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Beste Oud-leerling(e) van Paridaens, 

 

Vele oud-leerlingen stellen zich waarschijnlijk de vraag: Wat is er van het kloostergebouw van 

Paridaens op het Damiaanplein geworden sinds de KU Leuven er in 2008 de nieuwe eigenaar van is? 

 

Het kloostergebouw van de zusters wordt momenteel gebruikt door het Overlegcentrum voor Ethiek 

en door Metaforum (een interdisciplinair overlegorgaan van de KU Leuven dat werd gecreëerd om de 

inbreng van academische kennis in het maatschappelijk debat te versterken). De universiteit wil via 

de werking van het Overlegcentrum voor Ethiek en Metaforum van het gebouw een 

ontmoetingsplaats maken voor overleg, debat en culturele manifestaties. Zoals u misschien weet was 

het kloostergebouw voor de Franse Revolutie een universiteitscollege voor studenten uit Haarlem. 

Daarom werd het toen ‘Hollands College’ genoemd. Die naam gebruiken we vandaag opnieuw. 

 

Als oud-leerling van Pardidaens kent u wellicht de kapel, hebt u gebruik gemaakt van de refter of 

bent u ooit in de bibliotheek of in de salons een kijkje gaan nemen. Daarom vermoed ik dat u weet 

hoe waardevol de site is. Ook de KU Leuven is zich bijzonder goed bewust van de cultuurhistorische 

waarde van dit uitzonderlijk patrimonium en is de zusters dankbaar dat ze bijzonder goed zorg 

hebben gedragen voor hun kloostergebouw. Het Hollands College is thans het enige Leuvense 

universiteitscollege waarin er 18de-eeuwse interieurs zijn bewaard gebleven. Bouwtechnisch heeft de 

universiteit de nodige maatregelen genomen om de site te beschermen. Het onderzoek en de studies 

die nodig zijn voor de subsidieaanvraag zijn afgerond en de grondige restauratie van dak en 

buitenschrijnwerk zijn in volle voorbereiding.   

 

Over wat er in het college wordt georganiseerd, vindt u alle informatie op 

www.kuleuven.be/hollandscollege. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om ook mensen van buiten de 

KU Leuven aan een aantal van die evenementen te laten deelnemen. Heel wat externe 

belangstellenden, waaronder tal van oud-leerlingen, hebben intussen de weg naar het ‘Hollands 

College’ gevonden en nemen deel aan de middaggesprekken of komen in het weekend luisteren naar 

de Pulcheria-concerten.  

 

Om de zorg voor patrimonium te kunnen verzekeren, is het belangrijk dat er aan dat patrimonium 

een goede bestemming wordt gegeven. Alleen door erfgoed een bestemming te geven die 

gewaardeerd wordt, kan dat erfgoed doorheen de tijd in stand worden gehouden. De bestemming 

van het Hollands College als ontmoetingsplaats voor interdisciplinair overleg, maatschappelijk debat 

en culturele evenementen wordt zowel door de universiteit als door externen als zinvol ervaren. We 

mogen daarom ervaren dat steeds meer mensen het college als ‘hun’ ontmoetingsplaats zijn gaan 

beschouwen, en dat het draagvlak om voor dit patrimonium zorg te dragen steeds groter wordt. 

Zeker als er inspanningen moeten worden gedaan om de uitstraling van het collegebouw te 

behouden, is het belangrijk dat er een beroep kan worden gedaan op mensen die zich met de missie 

van het college identificeren. Daarom werd in 2016 de vzw ’De vrienden van het Hollands College’ 



opgericht door een aantal mensen die regelmatig deelnemen aan de middaggesprekken en 

debatavonden, of die concerten bijwonen en onder de indruk zijn van al wat het College aanbiedt. 

Voor meer informatie over de vereniging verwijzen we naar de website 

www.vriendenhollandscollege.be. Thans telt de vzw ongeveer 80 leden.  

 

Het College verbindt alle mensen die van deze plek in het verleden, in het heden en in de toekomst 

gebruik maken. Dit geldt heel in het bijzonder voor u die er misschien meer dan zes jaar mee 

verbonden bent geweest. Zoals het ‘Hollands College’ en later ‘Paridaens’ voor elke passant iets 

betekent, zo kunnen die passanten ook iets voor de site betekenen. Als oud-leerling(e) van Paridaens 

wensen wij u daarom aan te spreken om lid te worden van onze vereniging. Als lid ontvangt u op 

regelmatige tijdstippen informatie, met uitnodigingen voor activiteiten die in het Hollands College 

plaatsvinden. Enkele keren per jaar organiseert de vereniging voor haar leden exclusieve 

evenementen zoals rondleidingen, concerten, debatten. Het lidmaatschap staat open voor iedereen 

die interesse heeft voor, of zich betrokken weet bij het Hollands College en zijn programma’s. Tevens 

voelen de leden zich mee verantwoordelijk voor de bewaring en ontsluiting van het kostbare erfgoed 

dat het College in zich bergt en waarvan we dit najaar het 400-jarig bestaan vieren. Dit zal gepaard 

gaan met activiteiten die rond deze belangrijke herdenking georganiseerd zullen worden. Wat de 

projecten betreft, werken we op dit ogenblik rond een beter zitcomfort in de kapel in harmonie met 

het erfgoed en een brandraam van kunstenaar Jan Vanriet voor de monumentale traphal. 

 

Wij hopen dat u spoedig aan een van de activiteiten van het Hollands College kan deelnemen en dat 

u er zich op die manier zal van kunnen verzekeren dat de plaats die in uw jeugd een bijzondere 

betekenis heeft gehad, een zinvolle bestemming heeft gekregen. Vanzelfsprekend zou het fijn zijn als 

u als lid van de Vrienden van het Hollands College zou kunnen bijdragen tot het behoud en 

ontsluiting van dit kostbaar erfgoed. 

 

U kan lid worden door de jaarlijkse bijdrage van € 25 over te maken naar rekening BE57 7360 2341 

2935 van de vzw ‘De vrienden van het Hollands college’, Damiaanplein 9, 3000 Leuven. Uw gegevens 

geeft u door met info@vriendenhollandscollege.be: voornaam, naam, adresgegevens, 

telefoonnummer en e-mailadres. We verheugen ons er reeds op u binnenkort als lid te mogen 

verwelkomen.  

 

Vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

Professor Bart Pattyn 

Voorzitter 


