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Nieuwsbrief Herfst-Winter 2021

Beste Montanus lid en sympathisanten,

Het blijven rare tijden !
Het Bestuur en de Algemene Vergadering van Montanus vzw is digitaal
samengekomen op 1 december 2021, om het jaarprogramma bij te werken ifv. De
Corona-pandemie.
Rekening houdend met de aanslepende epidemie en nieuwe opflakkeringen zijn
noodzakelijkerwijze belangrijke beslissingen genomen in verband met onze werking
2021-2022. Hieronder kan u deze terugvinden.
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Dank U wel, Luc
Op dezelfde vergadering vernemen het overlijden onze ere-ondervoorzitter en
neurochirurg prof. em. Dr. Luc Calliauw, op 1 december na een recente val..
Beste Luc, ‘éminence grise’ van ons bestuur en van onze vereniging: we zullen U
missen.
Dank voor uw jarenlange inzet, wijsheid, voornaamheid, minzaamheid en
vriendschap.
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Lidgeld 2021 -2022
DANK aan onze leden die reeds hun lidgeld 2021- 2022 betaald hebben.
Oei…nog niet betaald? ! –
Geen probleem – betaal graag nu onmiddellijk !!!
lidgeld 2021-2022 blijft onveranderd op 25 euro.
Stort 25 € op rekening (IBAN BE 34 3630 3898 9390 / BIC BBRUBEBB ) van
Montanus vzw.
Vergeet niet bij storting uw juist adres te vermelden. Eventuele adreswijziging of
veranderd e-mailadres melden aan de secretaris!!

Om de pandemie wat te doen vergeten, hebben we vorig werkjaar u geregeld een
aantal corona-lezingen aangeboden.
U kan deze lezingen nog altijd terug vinden op Youtube en via onze website
www.montanusbrugge.be
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Ook nu, starten we met een nieuwe reeks coronalezingen op vrijdag !
U ontvangt geregeld een uitnodiging voor onze video-lezingen, met de link om
deze rechtstreeks op vrijdag te kunnen bekijken.
Hebt u er een gemist, u kan ze altijd achteraf rustig belijken wanneer het u past!

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.
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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, wezenen 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
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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

U hebt enkele vorige lezingen gemist? Geen probleem !
Ze zijn allen terug te vinden via Youtube en onze website
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DIGITALE LEZINGEN MONTANUS VZW
2020 - 2021
Dr. Isaac De Meyer
Een Brugs chirurg onder Napoleon - Dr. William De Groote
https://youtu.be/LnGkV8lxqA8

De controversiële geschiedenis van het IUD (“spiraaltje”) - Prof. em. dr. Paul
Defoort
https://youtu.be/AjY9geodZFQ

Medisch nieuws van het covid front – deel 2 - dr. Johan Boelaert

https://youtu.be/U_SS62BY-aw

De Spaanse griep wereldwijd en in de Zwinstreek - dr. Marc De Meester
https://youtu.be/VWNBnDbRQCo

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
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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
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Borstbeeld dr Isaac De Meyer op de St-Janssite
Hebt u reeds het borstbeeld van Isaac De Meyer en zijn gebuur Thomas Montanus
bewonderd?
Nog niet?
Komt u naar Wintergloed in Brugge – spring binnen in de binnenkoer van het Oude
Sint Jan en bewonder deze beide Prinsen van de Brugse geneeskunde.

9

Wat biedt de toekomst?
Onzekerheid troef !
Maar Montanus vzw is klaar om zijn activiteiten op te starten, zodra er voldoende
perspectief is en onze symposia in normale omstandigheden, coronavrij, kunnen
doorgaan,
Veiligheid, voorzichtigheid primeert!

Lentesymposium 2022 Normaal houden we ons lentesymposium op 1 mei.
Om zo weinig mogelijk corona-risico’s te nemen, plannen we dit dagsymposium nu
op een latere datum in de lente 2022.
Wij hopen dit nu op zaterdag 21 mei 2022 te houden, op de hogeschool Vives
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Tijdingen Montanus
Tijdingen 2020 verschenen niet wegens onvoldoende teksten de door annulatie van
onze symposia wegens covid-19.
Tijdingen 2021 zullen de teksten bevatten van de voorbije video-lezingen uit de
coronaperiode..
Onze leden (lidgeld 2021-2022) ontvangen deze na betaling van hun lidgeld op het
eerstvolgende symposium, desnoods via WeTransfer

Bekijk geregeld de website !! www.montanusbrugge.be Deze heeft u veel te
bieden!
Aankondigingen
Archief materiaal, vroegere Tijdingen!
Vroegere Nieuwsbrieven
Medisch-historische Boekenrubriek

Wij wensen u, leden Montanus en sympathisanten deugddoend en vooral veilig
eindejaar

met genegen groeten,

William De Groote
voorzitter

Michel Deruyttere
secretaris
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