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Met	de	Classici	naar	Tongeren…	
	
	
De	Kopten	en	Stonehenge,	twee	tentoonstellingen	in	Tongeren.	
	
Op	zondag	25	november	trekken	de	Classici	Lovanienses	nog	eens	naar	Tongeren,	waar	
dit	najaar	niet	minder	dan	twee	tentoonstellingen	te	bezoeken	zijn.	
'De	Kopten,	een	ander	Egypte'	(http://teseum.be/expo-de-kopten-een-ander-egypte/)	
behandelt	het	leven	van	de	christelijke	inwoners	van	Egypte	uit	de	late	oudheid	aan	de	
hand	van	een	mooie	collectie	voorwerpen	uit	hun	dagelijkse	leven.	Deze	tentoonstelling	
vindt	 plaats	 in	 de	 schatkamer	 van	 het	 Teseum	 (Museumkwartier	 2	 [Vrijthof],	 op	 200	
meter	 van	 het	 Gallo-Romeins	 Museum),	 maar	 in	 datzelfde	 Teseum	 is	 recent	 ook	 een	
archeologische	 site	geopend,	waar	de	 funderingen	van	2000	 jaar	bouwactiviteit	 in	het	
centrum	 van	 Tongeren	 kunnen	 bewonderd	 worden	 (http://teseum.be/teseum-
archeologische-site/).	 De	 gids	 Marie-Jeanne	 Tilkin	 zal	 ons	 twee	 uur	 lang	 alles	 uit	 de	
doeken	doen	over	de	tentoonstelling	en	aansluitend	de	site,	van	10u30	tot	12u30.	
	
Vervolgens	 trekken	 we	 naar	 het	 Museumkafee	 van	 het	 Gallo-Romeins	 Museum	
(http://www.museumkafee.be/home.html)	om	iets	klein	te	eten	en	wat	bij	te	babbelen.	
Om	14u00	bezoeken	we	de	tentoonstelling	'Stonehenge	-	Voorbij	het	mysterie'	in	het	
Gallo-Romeins	Museum	
(https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/tentoonstellingen/stonehenge-voorbij-het-
mysterie-2/Ontdek-de-tentoonstelling2).	
Toegegeven,	 dit	 is	 niet	 onmiddellijk	 klassieke	 oudheid,	 maar	 classici	 en	 oudhistorici	
staan	 bekend	 om	 hun	 brede	 interesse!	 Anderhalf	 uur	 lang	 zal	 een	 gids	 ons	 de	
geschiedenis	van	dit	beroemde	monument	uit	het	3e	millennium	v.C.	uit	de	doeken	doen.	
	
Zoals	het	de	gewoonte	is,	zullen	de	Classici	Lovanienses	de	kosten	voor	de	gidsen	op	zich	
nemen,	 maar	 dienen	 jullie	 zelf	 de	 toegangstickets	 te	 betalen.	 Zowel	 het	 combi-ticket	
voor	 het	 Teseum	 als	 het	 ticket	 voor	 de	 tentoonstelling	 kosten	 elk	 in	 principe	 8	 euro,	
maar	 als	 jullie	 een	 betere	 kortingsformule	 kennen,	 kunnen	 jullie	 die	 natuurlijk	 ook	
gebruiken.	Het	geld	voor	het	Teseum	zal	ter	plekke	geïnd	worden	door	Herbert	Verreth,	
die	de	toegang	collectief	dient	 te	betalen;	 in	het	Museum	kunnen	 jullie	 individueel	aan	
de	kassa	betalen.	Wie	aan	de	tentoonstellingen	(of	slechts	een	van	beiden)	wenst	deel	te	
nemen,	 dient	 ten	 laatste	 op	 vrijdag	 16	 november	 een	 seintje	 te	 geven	 aan	 Herbert	
Verreth	(Herbert.Verreth@kuleuven.be	-	016/22.07.40	-	0476/93.40.05).	
	
