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500 jaar onderwijsvernieuwing:
Collegium Trilingue
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!

Wereldberoemde alumni
In het college kregen de studenten onderricht in het Latijn, Grieks en Hebreeuws met
een baanbrekende nieuwe onderwijsmethode. De studenten leerden voortaan niet via
de middeleeuwse commentaren, maar bestudeerden de oude teksten van de antieke
grootmeesters in de brontaal zelf. Deze aanpak die vandaag een evidentie lijkt, was toen een
aardverschuiving in de academische wereld die het universitair onderwijs voor goed heeft
veranderd. Het Leuvense Drietalencollege trok in een mum van tijd honderden studenten
van over heel Europa aan. Het nieuwe college bracht ook al snel gerenommeerde lesgevers
en studenten voort als Justus Lipsius, Andreas Vesalius, Rembert Dodoens. Met hun
nieuwe vorming en kennis hebben oud-studenten op hun beurt hun stempel gedrukt op
het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, en dat tot ver over de landsgrenzen.

De tentoonstelling Erasmus’ droom.
Collegium Trilingue (1517-2017)
Curator prof. dr. Jan Papy en zijn team zijn erin geslaagd om de impact die het college op de
universiteit, de stad, en ver daarbuiten heeft gehad in een aantrekkelijk tentoonstellingsproject
te gieten. De tentoonstelling brengt unieke werken uit de eigen collectie en uit tal van
partnerinstellingen en musea in binnen- en buitenland. Daarnaast geven nieuwe virtuele en
digitale toepassingen een hedendaagse touch aan de presentatie van het universitair erfgoed.
Rondleidingen door experten en audiogidsen in drie talen nemen de bezoeker mee doorheen
de expositie.

De tentoonstelling opent de deuren op 19
oktober 2017 en loopt tot 18 januari 2018 in
de Leuvense Universiteitsbibliotheek.
Bezoekers zijn elke dag welkom tussen10.00
en 17.00 uur (gesloten op 25-26 december
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. Groepen (10-20 personen) krijgen
het kortingstarief en kunnen voor €30 een
rondleiding met gids, ten laatste 3 weken
op voorhand te boeken via
wieland.craps@kuleuven.be.

Erasmus’ droom. Collegium Trilingue
Daarnaast zal de universiteit, in samenwerking
met Museum M, een combiticket voorzien dat
(1517-2017) is een initiatief van KU Leuven
Bibliotheken Bijzondere Collecties.
de bezoeker naast de Erasmustentoonstelling
toegang geeft tot de lopende tentoonstelling
in M ‘Over de grens. Middeleeuwse beeld	Ku Leuven Bibliotheken
houwkunst uit de Lage Landen’ én de rest van
Dienst Bijzondere Collecties
de M-collecties. Het combiticket kost 14 euro. 	Ladeuzeplein 21, Bus 5591
KU Leuven personeel en studenten krijgt bij
3000 Leuven, België
aankomst aan de Erasmus’ Dream tentoonstelling een voucher waarmee men één persoon
Wieland Craps, Communicatie
gratis kan meenemen naar Museum M. Groe- 	T +32 16 32 46 59
pen die op dit aanbod willen ingaan kunnen
wieland.craps@kuleuven.be
een gids reserveren via bezoekm@leuven.be
www.bib.kuleuven.be/
of telefonisch op het nummer 016 27 29 29.
bijzondere-collecties

