gegroepeerd	in	vier	secties:	(1)	
een	eerste	 is	gewijd	aan	de	problematiek	van	de	apocryphe	evangeliën	en	
apostelacten;	 (2)	 een	 tweede	 aan	 onderwerpen	 uit	 de	 Latijnse	 patristiek;	
(3)	een	derde	sectie	groepeert	artikels	over	middeleeuwse	en	Byzantijnse	
thema’s,	 (4)	 terwijl	de	bijdragen	 in	het	vierde	deel	voornamelijk	handelen	
over	 teksten	uit	 latere	 tijden,	meestal	maar	niet	uitsluitend	gesteld	 in	het	
Latijn.	De	behandelde	onderwerpen	zijn	dus	erg	divers,	maar	toch	wekt	de	
bundel	–	zo	menen	wij	althans	–	niet	de	indruk	een	lukraak	samenraapsel	te	
zijn	van	teksten	die	hun	auteurs	toevallig	nog	in	de	schuif	hadden	liggen.	In	
tegendeel,	 de	 meeste	 bijdragen	 zijn	 gekenmerkt	 door	 een	 doorgedreven	
filologische	 aanpak,	 die	 als	 een	methodologische	 rode	 draad	doorheen	de	
verschillende	 secties	 loopt	 en	 zo	 het	 bonte	 geheel	 samenbindt.	 Het	 boek	
wordt	dan	ook	toepasselijk	afgesloten	door	twee	Meditationes	philologicae,	
enerzijds	een	lof	op	de	filologie	in	het	algemeen	en	anderzijds	een	reflectie	
op	het	bedrijf	van	de	kritische	tekstuitgave.	Wat	dit	 laatste	betreft,	zal	het	
Rita	 als	 directeur	 van	 het	Corpus	Christianorum	 trouwens	 zeker	 plezieren	
dat	 studies	 van	 transmissie	 en	 kritische	 tekstedities	 in	 elk	 van	 de	 vier	
secties	een	prominente	plaats	hebben	gekregen.	
	
De	hoofdtitel	van	het	boek	luidt	“felici	curiositate”.	Deze	woordgroep	in	de	
ablatief	 is	 ontleend	 van	 het	 Speculum	 caritatis	 van	 de	 12de-eeuwse	
Cisterciënzer	monnik	Aelred	 van	Rievaulx.	 In	 dit	werk	wordt	 de	 redelijke	
ziel	 –	 de	 anima	 rationalis	 –	 als	 volgt	 aangesproken:	 “Jij	 stijgt	 op	 uit	 het	
lichamelijk-zintuiglijke	en	streeft	naar	het	hogere.	En	je	zult	je	honger	nooit	
stillen	 totdat	 je	 dankzij	 een	 gelukkige	weetgierigheid	 –	 felici	 curiositate	 –	
zult	bereiken	wat	het	hoogste	is,	wat	het	beste	is,	datgene	waar	niets	hogers	
of	 beters	 boven	 uitgaat.”	 Of	 ook	 Rita’s	 redelijke	 ziel	 door	 een	 dergelijk	
mystiek	verlangen	gedreven	wordt,	durf	ik	niet	te	zeggen;	wat	ik	echter	wel	
met	zekerheid	weet,	 is	dat	haar	wetenschappelijk	werk	gestoeld	 is	op	een	
oprecht	verlangen	naar	kennis	dat	zich	weinig	aantrekt	van	de	academische	
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waan	 van	 de	 dag.	 Haar	 weetgierigheid	 is	 bovendien	 een	 felix	 curiositas,	
omdat	de	wetenschappelijke	arbeid	zelf	haar	voldoening	schept	en	niet	het	
aanzien	of	het	gezag,	en	al	zeker	niet	de	macht,	die	jammer	genoeg	maar	al	
te	 vaak	 de	 drijfveren	 van	 het	 academische	 bedrijf	 zijn.	 Het	 is	 aan	 haar	
gelukkige	 weetgierigheid	 dat	 we	 Rita’s	 onbaatzuchtige	 inzet	 voor	 het	
Corpus	Christianorum	te	danken	hebben.	
	
We	hadden	de	syntactische	verhouding	binnen	de	hoofdtitel	van	het	boek	
trouwens	 ook	 kunnen	 omkeren	 en	 niet	 voor	 Felici	 curiositate,	 maar	 voor	
Curiosa	 felicitate	 kunnen	 kiezen.	 Met	 deze	 laatste	 iunctura,	 die	 wel	 eens	
vertaald	 wordt	 als	 “bestudeerde	 vindingrijkheid”	 of	 “bestudeerde	
spontaniteit”,	 typeert	Petronius	de	 stijl	 van	de	 lyrische	dichter	Horatius	 –	
Horatii	 curiosa	 felicitas.	 Met	 deze	 referentie	 aan	 het	 Satyricon	 wil	 ik	 niet	
suggereren	dat	Rita’s	wijze	van	uitdrukken	zo	direct	 lyrisch	of	horatiaans	
kan	 worden	 genoemd,	 maar	 wel	 dat	 ook	 voor	 haar	 de	 weloverwogen	 en	
doorwrochte	 formulering	 van	gedachten	uitermate	belangrijk	 is.	Dit	 blijkt	
niet	 alleen	 uit	 haar	 wetenschappelijke	 teksten	 en	 de	 Latijnse	
nieuwjaarswensen	 die	 de	 auteurs	 en	 medewerkers	 van	 het	 Corpus	
Christianorum	 jaarlijks	van	haar	en	de	redacteurs	mogen	ontvangen,	maar	
ook	uit	het	geduld	en	de	zorg	waarmee	zij	elke	vergadering	van	de	Editorial	
boards	 steevast	 op	 onevenaarbare	wijze	 heeft	 voorbereid.	 Daarvan	 zal	 zij	
morgen	vast	en	zeker	opnieuw	het	bewijs	leveren.	
	