Praktisch:	we	spreken	af	aan	de	ingang	van	het	Teseum	om	10u15	en	in	de	hal	van	het	
Museum	om	13u45,	zodat	we	stipt	aan	onze	gidsbeurten	kunnen	beginnen.	In	principe	
telt	een	groep	maximaal	20	personen,	zodat	de	eerst	ingeschrevenen	zeker	zijn	van	een	
plaatsje.	 Als	 we	 meer	 dan	 30	 deelnemers	 hebben,	 zal	 er	 een	 bijkomende	 gidsbeurt	
aangevraagd	worden.	
	
Hopelijk	tot	in	Tongeren!	
	



	
	
	
Tentoonstelling	Collegium	Trilingue	in	de	prijzen…	
	
De	Koninklijke	Vlaamse	Academie	van	België	voor	Wetenschappen	en	Kunsten	heeft	het	
tentoonstellingsproject	rond	het	Collegium	Trilingue	–	Erasmus’	Dream	(o.l.v.	professor	
Jan	Papy)	bekroond	met	de	Jaarprijs	2018	voor	Wetenschapscommunicatie.	
	
Ook	 het	 wetenschapstijdschrift	 EOS	 heeft	 deze	 tentoonstelling	 op	 haar	 lijst	 geplaatst	
voor	de	Publieksprijs	van	EOS.	
Jullie	kunnen	stemmen	op	de	site	van	EOS:	
https://www.eoswetenschap.eu/publieksfavoriet2018	
	
Meer	informatie:	
https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/tentoonstellingen/erasmus-dream	
	
Graag	jullie	stem	voor	dit	bijzonder	mooie	project!	
	
	
	
	
DINSDAG	13	NOVEMBER	2018	(MSI	00.20)	-	NKV	Lezing	(gratis	toegang)	
Tom	Ingelbrecht	(UGent):	Amore	magistro.	Leven	en	(net)werk	van	Janus	Lernutius	
	
In	 de	 Sint-Salvatorskathedraal	 van	 Brugge	 is	 het	 grafmonument	 bewaard	 van	 een	
Neolatijnse	 dichter	 die	 door	 enkele	 geleerde	 tijdgenoten	 werd	 beschouwd	 als	 de	
‘princeps	 poetarum’	 (‘de	 prins	 der	 dichters’),	 maar	 vandaag	 door	 zijn	 vaderland	
grotendeels	 lijkt	 te	 zijn	 vergeten:	 Janus	 Lernutius.	 Het	 intense	 leven	 van	 Jan	 Lernout	
(1545-1619)	 speelt	 zich	 af	 tegen	 de	 achtergrond	 van	 de	woelige	 Tachtigjarige	Oorlog,	
een	 tijdvak	waar	 hij	 ook	 zelf	 niet	 ongeschonden	 uit	 is	 gekomen.	 Deze	 lezing	 volgt	 de	
Brugse	dichter	 tijdens	zijn	studies	en	reizen,	onder	meer	naar	Parijs,	Leuven,	Rome	en	
Leiden.	 Aan	 de	 hand	 van	 archiefdocumenten	 en	 fragmenten	 uit	 Lernutius’	
correspondentie	 reconstrueren	 we	 zijn	 netwerk	 van	 contacten	 met	 vooraanstaande	
humanisten	zoals	Janus	Dousa	en	Justus	Lipsius.	Het	resultaat	is	een	kleurrijk	panorama	
van	het	intellectuele	leven	in	de	Lage	Landen,	waarin	meer	dan	één	vergeten	dichter	de	
revue	passeert.	Lernutius	verwierf	zijn	roem	-	en	de	adelstand	-	echter	vooral	op	basis	
van	zijn	Latijnse	dichtwerk:	met	een	bonte	bloemlezing	van	vertaalde	verzen	 trachten	
we	daarom	ook	een	beeld	te	vormen	van	zijn	dichterlijke	oeuvre.	Dat	werk	blijkt	even	
omvangrijk	 als	 gevarieerd:	 van	 giftige	 hekeldichten	 over	 religieuze	 hymnen	 tot	
zeemzoete	liefdespoëzie.	Een	veelzijdige	lezing	dus,	over	leven	en	werk	van	een	Latijnse	
dichter	die	meer	aandacht	verdient.	
	
