
VESALIUSJAAR 2014 
KRUIDTUIN LEUVEN - VESALIUS EVVCATIE 

In 2014 herdenken de stad Leuven en de KLJ Leuven de vijfhonderdste verjaardag van de 
geboorte van Andreas Vesalius, de pionier van de anatomie en wegbereider van de moderne 
geneeskunde. 

Vesalius studeerde verschillende jaren in Leuven, waar hij in contact kwam met het humanisme 
van Erasmus. Zijn betekenis voor de moderne geneeskunde en de Westerse kunst hoeft al lang 
geen betoog meer. 

Leuven wil vanaf juli 2014 tot midden 2015 deze Alumnus in het voetlicht plaatsen. Dit 
feestgebeuren wordt een bundeling van talrijke culturele en academische initiatieven en wordt 
ondersteund door een sterk partnership van de belangrijkste culturele actoren in Leuven. 

Naast themawandelingen, podiumkunsten, lezingen, colloquia en vele andere activiteiten wordt 
het speerpunt van de festiviteiten de prestigieuze tentoonstelling in Museum M Leuven "Het 
Anatomisch Theater van Andreas Vesalius". Ze peilt onder meer naar de manier waarop Vesalius 
onze blik op het menselijk lichaam diepgaand heeft veranderd aan de hand van een reeks 
uitzonderlijke kunstwerken vanaf d~ 168 eeuw. 

Maar er is meer: samen met de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KLJ Leuven, met 
de Erfgoedcel van de stad Leuven, met Kunst Leuven en met museum HistarLJZ, stelt de 
alumnivereniging Farmaleuven een Vesalius evocatie op in de oranjerie van de Kruidtuin van 
de stad Leuven. Onder het impuls van collega Guy Gilias heeft de tentoonstelling als bedoeling de 
sfeer weer te geven van het werken met kruiden zoals door Vesalius gestalte gegeven. De 
opstelling van een 16-eeuws laboratorium/kruidenapotheek met eigentijdse apparatuur wil de 
bezoekers tonen hoe de geneeskrachtige kruiden verwerkt werden tot geneesmiddelen. Maar we 
willen dat ook toetsen aan de hedendaagse manier van werken. Daar de opstelling in de kruidtuin 
loopt van 5 juli 2014 tot 28 september 2014 (van 14 uur tot 18 uur, maandag gesloten) zal ze niet 
te bezoeken zijn tijdens ons congres in Leuven ( 18 en 19 oktober). Museum M en HisarLJZ zullen 
we wel bezoeken. 

We nodigen de leden van de Kring uit om bij een zomerse uitstap naar Leuven, de kruidtuin en zijn 
Vesalius evocatie niet over te slaan. 
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