Ik	ga	ervan	uit	dat	Rita	zich	inmiddels	door	al	deze	lovende	woorden	over	
haar	 felix	 curiositas	 en	 curiosa	 felicitas	 erg	 ongemakkelijk	 is	 beginnen	
voelen.	Ik	denk	dat	ik	dus	maar	beter	kan	afronden,	zij	het	niet	zonder	eerst	
van	harte	ons	aller	hoop	en	wens	uit	te	drukken	dat	zij	deze	twee	gaven	nog	
lange	tijd	voor	het	Corpus-project	zal	willen	en	kunnen	inzetten.	
	
Ik	dank	u.	
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Wanneer	 u	 dit	 programma	 leest,	 loopt	 de	 zomer	 op	 zijn	 laatste	
benen.	Niet	getreurd,	ruilt	u	binnenkort	toch	uw	favoriete	terras	in	
voor	 het	 gemoedelijke	 auditorium	 MSI	 00.20	 aan	 de	 Leuvense	
Ravenstraat!	Langs	deze	weg	laten	wij	u	weten	wat	er	vanaf	oktober	
op	het	NKV-programma	van	de	afdeling	Vlaams-Brabant	staat.	
	
Naar	 goede	 gewoonte	 wordt	 de	 Leeskring	 geleid	 door	 dr.	 Michiel	
Verweij,	 die	 dit	 jaar	 –	 het	 zestiende	 intussen	 –	 de	 Amores	 van	
Ovidius	 zal	 lezen	 (boek	 1).	 De	 eerste	 sessie	 vond	 reeds	 plaats	 op	
maandag	 2	 oktober.	 De	 sessies	 vinden	 steeds	 plaats	 om	 19u30	 in	
lokaal	 06.15	 van	 het	 Erasmushuis	 (faculteitsgebouw	 Letteren),	
Blijde-Inkomststraat	21,	3000	Leuven.	Voor	meer	informatie	en	het	
juiste	 verloop	 van	 de	 sessies	 kan	 men	 contact	 opnemen	 met	 de	
docent	(michiel.verweij@kbr.be	of	(overdag)	02/519.57.86).	
	
In	 de	 eerste	 maanden	 van	 2018	 wordt	 waarschijnlijk	 een	
ministoomcursus	 Oskisch	 ingericht,	 een	 Indo-Europese	 taal	 die	
nauw	 verwant	 is	 met	 het	 Latijn	 en	 vóór	 de	 expansie	 van	 de	
Romeinen	 in	 Zuid-Italië	 werd	 gesproken.	 De	 meeste	 aandacht	 zal	
uitgaan	 naar	 de	 lectuur	 van	 opschriften,	 etymologie	 en	
(cultuur)historische	 vraagstukken.	 Alle	 belangstellenden	 zijn	 van	
harte	 welkom.	 Het	 eerste	 minicollege	 vindt	 wellicht	 plaats	 op	
dinsdag	20	februari	van	13u	tot	14u	in	MSI	02.23.	(Het	is	immers	in	
de	eerste	plaats	gericht	op	onverzadigbare	studenten,	die	meer	zin	
willen	geven	aan	hun	middagpauze.)	Het	geheel	zal	een	zestal	lessen	
beslaan,	met	een	mogelijke	verlenging	na	de	paasvakantie	voor	wie	
er	niet	genoeg	van	krijgt.	U	ontvangt	de	definitieve	informatie	begin	
februari	 via	 email.	Wil	 u	 nu	 al	meer	weten,	 contacteer	 dan	 gerust	
toon.vanhal@kuleuven.be.	

	
Onze	 Facebookpagina	 (www.facebook.com/pages/NKV-Vlaams-Brabant)	
werkt	 nog	 steeds,	 en	 op	 de	 overkoepelende	 website	 van	 NKV-Nederland	
(www.nkv.nl)	vindt	u	meer	informatie	over	activiteiten	en	lezingen	van	de	
verschillende	NKV-afdelingen.	
	
	
DINSDAG	 3	 OKTOBER	 2017	 –	 met	 aansluitend	 receptie	 (MSI	 00.20).	
Prof.	Dr.	Jan	Papy	(KU	Leuven):	Het	oog	op	de	Oudheid.	Justus	Lipsius,	
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de	 gebroeders	 Rubens	 en	 de	 Romeinse	 horizon.	 (Heeft	 al	 plaats	
gevonden)	
	
Pieter	Paul	Rubens.	Wereldberoemd,	als	 schilder.	Maar	Rubens'	verblijf	 in	
Italië	 bracht	 niet	 alleen	 ideeën	 en	 thema's	 voor	gekende	 schilderijen.	 Zijn	
verblijf	in	Rome	met	zijn	broer	Filips	laat	meer	interesses	van	de	veelzijdige	
Rubens	zien.	Filips,	oud-student	van	de	Leuvense	hoogleraar	Justus	Lipsius,	
was	 filoloog	 en	 verdiepte	 zich	 in	 de	'antiquarische	 studies'.	 Net	 als	 zijn	
leermeester	 Lipsius	 had	 hij	 een	 oog	 voor	 de	 Oudheid.	 En	 al	 stond	 die	
Oudheid	 overduidelijk	 centraal	 in	 het	 leven	 van	 de	 drie	 vrienden,	 dan	
willen	we	in	deze	lezing	niet	alleen	de	vraag	naar	de	gelijkenissen,	maar	ook	
die	van	de	verschilpunten	oproepen.	Welk	oog	op	welke	Oudheid	deelden	
ze	 (niet)?	 Is	 het	 eeuwige	 Rome	 voor	 de	 filoloog-humanist,	 voor	 de	
antiquarische	geleerde	en	voor	de	kunstenaar	een	en	dezelfde	horizon?		
	