ZATERDAG	8	DECEMBER	2018	(Erasmushuis,	Justus	Lipsiuszaal	08.16)	

In	 samenwerking	met	Classici	Lovanienses,	Thiasos,	het	 Instituut	Klassieke	Studies	 en	
Studentenkring	Historia.	Vanaf	deze	editie	van	de	themadag	stellen	we	een	curator	aan.	
Valérie	Wyns,	onderzoekster	aan	de	onderzoeksgroep	Oude	Geschiedenis,	mag	de	spits	
aobijten.	Dit	wordt	het	thema:	
	



NKV-Themadag	|	Let’s	get	physical:	lichamelijkheid	in	de	oudheid	
	
Ook	in	de	oudheid	was	iedereen	met	het	lichaam	in	de	weer.	De	schoonheidsidealen	die	de	
Griekse	 en	Romeinse	 sculpturen	en	 schilderingen	uitdragen:	 ze	 zijn	 ons	allen	welbekend,	
door	 onze	 bezoekjes	 aan	 de	 musea	 én	 aan	 de	 bioscoop.	 Maar	 wie	 in	 de	 oudheid	
beantwoordde	werkelijk	aan	die	 idealen?	En	stemmen	de	beelden	uit	de	populaire	media	
overeen	met	de	klassieke	realiteit?	Was	er	in	de	antieke	samenlevingen	plaats	voor	wie	niet	
perfect	was?	 En	 hoe	 om	 te	 gaan	met	 discrete	 lichaamsgedragingen?	Op	 deze	 themadag	
verkennen	we	 het	menselijk	 lichaam	door	 een	 antieke	 lens.	Het	wordt	 dus	 een	 dag	 over	
Grieks-Romeinse	six-packs	naast	bijzondere	wezens,	over	kermende	pijnen	naast	zinnelijk	
en	zindelijk	genot.	
De	toegang	tot	de	lezingen	is	gratis,	maar	we	vragen	om	op	voorhand	in	te	schrijven	via	
mail	(nico.dogaer@kuleuven.be).	Over	de	middag	lunchen	we	samen	met	de	sprekers	in	
Alma	p.	Wie	wil	deelnemen	aan	deze	lunch	(richtprijs	pq	euro),	wordt	gevraagd	om	dit	
vóór	 rs	 november	 eveneens	 aan	 Nico	 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!	Onderstaand	programma	kan	nog	aan	
verandering	onderhevig	zijn.	
	
MuNO-POuOO:	onthaal	in	de	hal	van	het	Erasmushuis	(met	kofoie	of	vruchtensap),	
aangeboden	door	Classici	Lovanienses.	
	
POuOO:	inleiding	door	Valérie	Wyns	
	
POuPO-PPuOO:	Gemma	Jansen:	Een	bezoek	aan	het	Romeinse	toilet	
Wat	is	er	lichamelijker	dan	een	bezoek	aan	het	toilet?	Wat	is	er	weerzinwekkender	om	
te	zien,	horen	en	ruiken	dan	een	bezoek	aan	het	toilet?	En	al	helemaal	het	toiletbezoek	
van	een	 ander.	 Studie	naar	Romeinse	 toiletten	en	 toiletgewoonten	vergt	dan	ook	heel	
wat	 van	 de	 onderzoeker	 en	 soms	 ook	 van	 het	 publiek	 bij	 lezingen.	Maar	 het	 blijkt	 de	
moeite	waard.	Toiletten	en	sanitaire	gebruiken	bij	Romeinen	 laten	ons	een	onbekende	
en	 soms	 onverwachte	 kant	 van	 de	 oudheid	 zien.	 Bovendien	maakt	 het	 onderzoek	 het	
beeld	dat	we	van	de	Romeinse	samenleving	hebben	completer,	al	 is	het	af	en	toe	even	
onaangenaam	…	(De	spreekster	zal	de	toehoorders	zo	veel	mogelijk	ontzien).	
	
