DIGITALE LEZINGEN MONTANUS VZW

De Spaanse griep wereldwijd en in de
Zwinstreek - dr. Marc De Meester
19 februari 2021

https://youtu.be/VWNBnDbRQCo

In deze lezing worden een aantal feiten betreffende de impact en het verloop van de
Spaanse grieppandemie van 1918-1919 wereldwijd naar voor gebracht. Daarnaast wordt er
ook stilgestaan bij de eerste resultaten van een studie naar sporen van deze pandemie in
de Zwinstreek. Ook de soldaten van het Belgisch leger werden getroffen door de Spaanse
griep en er is hier een link met de Zwinstreek.
Dr. Marc De Meester is sinds 2016 samen met historicus Eric Huys bezig met een onderzoek
naar de sporen en de impact van de Spaanse griep in de Zwinstreek. Deze studie is nog
steeds lopende. Beiden publiceerden in 2018 het werk “Soldaten van de Zwinstreek uit de
Groote Oorlog herdacht op de monumenten”, uitgegeven door de Geschied- en
Heemkundige Kring van de Zwinstreek Sint-Guthago.
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Vorige lezingen

De geschiedenis van de opium – deel 1 - dr. Jan P Mulier
https://youtu.be/HvCwHI9i7_0

De geschiedenis van de borstkanker – dr. Albert Clarysse
https://youtu.be/CWEbvpzHtWg

Roma Intima – dr. Johan Mattelaer en dr. Bert Gevaert
https://youtu.be/Uz3r1ySJoDo

---Doping in de sport – dr. Michel Baron D’Hooghe
https://youtu.be/RrNzzqrgOO0

---Witte jassen aan de haak – dr. Michel Deruyttere
https://youtu.be/AHi9oAbJ3Kc
----

Urolitiasis – een pijnlijke geschiedenis – dr. Johan Mattelaer
Van de heilige Liborius, over de steensnijders, nier- en ureterstenen tot de uitwendige
steenverbrijzelaar
https://youtu.be/UnDSBiPShLQ
-----

Constanten in de strijd tegen epidemieën - dr. Johan Boelaert
https://youtu.be/Pd7ExM1Q8kU
-----

Van pest tot covid 19 – dr. William De Groote
https://youtu.be/E1Xoty44Opk

Mogen wij ook uw aandacht vragen voor het volgende

Lidgeld Montanus 2020 - 2021 - Crowdfunding voor een
borstbeeld van Isaac De Meyer op de Sint-Jansite

Het collegium medico-historicum Brugense kan door de
Covid19-pandemie, voorlopig geen fysieke symposia
organiseren. Dus zijn er ook geen tijdingen 2020.
Als alternatief bieden wij aan onze leden in het najaar
2020 en het voorjaar 2021 een reeks digitale-lezingen
aan.
Verder willen wij op 1 mei 2021 op de Sint-Jansite, 200 jaar na het overlijden van
Napoleon, een borstbeeld onthullen van Dr. Isaac De Meyer, de Brugse legerchirurg
die met Napoleon optrok in de 5ecoalitieoorlog.
Daar waar Thomas Montanus symbool staat voor de geneeskunde in het ancien régime,
staat deze chirurgijn-accoucheur en hygiënist symbool voor de “lente van de
geneeskunde” in de 19e eeuw in Brugge.
Wij hopen zijn borstbeeld te kunnen plaatsen naast dit van Thomas Montanus, met uitzicht
op het 19e eeuwse Sint-Janshospitaal, dat dankzij zijn visie en inzet werd gerealiseerd.
Wij zullen uw lidgeld en eventueel een aanvullende donatie integraal gebruiken voor de
realisatie van dit borstbeeld.
Het beeld is nu reeds in de ontwerpfase bij onze beeldhouwer Jan Tamsin.
Graag ook doorsturen van deze Montanus - crowdfunding - actie naar uw kennissen
- en vriendenkring, waarvoor dank!
Stort uw lidgeld van 25 € of donatie op rekening Montanus, IBAN
BE 34 3630 3898 9390 / BIC BBRUBEBB
Graag met vermelding van uw mailadres