	
DINSDAG	7	NOVEMBER	2017	(MSI	00.20).	Prof.	Dr.	Geert	Roskam	(KU	
Leuven):	 Over	 gouden	 tijden,	 zichzelf	 roosterende	 vissen	 en	
fijnbesnaarde	wilden.	Een	verkenning	van	antieke	utopieën	
	
Vorig	 jaar	 was	 het	 precies	 500	 jaar	 geleden	 dat	 Thomas	 More	 zijn	De	
optimo	 Reipublicae	 Statu	 deque	 Nova	 Insula	 Utopia	publiceerde	 en	
daarmee	een	nieuw	genre	creëerde	dat	al	eeuwenlang	bestond.	Inderdaad,	
de	 geleerde	 humanist	 inspireerde	 zich	 niet	 alleen	 voor	 de	 naam	 van	 zijn	
eiland	op	het	Grieks,	maar	putte	voor	zijn	ontwerp	ook	rijkelijk	uit	antiek	
gedachtengoed.	De	 laatste	decennia	 is	deze	antieke	utopische	 literatuur	 in	
haar	diverse	facetten	grondig	bestudeerd.	In	deze	lezing	verkennen	we	een	
reeks	 utopische	motieven	 die	 in	 verschillende	 geschriften	 uit	 de	 Oudheid	
worden	uitgewerkt	en	behandelen	we	de	voornaamste	antieke	auteurs	die	
zich	met	 utopische	 thema’s	 hebben	 ingelaten	 (filosofen,	 historici,	 comici).	
Ook	wordt	aandacht	geschonken	aan	de	diverse	pogingen	die	in	de	Oudheid	
werden	 ondernomen	 om	 utopische	 constructies	 daadwerkelijk	 te	
realiseren.	 Leidraad	 daarbij	 is	 de	 vraag:	 hoe	 utopisch	 waren	 de	 ouden	
eigenlijk?	
	
	
DINSDAG	 5	 DECEMBER	 2017	 (MSI	 00.20).	 Dr.	 Marijke	 Crab	 (KU	
Leuven):	Over	monsterlijke	keizers	en	keizerlijke	monsters.	Suetonius	
door	de	ogen	van	zijn	vroegmoderne	lezers	(1470-1700)	
	
Als	 monsters	 eerder	 dan	 mannen:	 zo	 portretteerde	 de	 Romeinse	
geschiedschrijver	Gaius	Suetonius	Tranquillus	(ca.	69-122	n.Chr.)	de	eerste	
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twaalf	 keizers	 van	 Rome.	 Hoewel	 zijn	 biografieën	 van	 Julius	 Caesar	 tot	
Domitianus	voornamelijk	bekend	staan	om	hun	sappige	roddels	en	smeuïge	
details,	biedt	het	werk	eerst	en	vooral	een	unieke	blik	 in	het	persoonlijke	
leven	van	deze	keizers	en	hun	entourage,	alsook	in	het	reilen	en	zeilen	van	
het	keizerlijke	hof.	Suetonius’	keizerlevens	genoten	een	zekere	bekendheid	
in	de	Late	Oudheid	en	Middeleeuwen	maar	kenden	een	ware	revival	 in	de	
Renaissance,	 toen	 antieke	 historici	 gretig	 gelezen	 werden	 voor	 lering	 en	
vermaak.	Aan	de	hand	van	een	grondige	studie	van	de	verschillende	edities,	
commentaren	 en	 vertalingen	 gedrukt	 tussen	 1470	 en	 1700	 zal	 ik	 in	 deze	
presentatie	nagaan	 in	welke	milieus,	 door	welk	publiek	 en	met	welk	doel	
Suetonius’	 werk	 in	 de	 vroegmoderne	 periode	 werd	 gelezen	 en	
geïnterpreteerd.	Zagen	de	Renaissance-humanisten	 in	zijn	biografieën	een	
waardevolle	 bron	 van	 historisch-antiquarische	 informatie	 over	 het	
keizerlijke	Rome,	gebruikten	zij	de	collectie	als	literair	model,	beschouwden	
ze	 Suetonius’	werk	 als	 een	 vorstenspiegel	 of	wendden	 ze	 de	 keizerlevens	
aan	voor	(anti-)	absolutistische	propaganda?	Kortom:	hoe	gingen	lezers	uit	
de	15e	tot	de	17e	eeuw	om	met	deze	fascinerende	potpourri	van	feit,	fictie	
en	schandaal?	
	
	
DINSDAG	20	FEBRUARI	2018.	Dr.	Sofie	Waebens	(KU	Leuven):	Waren	
soldaten	 ongeschikte	 huwelijkskandidaten?	 Over	 vrouwen	 en	 hun	
leven	in	de	schaduw	van	het	Romeinse	leger	
	
Na	het	einde	van	de	burgeroorlog,	die	duidelijk	had	gemaakt	hoe	belangrijk	
het	leger	was	voor	al	wie	een	gooi	naar	de	macht	wilde	doen,	voerde	keizer	
Augustus	 een	 reeks	 hervormingen	 door	 om	 het	 disparate	 leger	 van	 de	
Romeinse	Republiek	om	te	vormen	tot	een	professioneel	leger,	onder	meer	
door	het	opleggen	van	een	huwelijksverbod.	De	bronnen	tonen	echter	aan	
dat	 soldaten	 toch	 relaties	 aangingen	 met	 vrouwen,	 die	 zij	 ook	
daadwerkelijk	 als	 hun	 echtgenotes	 beschouwden.	 Maar	 wie	 waren	 deze	
‘onechte’	 vrouwen	 en	 waarom	 kozen	 zij	 ervoor	 dergelijke	 onwettige	
‘huwelijken’	 te	 sluiten	 met	 soldaten,	 waardoor	 hun	 eventuele	 kinderen	
onwettelijk	zouden	zijn?	In	deze	lezing	zal	gepeild	worden,	in	het	bijzonder	
aan	 de	 hand	 van	 het	 uitvoerige	 bronnenmateriaal	 dat	 overgeleverd	 is	 uit	
Romeins	 Egypte,	 of	 soldaten	 daadwerkelijk	 ongeschikte	 potentiële	
echtgenoten	waren	 voor	 lokale	 vrouwen,	 zoals	 algemeen	 aanvaard	 in	 het	
moderne	onderzoek.	
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DINSDAG	 20	 MAART	 2018.	 Dr.	 Tim	 Denecker	 (KU	 Leuven):	 Taal,	
cultuur	 en	 onderwijs	 in	 het	 laatantieke	 en	 vroegmiddeleeuwse	
Westen:	Wat	we	uit	Latijnse	taalhandboeken	kunnen	leren	
	