PPu-PPuRO:	Erika	Gielen:	Van	kop	tot	teen.	Anatomie,	theologie	en	OilosoOie	in	Byzantium	
Sinds	mensenheugenis	heeft	men	zich	vragen	gesteld	over	het	 specioieke	karakter	van	
de	menselijke	natuur.	Waar	komt	de	mens	vandaan?	Wat	is	de	band	tussen	het	menselijk	
lichaam	en	de	ziel?	Hoe	functioneert	ons	lichaam?	De	Byzantijnen,	erfgenamen	van	het	
Romeinse	 rijk	 en	 zijn	 Hellenistische	 cultuur,	 verschilden	 hierin	 niet	 van	 andere	
beschavingen.	 In	 de	 vroege	 eeuwen	 van	 hun	 langdurige	 rijk	 doken	 er	 verscheidene	
systematische	 traktaten	 op	 over	 de	 menselijke	 constitutie.	 Hiervoor	 grepen	 zij	 in	 de	
eerste	 plaats	 terug	 naar	 de	 werken	 van	 de	 beroemde	 artsen	 uit	 de	 oudheid,	 en	 dan	
vooral	Galenus	van	Pergamon.	Zij	waren	geen	hersenloze	plagiators,	maar	vermengden	
deze	 anatomische	 en	 fysiologische	 theorieën	 met	 oilosooische	 inzichten,	 zoals	 bv.	 van	
Aristoteles,	 en	 uitspraken	 van	 kerkvaders	 (bv.	 Gregorius	 van	 Nyssa),	 antieke	 dichters	
(bv.	 Homerus)	 en	 zelfs	 met	 Bijbelcitaten.	 In	 deze	 lezing	 zal	 deze	 uitzonderlijke	 en	
intrigerende	 mix	 van	 ideeën	 geduid	 worden	 aan	 de	 hand	 van	 een	 aantal	 concrete	
voorbeelden,	 zoals	 de	 anatomie	 van	 handen	 en	 voeten,	 de	 menselijke	 schedel	 en	 de	
werking	van	de	zintuigen.	



	
PPuRO-PNuSO:	Valérie	Wyns:	Dwergen	in	de	oudheid:	te	klein	om	belangrijk	te	zijn?	
Al	 duizenden	 jaren	 staan	 voor	 veel	mensen	 dwergen	 synoniem	met	 entertainment:	 in	
het	 oude	 Rome	 vochten	 ze	 in	 boksclubs,	 tijdens	 de	 middeleeuwen	 waren	 ze	
tewerkgesteld	 als	 narren,	 en	 ook	 vandaag	 nog	 staan	 oiguren	 als	 Tyrion	 uit	 ‘Game	 of	
Thrones’	 garant	 voor	 snedige	 opmerkingen	 en	 een	 hoop	 vermaak.	 Maar	 hoe	 is	 dit	
stereotype	 ooit	 ontstaan,	 en	 in	welke	 vormen	 van	 entertainment	 treffen	we	 dwergen	
dan	aan	in	de	oudheid?	Oefenden	personen	met	dwerggroei	nog	andere	beroepen	uit?	In	
deze	 lezing	verken	 ik	de	attestaties	van	dwergen	 in	de	Grieks-Romeinse	oudheid,	met	
een	 kleine	 uitstap	 naar	 het	 oude	 Egypte	 erbij.	 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.	
	
