Herfstsymposium Montanus 2015

In het teken van ‘800 jaar ziekenzorg en devotie in OnzeLieveVrouw van de
Potterie’ werd het herfstsymposium Montanus 2015 niet zoals gewoonlijk gehouden
in de Vriendenzaal van de Musea, maar in de kapel van het jubilerend hospitaal van
de Potterie. De lokale Confrérie had er op 10 november een feestconcert gehouden
en op 11/11/15 hield Montanus vzw er zijn herfstsymposium.
De opkomst, was massaal (200 p). Immers, niet alleen de leden en sympathisanten
van Montanus vzw waren aanwezig, doch ook Vrienden van de Musea en van de
Confrérie van OLV van de Potterie.
In dit schitterend en indrukwekkend kader werd het symposium plechtig geopend
door de Voorzitter van de Confrérie, waarna de voorzitter van Montanus vzw het
programma voorstelde, enkele verzuchtingen naar voor bracht (zoals een beeld als
dank voor zoveel eeuwen zorg van de zusters) en de nieuwe conservator van het
Hospitaalmuseum, Ruud Priem, in naam van Montanus vzw wist te verwelkomen.
Prof Pol Trio van KUL en Kulak opende het symposium met een mooi overzicht van
de huidige kennis van de geschiedenis van het hospitaal van de Potterie, getiteld
“.Het hospitaal van Onze Lieve Vrouw van de Potterie als voorbeeld van de
ontwikkeling van de middeleeuws armen en ziekenzorg. Dit was de belangrijkste
lezing.
Hierop maakte Ludo Meulebroeck van de Werkgroep Montanus vzw, een“virtuele
wandeling doorheen de schatten van de Potterie”. Met een powerpoint toonde hij het
talrijke publiek, de belangrijkste kunstschatten van het hospitaal
Prof. Em Thierry Appelboom, ULB, wist de aandacht en de sympathie te trekken door
zijn lezing over jicht en enkele belangrijke jichtlijders in het Nederlands tegen en niet
in het Frans zoals aangekondigd “les goutteux célèbres”.
Tenslotte wist de heer Dirk Vanclooster, directeur Abdijmuseum Koksijde, met zijn
lezing “Het onderzoek op de reliek van de zalige Idesbald in de Onze Lieve Vrouw
Ter Potterie in Brugge".er de nodige spanning in te houden over het recent gebeurde
DNA onderzoek: Is het de zalige Idesbald of niet?!
Na afloop was iedereen zeer tevreden van deze geslaagde voormiddag. De teksten
van de gehouden lezingen zullen deel uitmaken van de Tijdingen Montanus 2016
(verschijndatum november 2016).
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