De	 wereld	 van	 de	 late	 oudheid	 is	 een	 wereld	 in	 verandering.	 Het	
christendom	 vervormt	 op	 radicale	 wijze	 het	 morele	 en	 intellectuele	
referentiekader.	 De	 institutionalisering	 van	 de	 Kerk	 brengt	 een	 nieuw	
carrièrepad	 met	 zich	 mee,	 dat	 al	 snel	 de	 traditionele	cursus	
honorum	overvleugelt.	 De	 voormalige	 ‘barbaren’	 worden	 de	 nieuwe	
machthebbers	 en	 spreken	 hun	 eigen	 talen,	 naast	 en	 in	 interactie	met	 het	
Latijn.	Het	onderwijssysteem	krijgt	het	 zwaar	 te	verduren,	maar	overleeft	
in	de	vorm	van	kathedraal-	en	abdijscholen.	Een	rijke	bron	voor	de	toestand	
van	taal,	cultuur	en	onderwijs	in	deze	periode	zijn	Latijnse	taalhandboeken	
–	 grammatica’s,	 woordenboeken	 en	 spellinggidsen.	 Net	 door	 hun	
normatieve	insteek	laten	deze	handboeken	zien	welke	‘fouten’	er	gangbaar	
zijn	in	het	dagdagelijkse	taalgebruik,	of,	met	andere	woorden,	hoe	het	Latijn	
in	 tijd	 en	 ruimte	 varieert.	 Door	 hun	 opbouw	 en	 zelfpresentatie	 bieden	 ze	
een	 inkijk	 in	 de	 gehanteerde	 educatieve	 methodes	 en	 in	 de	
maatschappelijke	waarde	 die	men	 hecht	 aan	 een	 geestelijke	 en	 eventueel	
ook	 wereldlijke	 vorming.	 De	 handboeken	 staan	 in	 een	 lange	 traditie	 die	
steunt	 op	 de	 lectuur	 en	 commentaar	 van	 literaire	 teksten	 met	 een	
‘heidense’	 culturele	 inhoud.	 Het	 verfijnde	 taalgebruik	 en	 de	 elitaire	 norm	
die	 door	 deze	 traditie	 worden	 voorgeschreven,	 botsen	 met	 de	 talige	
eenvoud	 die	 christenen	 als	 hun	 handelsmerk	 claimen.	 Tegen	 deze	
achtergrond	 gaan	 de	 auteurs	 van	 laatantieke	 taalhandboeken	 op	
uiteenlopende	 manieren	 om	 met	 hun	 modellen,	 in	 de	 eerste	 plaats	 de	
befaamde	 grammatica	 van	 Aelius	 Donatus	 (fl.	354–363).	 Ze	 vervangen	
problematische	voorbeelden,	passen	de	structuur	van	de	handboeken	aan,	
en	proberen	de	stof	 te	verdiepen	of	 te	vereenvoudigen,	al	naargelang	hun	
doelpubliek.	 Deze	 lezing	 beoogt	 een	 algemeen	 beeld	 te	 schetsen	 van	 de	
thematiek,	met	aandacht	voor	de	taalhandboeken	van	klinkende	namen	als	
Augustinus,	Cassiodorus,	Isidorus	van	Sevilla	en	Beda	Venerabilis,	maar	ook	
van	minder	bekende	auteurs,	zoals	Agroecius,	Fulgentius	de	mythograaf,	en	
Julianus	van	Toledo.	

***	
Wellicht	heeft	u	opgemerkt	dat	alle	 lezingen	van	komend	jaar	exclusief	door	KU	
Leuven	 personeel	 worden	 verzorgd.	 Maar	 in	 de	 herfst	 van	 2018	 zal	 een	 meer	
exotische	 wind	 waaien.	 De	 openingslezing	 wordt	 dan	 gehouden	 door	 Jeroen	
Wijnendaele	 (UGent).	 Hij	 zal	 het	 hebben	 over	 ‘Clovis	 en	 de	 Franken’.	 Onze	
themadag	 van	 8	 december	 2018	 zal	 worden	 gewijd	 aan	 Lichamelijkheid	 in	 de	
Oudheid.	Anatomie,	 fysieke	beperkingen,	geneeskunde,	sport,	schoonheidsideaal	
en	verwante	thema’s	zullen	hierbij	aan	bod	komen.	
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Celsus.	 De	 geneeskunst.	 Ingeleid,	 vertaald	 en	 van	 aantekeningen	 voorzien	
door	John	NAGELKERKEN,	Julius	ROOS,	Theo	VAN	DE	WIEL	en	Jacqueline	KÖNIG,	
Budel,	2017	

Marcus	Sidonius	Falx	en	Jerry	TONER.	Hoe	word	ik	een	Romein.	Vertaald	door	
Patrick	DE	RYNCK,	Amsterdam,	2017	