PNuSO-PSuOO:	Lunch	
	
PSu-PSuRO:	Sooie	Remijsen:	Wat	zegt	het	lichaam	van	de	atleet?	
Antieke	atleten	stelden	hun	naakte	lichamen	ten	toon	aan	grote	massa’s	toeschouwers.	
Hun	 gespierde	 torso’s	 en	 ledematen	 werden	 het	 onderwerp	 van	 bewondering,	
idealiseringen	 en	 spot.	 Mensen	 vormden	 zich	 niet	 alleen	 een	 mening	 over	 hun	
imposante	 fysiek,	maar	 ook	 over	 hun	 karakter.	 In	 deze	 lezing	 kijk	 ik	 vooral	 naar	 dat	
laatste:	wat	vertelde,	in	de	ogen	van	de	antieke	mens,	het	lichaam	van	atleten	over	hun	
deugden	en	ondeugden?	Na	een	eerste	deel	over	atletenlichamen	van	de	archaı̈sche	tot	
in	de	Romeinse	periode	zoom	ik	in	het	bijzonder	in	op	de	dubbelzinnige	manier	waarop	
vroege	christenen	naar	deze	spierbundels	keken.	
	
PSuRO-PRuSO:	Bram	Demulder:	Platonische	seks?	Platonische	liefde	en	lichamelijkheid	in	
de	oudheid	
‘Platonische	 liefde’,	 een	 liefde	waarin	 seksualiteit	 geen	 rol	 speelt,	 is	 een	 begrip	 uit	 de	
renaissance	maar	het	is	niet	uit	de	lucht	gegrepen.	Bij	Plato	is	er	inderdaad	een	spanning	
tussen	de	lichamelijke	en	de	idealistische	aspecten	van	liefde,	waarbij	aandacht	voor	het	
lichamelijke	 hoogstens	 een	 tijdelijk	 tussenstadium	 is.	 In	 deze	 lezing	 toon	 ik	 hoe	
sommige	 latere	 platonisten	 echter	 creatief	 omgingen	 met	 die	 spanning:	 culturele	 en	
oilosooische	 ontwikkelingen	 zorgden	 ervoor	 dat	 seks	 een	 belangrijk	 en	 bestendig	
onderdeel	 van	 de	 liefdesrelatie	 kon	 worden.	 Met	 andere	 woorden:	 voor	 sommige	
platonisten	 omvatte	 platonische	 liefde	 –	 hoe	 vreemd	dat	 ook	 klinkt	 –	ook	 platonische	
seks.	
	
PRuSO-PTuUO:	Herbert	Verreth:	Liefde	en	seks	in	de	oudheid.	Hebben	de	strips	gelijk?	
Strips	zijn	commerciële	producten	en	worden	vooral	uitgebracht	om	goed	te	verkopen.	
Liefde	en	actie,	met	andere	woorden	seks	en	 geweld,	 zijn	belangrijke	prikkels	bij	 vele	
mensen	om	een	strip	aan	te	schaffen,	en	dat	geldt	zeker	ook	voor	de	rwrs	oudheid-strips	
die	ik	ondertussen	ken.	We	kunnen	echter	de	vraag	stellen	of	de	aspecten	van	liefde	en	
seks	die	daarin	getoond	worden,	wel	degelijk	een	authentieke	achtergrond	hebben,	dan	
wel	 gebaseerd	 zijn	 op	 de	 traditionele	 visie	 op	 de	 oudheid	 die	 sinds	 de	 pxe	 eeuw	
gangbaar	 is,	of	zelfs	gewoonweg	moderne	gevoelens	en	gebruiken	reolecteren.	Tegelijk	
wil	 ik	 jullie	 laten	 kennismaken	 met	 een	 aantal	 misschien	 minder	 bekende	 recente	
oudheid-strips.	



