DIGITALE LEZINGEN MONTANUS VZW
2021 - 2022
Spijtig genoeg is er, rekening houdende met de actuele coronasituatie begin december 2021,
onzekerheid over het programma van Montanus 2021 – 2022. Hopelijk komt hier spoedig
verandering in.
In afwachting dat de toestand binnenkort verbetert willen wij als Montanus vzw in de komende
maanden, zoals vorig jaar, een aantal lezingen voorstellen.
Het belooft boeiend te worden. In drie lezingen zal dr. William De Groote de ziekenzorg in Brugge
bespreken vanaf de middeleeuwen, over de nieuwe tijd, nieuwste tijd en de 20ste eeuw.
Een ander onderwerp dat velen meer dan zal interesseren is over de religieuze devoties in Brugge
tijdens de pestepidemieën door dr. Albert Clarysse.
Tussendoor is er aandacht voor topvrouwen in witte jassen, lezing door dr. Michel Deruyttere,
secretaris van de vzw.
Wij blijven niet in Brugge maar hebben ook aandacht voor hoe de ziekenzorg in Kortrijk in het
verleden gebeurde en ook China en Japan komen aan bod in deze lezingen van de ondervoorzitter,
dr. Johan Mattelaer. Misschien een detail, maar wist u dat een heel groot aantal medische woorden
in het Japans van Nederlandstalige oorsprong zijn. Meer dan redenen om te kijken.
In deze reeks van lezingen zal dr. Jan Mulier zijn tweede deel voorstellen over opium. Baudewijn
Oosterlynck zal het hebben over wondverzorging.
Een ander onderwerp dat behandeld zal worden is hoe hospitalen vroeger al hun kosten betaalden.
Het Vloethemveld (in Zedelgem) was een plaats waar Brugge heel wat inkomsten genereerde tot de
jaren 1920.

Het beloven dus boeiende uiteenzettingen te worden. Een lijst van de lezingen is hieronder vermeld.

De eerste lezing wordt gegeven door dr. William De Groote, voorzitter van Montanus vzw.
U kunt de lezing bekijken via de link op YouTube. Het volstaat die aan te klikken om de presentatie te
bekijken.

De ziekenzorg in Brugge tijdens de
Middeleeuwen - dr. William De Groote
3 december 2021

Deze lezing is te bekijken via onderstaande YouTube link
https://www.youtube.com/watch?v=k-iI-ySshVA

In drie lezingen zal dr. William De Groote 850 jaar ziekenzorg (1150 – 2021) in Brugge
bespreken.
In de eerste lezing beschrijft hij de ziekenzorg in Brugge in de Middeleeuwen. In de tweede
lezing wordt de nieuwe en nieuwste tijd behandelt en in een derde deel is vooral aandacht
over de periode na de Tweede Wereldoorlog tot heden.
De sociaal economische toestand is steeds het vertrekpunt om de ziekenzorg te kaderen.
De lezingen behandelen de zorg in de meest brede zin van het woord, gaande van de
kraamzorg, over de medische- en paramedische verzorging, wezen- en vondelingenzorg,
gehandicaptenzorg, memoriezorg, tot ouderlingenzorg en funeraire zorg.

Montanus - lezingen in de nabije toekomst
Topvrouwen in witte jas – dr. Michel Deruyttere

De religieuze devoties in Brugge tijdens de pestepidemieën – dr. Albert Clarysse

Ziekenzorg in Brugge tijdens de nieuwe en nieuwste tijd (deel 2van 3) – dr. William De
Groote

Van Hospitaal tot AZ Groeninge: de geschiedenis van de ziekenzorg in Kortrijk – dr. Johan
Mattelaer

Ziekenzorg in Brugge in de 20 ste eeuw (deel 3 van 3) – dr. William De Groote

De Burgerlijke Godshuizen van Brugge en het Vloethemveld, een ongekende bron van
inkomsten - Ludo Meulebrouck

Het wonderbare verhaal van twee Gentse geneesheren en de gebroeders Spruyt bij de
aanleg van de Belgische spoorlijn in China (1900-1910) – dr. Johan Mattelaer

Geschiedenis van de opium – deel 2 – dr. Jan Mulier

Waarom gedurende 233 jaar alle wetenschappen exclusief in het Nederlands in Japan
werden binnengebracht – dr. Johan Mattelaer

Evolutie van de wondzorg doorheen de geschiedenis - Baudewijn Oosterlynck