VAN	HOOFF,	Anton,	De	Gouden	Eeuw	van	Rome.	Van	de	volmaakte	Traianus	tot	
Commodus	de	gladiator,	Amsterdam,	2017	

ZEEDIJK,	 Hedwig,	 Gids	 naar	 de	 ziel	 van	 Rome.	 Beleef	 Rome	 zoals	 de	 échte	
Romeinen,	Leuven,	2017	
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ROMANS	
	
FLAUBERT,	 Gustave	 -	 VAN	 PINXTEREN,	 Hans	 (vert.),	 Salammbô,	 Amsterdam,	
2017	(=	1862)	
KANE,	Ben,	[Eagles	of	Rome	3]	Eagles	in	the	storm,	2017	
SMITS,	 Nynke,	 Sabina.	 Vrouw	 van	 Hadrianus.	 Een	 bijzondere	
liefdesgeschiedenis,	2016	

	
	
JEUGDBOEKEN	

	
RIORDAN,	Rick,	The	trials	of	Apollo	2.	The	dark	prophecy,	2017	
	
	
STRIPS	

	
De	 7	 wonderen	 -	 Les	 7	 merveilles,	 V06:	 Marty,	 Lionel	 -	 Blengino,	 Luca	 -	
Bassini,	Matteo	e.a.,	Het	mausoleum	van	Halicarnassus	350	v.	Chr.	(2017)	-	
Le	mausolée	d'Halicarnasse	350	av.	J.-C.	(2015),	Daedalus	

Arelate	 -	 Arelate,	 V05:	 Sieurac,	 Laurent	 -	 Genot,	 Alain,	 De	 kronieken	 van	
Neiko	2.	Hortensis	 (2017)	 -	Hortensis	 (2016)	 [<	 voltooid	 in	 2015],	 Dark	
Dragon	Books	

Arelate	-	Arelate,	V06:	Sieurac,	Laurent,	De	kronieken	van	Neiko	3.	Carmilia	
(2017)	-	Carmilia	(2017),	Dark	Dragon	Books	

Atalante	-	Atalante.	La	légende,	V08:	Grey,	Manu	-	Chrispeels,	Didier	(Crisse)	
-	 Besson,	 Frédéric,	 De	 stieren	 van	 Colchis	 (2017)	 -	 Les	 taureaux	 de	
Colchide	(2015),	Silvester	

Auguria,	V02:	Nuyten,	Peter,	Gaeso	dux	(2017),	Arboris	
De	laatste	tempelier,	V06:	Rocco,	Bruno	-	Khoury,	Raymond	-	Paillat,	Magali,	
De	eenarmige	ridder	(2017),	Dargaud	Benelux	

Odyxes	-	Odyxes,	V02:	Lejeune,	Steven	-	Arleston,	Christophe	(Scotch)	-	MiKL	
e.a.,	Woestijnschuim	(2017)	-	L'écume	des	sables	(2016),	Uitgeverij	L	

Roma	-	Roma,	V01:	Penet,	Régis	-	Adam,	Éric	-	Boisserie,	Pierre	e.a.,	De	vloek	
(2017)	-	La	malédiction	(2015)	[<	voltooid	in	2014],	Daedalus	

Roma	 -	Roma,	 V02:	 Erbetta,	 Luca	 -	 Adam,	 Éric	 -	 Boisserie,	 Pierre	 e.a.,	De	
overwinning	of	de	dood	(2017)	-	Vaincre	ou	mourir	(2015),	Daedalus	

Ulysses	 1781	 -	 Ulysse	 1781,	 V02:	 Hérenguel,	 Éric	 -	 Dorison,	 Xavier	 -	
Lamirand,	 Sébastien	 e.a.,	 De	 cycloop	 2/2	 (2017)	 -	 Le	 cyclope	 2	 (2016),	
Daedalus	

Zij	schreven	geschiedenis	-	Ils	ont	fait	l'histoire,	A01	(=	V02):	Vignaux,	Fred	 -	
Adam,	 Éric	 -	 Convard,	 Didier	 e.a.,	 Vercingetorix	 (2017)	 -	 Vercingétorix	
(2014)	[<	voltooid	in	2013],	Daedalus	
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FILMS	
	
The	mummy	 (2017	 -	 USA)	 -	 110	min.	 -	 2,5	 *	 -	 Dir.:	 Kurtzman,	 Alex	 -	 Act.:	
Cruise,	Tom;	Boutella,	Sofia;	Wallis,	Annabelle;	Crowe,	Russell	

Wonder	Woman	 (2017	 -	USA)	 -	75	min.	 -	2,5	 *	 -	Dir.:	 Jenkins,	Patty	 -	Act.:	
Gadot,	Gal;	Wright,	Robin;	Pine,	Chris	-	Bewerking	van	Marston,	William	
Moulton,	Wonder	Woman	(comic	serie)	(1941-)	

	
	
	

Zingende	torens.	Vlaamse	beiaarden	in	beeld	
(WpG	Davidsfonds	2017)	

	
Andreas	Dill	&	Luc	Rombouts	

	
Dit	boek	opent	een	verborgen	wereld	hoog	in	de	zingende	torens	van	

Vlaanderen:	de	hoge,	niet	altijd	veilige	trappen,	de	koude	wind	die	door	de	
galmgaten	giert,	de	robuuste	bronzen	klokken	met	elk	een	eigen	klank	en	
persoonlijkheid,	het	klavier	dat	met	vaardige	vuisten	en	voeten	wordt	

bespeeld…	De	vrolijke	klanken	die	uitwaaieren	
over	de	stad	klinken	in	je	oor	wanneer	je	het	

boek	doorbladert.	
	