	
PTuUO:	slotwoord	door	Valérie	Wyns	
	
	
	
Over	boeken…	
	
MONOGRAFIEËN	EN	VERTALINGEN	
ASSCHER,	Maarten,	De	ontdekking	van	Rome,	Amsterdam,	2018	
BEARD,	Mary	-	VERHEIJ,	Boukje	(vert.),	Vrouwen	&	macht.	Een	manifest,	Amsterdam,	2018	
[2017]	

BEARD,	 Mary	 -	 HOVINCK,	 Sylvie	 (vert.),	 Civilisations.	 Hoe	 wij	 kijken.	 Met	 gelovige	 ogen,	
Amsterdam,	2018	

BUIJTENDORP,	 Tom,	 Caesar	 in	 de	 Lage	 Landen.	 De	 Gallische	 oorlog	 langs	 Rijn	 en	 Maas,	
Leuven,	2018	

Catullus.	Complete	gedichten.	Vertaald	 door	 Ype	DE	JONG.	 Inleiding	door	Frits	NAEREBOUT,	
Leiden,	2018	

FRY,	 Stephen	 -	 CORVER,	 Henny	 e.a.	 (vert.),	 Mythos.	 De	 Griekse	 mythen	 herverteld,	
Amsterdam,	2018	[2017]	

Cicero.	Het	bestaan	van	de	goden.	Vertaling	Vincent	HUNINK.	Inleiding	Rogier	VAN	DER	WAL,	
Eindhoven,	2018	

Didachè.	 De	 leer	 van	 de	 twaalf	 apostelen.	 Een	 eerste	 christelijke	 gedragscode.	 Vertaald	
door	Vincent	HUNINK.	Ingeleid	door	PAUL	VAN	GEEST,	Kampen,	2018	

Seneca.	 Levenskunst.	 Filosofische	 essays	 over	 leven	 en	 dood.	 Vertaald	 en	 toegelicht	 door	
Vincent	HUNINK,	Amsterdam,	2018	

Horatius.	 Het	 leven	 in	 Rome.	 Het	 eerste	 satirenboek.	 Vertaling	 Vincent	 HUNINK.	Met	 een	
nawoord	van	MARC	VAN	DER	POEL,	Amsterdam,	2018	

Janus	Lernutius.	Kussen	uit	Brugge.	Vertaling	Tom	INGELBRECHT,	Leuven,	2018	
KNEALE,	 Matthew	 -	 SIETSMA,	 Jan	 (vert.),	 Rome.	 Een	 geschiedenis	 van	 de	 stad	 in	 zeven	
plunderingen,	Houten	-	Tielt,	2018	[2017]	

KONING,	 Hugo	 -	 VERWEIJ,	 Hans,	 Het	 eiland	 van	 Pelops.	 Een	 literaire	 reis	 door	 de	
Peloponnesos,	Amsterdam	

KUIN,	Inger	N.	I.,	Leven	met	de	goden.	Religie	in	de	oudheid,	Amsterdam,	2018	
LENDERING,	 Jona	 -	 HUNINK,	 Vincent,	Het	 visioen	 van	 Constantijn.	 Een	 gebeurtenis	 die	 de	
wereld	veranderde,	Amsterdam,	2018	

LOOIJENGA,	 Andre	 -	 POPKEMA,	 Anne	 -	 TJERK	POPKEMA,	 Anne	 e.a.,	 Een	meelijwekkend	 volk.	
Vreemden	over	Friezen	van	de	oudheid	tot	de	kerstening,	Leeuwarden,	2018	

MARCOLONGO,	Andrea	-	MENKVELD,	Emilia	(vert.),	De	geniale	taal.	Waarom	we	allemaal	van	
het	Grieks	moeten	houden,	Amsterdam,	2018	[2016]	

MATYSZAK,	Philip	 -	VERHEIJ,	Arian	(vert.),	De	Grieken.	Hoe	een	cultuur	zich	over	de	wereld	
verspreidde,	Amsterdam,	2018	

MEIJER,	Fik,	De	sluier	van	Cicero.	Van	Catilina	tot	Baudet,	Amsterdam,	2018	
PREVAS,	John	-	LUIS,	Janet	(vert.),	De	dure	eed	van	Hannibal.	Leven	en	strijd	van	de	grootste	
vijand	van	Rome,	Amsterdam,	2018	[2017]	

National	geographic.	Speciale	uitgave.	Het	Romeinse	rijk,	Amsterdam?,	2018	
Vergilius.	 Bucolica	 -	 Buitenleven.	 Uitgegeven,	 vertaald,	 ingeleid	 en	 van	 aantekeningen	
voorzien	door	Piet	SCHRIJVERS,	Groningen,	2018	



Het	 mooiste	 uit	 de	 Bijbel.	 Genesis,	 Ruth,	 Ester,	 Job,	 Prediker,	 Hooglied,	 Lucas,	 De	
handelingen	van	de	apostelen.	Selectie	door	Frits	VAN	DER	MEIJ	 (Perpetua),	Amsterdam,	
2018	

VAN	 LUIJN,	 Nathasja	 -	 OLDENHAVE,	 Mark	 -	 PIEPER,	 Christoph,	 De	 vereeuwigde	 Stad.	 Een	
literaire	reisgids	door	het	antieke	Rome,	Amsterdam	

VAN	 VILSTEREN,	 Vincent	 -	 NOKANDEH,	 Jebrael,	 Iran	 bakermat	 van	 de	 beschaving,	 Zwolle,	
2018	

VERWEIJ,	Michiel,	Ovidius.	Het	verhaal	van	een	dichter,	Amsterdam,	2018	
	
ROMANS	
DAVIS,	Lindsey,	[A	Flavia	Albia	mystery	6]	Pandora's	boy,	2018	
GOLDSWORTHY,	Adrian,	Vindolanda	2.	The	encircling	sea,	2018	
IGGULDEN,	Conn,	The	falcon	of	Sparta,	2018	
TRAFFORD,	L.	J.,	[The	four	emperors	4]	Vitellius'	feast,	2018	
	
STRIPS	
Alex	Senator	-	Alix	Senator,	V07:	Démarez,	Thierry	-	Mangin,	Valérie	-	Bajram,	Denis	e.a.,	
De	macht	en	de	eeuwigheid	(2018)	-	La	puissance	et	l'éternité	(2018),	Casterman	

Atalante	 -	Atalante.	La	 légende,	V10:	Grey,	Manu	 -	Chrispeels,	Didier	 (Crisse)	 -	Besson,	
Frédéric,	 De	 troepen	 van	 Sargon	 (2018)	 -	 Les	 hordes	 de	 Sargon	 (2017),	 Soleil	
Productions	

Het	derde	testament.	Julius	-	Le	troisième	testament.	Julius,	V05:	Montaigne,	Thimothée	-	
Alice,	Alex	-	Lapierre,	François	e.a.,	Julius	V	(2018)	-	Julius	V	(2018),	Glénat	

Het	 hart	 van	 de	 amazones	 -	 La	 coeur	 des	 Amazones,	 V01:	 Rossi,	 Christian	 -	 Binde,	
Géraldine,	 Het	 hart	 van	 de	 amazones	 (2018)	 -	 La	 coeur	 des	 Amazones	 (2018),	
Casterman	

	
FILMS	
Alpha	(2018	-	USA)	-	96	min.	-	Reg.:	Hughes,	Albert	-	Act.:	Smith-McPhee,	Kodi;	Varela,	
Leonor;	Freeman,	Morgan	

Mary	 Magdalene	 (2018	 -	 UK)	 -	 120	 min.	 -	 Reg.:	 Davis,	 Garth	 -	 Act.:	 Mara,	 Rooney;	
Phoenix,	Joaquin;	Ejiofor,	Chiwetel	-	Bewerking	van	het	Testamentum	novum	

Paul,	 apostle	of	Christ	 (2018	 -	 USA)	 -	 108	min.	 -	 Reg.:	 Hyatt,	 Andrew	 -	 Act.:	 Faulkner,	
James;	Caviezel,	Jim;	Whalley,	Joanne	-	Bewerking	van	het	Testamentum	novum	

	
	
	
	
GeneReuze	Dag…	
	
Op	 25	mei	 2019	 organiseert	 het	 KU	 Leuven	Universiteitsfonds	 een	 eerste	 GeneReuze	
Dag.	
	