De	schitterende	foto’s	van	Andreas	Dill	leggen	
de	anatomie	van	15	prominente	Vlaamse	
beiaarden	bloot	en	vertalen	de	mysterieuze	
schoonheid	van	beiaardmuziek	als	het	ware	in	
beelden.	De	begeleidende	teksten	van	Luc	

Rombouts	vertellen	het	verhaal	van	de	unieke	
Vlaamse	beiaardcultuur.	Beiaardmuziek	is	

immers	het	oudste	muzikale	massamedium	in	
de	geschiedenis.	

	
Andreas	Dill	is	vertaler	van	beroep.	In	zijn	vrije	tijd	is	hij	een	gepassioneerd	
fotograaf.	 Architectuur	 is	 een	 van	 Andreas’	 geliefde	 onderwerpen.	 In	 zijn	
beiaardfoto’s	brengt	hij	structuren,	vormen	en	materialen	tot	leven.	
	
Luc	Rombouts	 is	beiaardier	van	de	KU	Leuven	en	de	stad	Tienen.	Voor	het	
Davidsfonds	 schreef	 hij	 in	 2010	 Zingend	 Brons,	 het	 meermaals	 bekroonde	
standaardwerk	 over	 beiaardgeschiedenis.	 Van	 2010	 tot	 2014	 coördineerde	
hij	 het	 dossier	 dat	 leidde	 tot	 de	 erkenning	 van	 de	 beiaardcultuur	 in	 België	
door	UNESCO.	
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Over	koningen,	kruisvaarders	en	jihadi’s	

De	Levant	beschreven	door	bisschop	en	historiograaf	Willem	van	
Tyrus	(ca.	1130-	ca.	1186)	

(Leuven	2017)	
	

Gust	De	Preter	
	

Het	Midden-Oosten	is	vandaag	een	kruitvat,	een	
strijdtoneel	van	grootmachten,	een	slagveld	van	
religieus	radicalisme.	Tijdens	de	kruistochten	in	
de	twaalfde	eeuw	was	het	vaak	niet	anders.	Om	
tot	oplossingen	te	komen,	kampte	men	met	
vergelijkbare	socio-politieke	vragen,	zoals:	
Realpolitik	versus	eigen	principes,	hoever	kan	
men	daarin	gaan?	Akkoorden	afsluiten	met	‘de	
vijand’	en	met	‘de	religieus	andere’,	is	dat	wel	
ethisch	verantwoord?	Ondergraaft	men	zo	niet	
de	eigen	manier	van	leven?	Zijn	religieuze	
tolerantie	en	vreedzaam	multicultureel	samenleven	wel	haalbaar	of	moet	
hier	niet	eerder	geopteerd	worden	voor	pragmatisme	in	de	omgang	met	
‘de	andere’?	
	
In	Over	koningen,	kruisvaarders	en	jihadi’s	maakt	de	lezer	kennis	met	de	
twaalfde-eeuwse	aartsbisschop	Willem	van	Tyrus,	rijkskanselier	van	het	
Koninkrijk	Jeruzalem	en	deskundige	correspondent	ter	plaatse.	Aan	de	
hand	van	Willems	getuigenis	over	de	middeleeuwse	Levant	schetst	Gust	
De	Preter	de	historische	context.	Hij	bespreekt	de	belangrijkste	en	meest	
markante	observaties	en	inzichten	uit	het	Chronicon,	betrekt	ze	op	de	
huidige	situatie	in	het	Midden-Oosten	en	trekt	behoedzaam	interessante	
parallellen.	Door	intermezzo's	waarin	de	auteur	citeert	uit	zijn	online	
beschikbare	en	integrale	Nederlandse	vertaling	van	het	Chronicon,	krijgt	
de	lezer	een	uniek	inzicht	in	de	kruistochten	naar	het	Midden-Oosten	en	
een	inkijk	in	het	prikkelende	gedachtegoed	van	een	scherpzinnige	
chroniqueur.	
	
Voorwoord	van	historicus	en	Midden-Oosten-correspondent	Jorn	De	Cock.	
	
Gust	De	Preter	was	leraar	klassieke	talen	en	godsdienst,	schooldirecteur	en	
stafmedewerker	 bij	 Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen.	Hij	 verdiepte	 zich	 in	
de	kruistochten,	Latijnse	kruisvaartkronieken	en	de	beeldvorming	over	‘de	
andere’	in	de	kunst.	
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Letters	of	a	Peking	Jesuit.	

	
The	Correspondence	of	Ferdinand	Verbiest	S.J.	

(1623-1688)	
	

Revised	and	Expanded.	
Leuven	Chinese	Studies	35	

(Leuven	2017)	
	

Noël	Golvers	
	

Together	with	Verbiest’s	printed	works,	this	correspondence	is	the	most	
direct	witness	of	his	rich	life	and	activities	(1623-1688).	It	covers	the	43	
years	between	his	first	application	for	the	Indies	(1645)	and	his	farewell	to	

the	Kangxi	Emperor	(28.01.1688).	Side	by	side	with	the	copies	of	his	
astronomical	drawings	and	eclipse	maps,	inventoried	in	F.	Verbiest	and	the	
Chinese	Heaven	(2003),	these	letters	reveal	a	wide-ranging	network	of	

contacts,	within	China	and	with	Europe.	The	topics	are	as	many	and	various	
as	the	55	correspondents	are	different,	spanning	the	whole	spectrum	from	

the	Jesuits	in	Moscow	to	Pedro	II	in	Lisbon,	from	the	Franciscans	in	
Shandong	to	Pope	Innocentius	XI	and	the	Cardinals	of	CPF	in	Rome.		The	

topics	are	related	to	his	successive	positions	in	the	Jesuit	hierarchy	in	China,	
his	work	as	an	engineer	and	‘astronomer’	for	the	Court	and	his	international	
diplomatic	interventions,	with	the	Jesuit	mission	in	China	as	the	central	
argument.	Verbiest	appears	in	his	letters	as	a	very	engaged	personality,	
with	strong	(but	carefully	outed)	convictions	and	a	wide	outlook,	which	
comprises	the	Peking	and	European	Courts,	together	with	Manila,	Goa	and	
Siam	in	one	vision.	This	edition	of	134	letters	from	and	to	Verbiest	replaces	
that	of	Henri	Bosmans	(ed.	by	H.	Josson	and	L.	Willaert),	publ.	in	Brussels	in	