Tijdens	 de	GeneReuze	 Dag	worden	wetenschapscafés	 en	 rondleidingen	 georganiseerd	
op	verschillende	faculteiten.	
	
Elk	jaar	laten	duizenden	mensen	zich	van	hun	meest	genereuze	kant	zien.	Ze	steunen	de	
onderzoekers,	 studenten	 en	 het	 erfgoed	 van	 de	 KU	 Leuven	 en	 leveren	 zo	 ook	 een	
wezenlijke	bijdrage	aan	de	maatschappij	als	geheel.	Hun	giften	hebben	zo’n	impact	dat	
we	hen	graag	in	de	spotlights	zetten	op	onze	GeneReuze	Dag.	



Het	wordt	een	feestelijke	dag	waarop	we	schenkers,	alumni	en	andere	geïnteresseerden	
laten	 kennismaken	 met	 enkele	 faculteiten	 en	 afdelingen	 van	 de	 KU	 Leuven	 en	 UZ	
Leuven.	We	 leiden	hen	 rond	achter	de	 schermen,	 in	aanwezigheid	van	professoren	en	
fondsmedewerkers,	maar	 laten	 hen	 ook	 genieten	 van	wetenschapscafés,	 inspirerende	
momenten	waarop	toponderzoekers	inzicht	bieden	in	hun	levenswerk	en	de	cruciale	rol	
die	weldoeners	daarin	spelen.	
De	concrete	informatie	over	deze	dag	zal	later	volgen.	
	
	
	
	
Van	lief	en	leed…	
	
	
Josée	Coninckx	(4	 juni	1942	–	23	maart	2018),	echtgenote	van	Albert	Menten	(+2013)	
en	moeder	van	Dirk	Menten	
	
Henri	Leclercq	(†	24.05.2018)	(KF	1945),	was	onder	meer	'ere-rijkinspecteur	Secundair	
en	 Hoger	 Onderwijs',	 'ere-lector	 KU	 Leuven'	 en	 'ere-voorzitter	 Universiteit	 Derde	
Leeftijd	KU	Leuven'	
	
Harry	Verloove	(Gent	22	januari	1943	-	Hasselt	1	juni	2018)	(OG	ca.	1969)	
	
Thérèse	Willemyns	(Kortrijk	15	september	1925	-	Turnhout	20	juni	2018),	moeder	van	
Luc	 Proost	 (OG	 1975)	 en	 grootmoeder	 van	 Hans	 Proost	 (OG	 ca.	 2000;	 voormalig	
medewerker	Oude	Geschiedenis)	
	
Ferdy	 Willems	 (Dendermonde	 20	 september	 1944	 –	 Baasrode	 7	 Juli	 2018)	 (OG	 ca.	
1967),	 echtgenoot	van	Chris	De	Pauw,	 leraar	geschiedenis,	 gewezen	gemeenteraadslid	
en	 schepen	 van	 de	 stad	 Dendermonde,	 gewezen	 lid	 van	 de	 Kamer	 van	
Volksvertegenwoordigers	
	
Walter	Van	Melkebeek	(Oudenaarde	19	september	1943	–	Leuven	6	oktober	2018)	(KF	
1967),	 28ste	 praeses	 van	 Klio	 (1965-1966),	 oud-leraar	 Sint-Pieterscollege	 Leuven,	
echtgenoot	van	Nicole	Rentmeesters	
	