1938.	It	is	a	critical	revision	of	the	formerly	known	80	items,	with	a	
restitution	of	the	original	Chinese	transcriptions	(due	to	A.	Dudink),	all	

extended	with	54	new	items,	mostly	from	the	Ajuda	archives	(Lisbon),	the	
latter	putting	especially	the	Chinese	scene	in	the	focus.	Two	major	

documents	are	added	(dated	1661	and	1681),	which	reflect	his	talents	as	a	
polemic	writer;	also	in	various	other	letters	he	unfolds	scriptorial	talents,	
combined	to	a	sharp	sense	of	observation.	All	this	makes	this	pluri-linguistic	
corpus	(mainly	in	Latin	and	Portuguese)	to	a	first	hand	testimony	of	the	

Jesuit	mission	in	China	during	the	restoration	from	its	crisis	(1665-1669)	to	
its	apogee,	of	which	many	dramatic	moments	and	aspects	are	revealed	by	

the	author,	who	was	the	main	agent	in	this	process.	
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Jona	 Lendering	 en	 Arjen	 Bosman,	 Edge	 of	 Empire.	 Rome’s	
Frontier	 on	 the	 Lower	 Rhine	 (Rotterdam:	 Karwansaray	
Publishers,	2012³)	
	
Door	Frederik	Maertens	
	
De	 Rijngrens	 van	 het	 Romeinse	 Rijk	 is	 en	 blijft	 een	 boeiend	
onderwerp	 als	 de	 grens	 tussen	 Romeinen	 en	 Germanen,	 als	 de	

zogenaamde	 grens	 tussen	 de	
beschaafde	 en	 de	 barbaarse	
wereld.	 Doorheen	 de	
geschiedenis	 bleek	 het	 dan	 ook	
een	 uitdaging	 om	 deze	 grens	
veilig	 te	 stellen.	 Jona	 Lendering	
en	 Arjen	 Bosman	 hebben	 zich	
daarom	 jaren	 geleden	
voorgenomen	om	een	historisch	
overzicht	 van	 deze	 regio	 te	
vormen,	 maar	 dit	 bleek	 eerder	
een	 continue	 proces	 te	 zijn.	
Door	 een	 data-explosie	 dankzij	
archeologische	 opgravingen	 in	
de	 periode	 2000-2010	 waren	

heel	wat	herzieningen	nodig	van	hun	werk.	Maar	juist	deze	toestroom	aan	
nieuwe	gegevens	maakt	een	nieuw	overzichtswerk	zeer	relevant.	
Edge	 of	 Empire	 is	 duidelijk	 chronologisch	 opgebouwd	 met	 als	 start	 de	
Gallische	 Oorlogen	 onder	 Caesar,	 het	moment	waarop	 de	 Romeinen	 voor	
het	eerst	de	Rijn	bereiken.	Hierbij	maken	de	auteurs	meteen	duidelijk	dat	ze	
meer	 zullen	 behandelen	 dan	 louter	 militaire	 geschiedenis:	 ze	 wijden	
namelijk	 heel	 wat	 uit	 over	 de	 daar	 aanwezige	 volkeren,	 hun	 levenswijze,	
migraties	 en	 de	 Romeinse	 beeldvorming	 over	 deze	 streek.	 Deze	 aanpak	
vinden	we	in	het	hele	werk	terug.	De	militaire	expedities	vormen	zo	eerder	
een	 leidraad	 en	 introductie	 tot	 een	 bepaalde	 periode	 in	 de	 streek.	 Een	
campagne	 of	 oorlog	 leidt	 vaak	 een	 nieuw	 hoofdstuk	 in,	 en	 vanuit	 deze	
kapstok	 gaat	 men	 verder.	 Voorbeelden	 van	 deze	 startpunten	 zijn	
bijvoorbeeld	breekpunten	als	Varus’	nederlaag,	de	Batavische	Revolte	of	de	
hernieuwde	aanvallen	van	het	jaar	180.	Niettemin	gaat	er	ook	aandacht	uit	
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naar	 de	 vredevolle	 periodes,	 waarin	 steden	 zich	 ontwikkelen	 en	 een	
Romanisatie	op	gang	komt.	En	op	het	einde	van	het	boek	overschrijden	de	
auteurs	 zelf	 een	 grens,	 deze	 van	 de	 Oudheid,	 want	 ze	 bespreken	 de	
installatie	van	het	Frankische	Rijk	in	de	Rijnstreek.	Zo	vormt	het	boek	een	
volledig	 overzicht	 van	 het	 begin	 tot	 en	 met	 het	 einde	 van	 de	 Romeinse	
overheersing	van	de	regio.	
Het	boek	is	zeer	goed	geschreven	maar	is	soms	iets	te	specialistisch,	wat	het	
soms	 wat	 ingewikkeld	 maakt	 voor	 mensen	 zonder	 klassieke	 opvoeding.	
Toch	is	Edge	of	Empire	aangenaam	en	vlot	leesbaar.	Onder	andere	doordat	
de	blokken	 tekst	worden	aangevuld	met	heel	wat	beeldmateriaal,	 kaarten	
(zeer	handig	om	de	campagnes	te	volgen)	en	zelfs	reconstructietekeningen	
van	 verschillende	 artiesten.	 In	 het	 boek	 staan	 ook	 diverse	 uitsmijters	 in	
aparte	 kadertjes	 over	 allerlei	 aangehaalde	 onderwerpen,	 zoals	 de	
riviervloten,	de	stichting	van	Nijmegen	of	de	dijkwerking.	Dit	oogt	op	geen	
enkel	moment	 onprofessioneel,	 maar	 geldt	 als	 een	 ondersteuning	 van	 de	
rest	van	de	tekst.	
De	diverse	hoofdstukken	zijn	daarnaast	ook	bijzonder	goed	gestoffeerd.	De	
auteurs	 maken	 gebruik	 van	 alle	 soorten	 bronnen,	 van	 klassieke	 teksten	
over	inscripties	tot	archeologische	vondsten.	Een	volledig	overzicht	van	de	
gebruikte	 bronnen	 is	 achteraan	 raadpleegbaar.	 Samen	 met	 een	
overzichtelijke	 index	 zorgt	dit	 ervoor	dat	het	boek	 zeer	bruikbaar	 is	 voor	
opzoekwerk.	
Edge	 of	 Empire	 is	 een	 zeer	 boeiend	 werk	 en	 biedt	 hier	 (eindelijk)	 een	
volledig	 overzicht	 van	 de	 geschiedenis	 van	 de	 Rijnstreek	 vanaf	 de	 komst	
van	de	Romeinen.	Het	boek	is	dan	ook	verplichte	kost	als	naslagwerk	voor	
wie	de	streek	zou	onderzoeken.	Leken	zullen	af	en	toe	wel	hun	tanden	stuk	
bijten	gezien	de	nood	aan	enige	voorkennis	 rond	de	geschiedenis	 van	het	
Romeinse	Rijk,	maar	de	classicus/historicus	zal	zeker	van	dit	werk	kunnen	
genieten.	En	het	boek	biedt	ook	een	uitweg	voor	wie	na	het	 lezen	zich	wil	
onderdompelen	 in	 de	 wereld	 van	 de	 Rijnstreek:	 een	 appendix	 geeft	 een	
meerdaagse	planning	voor	‘a	visit	to	Germania	Inferior’	in	België,	Nederland	
en	Duitsland.	Of	hoe	geschiedenis	plots	concreet	en	tastbaar	kan	worden.	
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	 OVERLIJDENS	
	
[6	sept	2016]	Jacqueline	Van	de	Velde	(KF),	oud-leerkracht	aan	
het	Paridaensinstituut	in	Leuven	
	
[29	jan	2017]	Léa	Dubuisson,	weduwe	van	prof.	Albert-Joris	Van	
Windekens	(1915-1989)	
	
[22	maart	2017]	Roger	Delanoeije	(KF	1956)	
	
[15	april	2017]	René	Cornips	(KF	1965)	
	
[25	 juli	 2017]	 Marc	 De	 la	 Marche,	 SJ	 (KF	 1971),	 o.m.	 leraar	

Klassieke	Talen,	directeur	van	het	Sint-Jan-van	Ruusbroeccollege	te	Brussel,	
en	van	1993	tot	1999	provinciaal	van	de	Noord-Belgische	provincie	van	de	
Jezuïetenorde	
	
[2	sept.	2017]	André	Buelens	(KF	1965),	oud-leraar	Sint-Dimphna	te	Geel	
	
	

Mijn	punt	is	eigenlijk	
	

21	oktober	2017,	14u	
St-Jan-de-Doperkerk	in	het	Begijnhof	

	
Kom	 samen	 met	 ons	 een	 glas	 drinken	 en	 de	 nieuwe	 voorstelling	 van	Maud	
Vanhauwaert	 boven	de	doopvont	houden.	 Samen	met	multi-instrumentalisten	
Geert	Waegeman	en	Tom	Kestens	komt	ze	speciaal	voor	ons	een	try-out	van	
haar	nieuwe	voorstelling	 'Mijn	punt	is	eigenlijk.'	brengen.	Maud	Vanhauwaert	 is	
schrijver	 en	 tekstperformer.	 'Mijn	punt	 is	 eigenlijk.'	 staat	 op	 het	 spanningsveld	
tussen	poëzie,	muziek	en	experiment.	Tussen	broos	en	bruut.	Tussen	grappig	
en	gevaarlijk.	Met	de	hand	op	het	hart	en	het	hart	op	de	tong.	
	
Dit	 evenement	 is	 tot	 stand	gekomen	door	 een	 samenwerking	 van	de	Leuvense	
Alumni	van	Psychologie	en	Pedagogie	(LAPP)	van	promotiejaar	2007	en	Alumni	
Letteren	Leuven!	
	
Inschrijving:	De	 prijs	 bedraagt	 10	 euro	 (per	 alumnus/partner)	 of	 15	
euro	indien	u	geen	lid	bent.	
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De	decaan	van	de	Faculteit	Letteren	van	de	KU	Leuven	heeft	het	genoegen	
U	uit	te	nodigen	voor	de	twintigste	Jan	Quaegebeur	lecture.	

	
Willy	Clarysse		

emeritus	hoogleraar	Geschiedenis	van	de	Oudheid	aan	de	KU	Leuven		
	

zal	een	lezing	houden	met	de	titel:	
	

"Duizend	jaar	leven	in	twee	werelden:		
Egyptische	Grieken	en	Griekse	Egyptenaren	van	Alexander	tot	

Mohammed"	
		
	

op	donderdag	7	december	2017	om	20.00u.	
in	de	Justus	Lipsiuszaal	van	de	Faculteit	Letteren,	Blijde-Inkomststraat	21,	

Leuven.		
	
	

Na	afloop	wordt	een	receptie	aangeboden.	
	

Het	is	helaas	niet	langer	toegestaan	de	parking	van	de	Faculteit	Letteren	als	
parkeergelegenheid	aan	te	bieden.	
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