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Stilaan terug naar normaal ?

Covid heeft hopelijk bij u niet te veel sporen nagelaten en kunnen we samen de
toekomst, lente-zomer 2022, positief bekijken.
Tijdens de voorbije maanden hebben we onze Montanusleden geregeld ‘coronalezingen’ doorgestuurd die nog steeds te raadplegen zijn op onze website
www.montanusbrugge.be en uiteraard op Youtube.
Nu zijn we als bestuur verheugd u de programmatie voor de volgende maanden aan
te bieden !
We starten ons werkjaar uiteraard met ons Lentesymposium

2022.

Opgelet! Dit gaat niet door op onze traditionele datum, maar iets later namelijk op
zaterdag 21 mei 2022 van 9.00 tot 17.00 uur
Hierbij de kunstige affiche van dit uniek dagsymposium met alle praktische info
Locatie : Campus Vives, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
Uur schema: 9.00 tot 17.00 op zaterdag 21 mei 2022.
programma van de vier sessies:
Sessie I Lichaamsversiering
Sessie II Van Lichaamsversiering naar – verminking
Sessie III Lichaamsverminking
Sessie IV Lichaamsverandering
Dit dagsymposium wordt afgesloten met een receptie
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Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf heden.

Stort 40 € per persoon op rekening van Montanus BE34 3630 3898 9390
per adres Frans Patou, Oudenburg-weg 32, 8490 Varsenare, met vermelding
‘Lentesymposium 2022’.
Gelieve uw e-mail adres en telefoonnummer te vermelden (indien wegens
onvoorziene covid omstandigheden het symposium afgelast worden).

Herfstsymposium 11 november 2022
Lustrumviering 30 jaar Montanus

Montanus en Napoleon
Volledig programma in een volgende Nieuwsbrief
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Nieuwe boeken van Montanusbestuurders
In januari 2022 verscheen bij Garant een nieuw cahier van ons bestuurslid dr. Johan
Boelaert uit Brugge.

Dit cahier handelt over de medische geschiedenis in de bloeitijd van de scholastiek
(1200-1347) en bestaat uit drie delen.
Deel één focust op de universitaire scholastische leermethode voor de kandidaatmedicus. Deze methode wordt aan de hand van voorbeelden belicht (het oog, de
vrouwelijke borst, de overdracht van ziekten). Na de dertiende-eeuwse
encyclopedisten richten we ons naar de medicus Bernard van Gordon en de chirurg
Hendrik van Mondeville, die beiden rond 1300 een belangrijk medisch boek nalieten.
Deel twee behandelt de zorg voor de zieke mens en het dode lichaam. De volgende
onderwerpen komen aan bod: de preventieve zorg, de diversiteit van de Vlaamse
vrouwen betrokken in de ziekenzorg, de getuigenissen van twee patiënten, de
hongersnood van 1315-1317 en ten slotte de verscheidene zorgmethodes voor het
dode lichaam.
Deel drie begeeft zich met de volgende topics naar de ‘franjes’ van de geneeskunde:
een encyclopedist die de medici onbekwaam acht, verscheidene legenden die de
spot drijven met belangrijke artsen uit de oudheid, uitspraken van het kerkelijk recht
over de mannelijke impotentie en ten slotte de prille verschijning van het vrouwelijke
decolleté.
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Bestuurslid, dr. Johan Mattelaer, uit Kortrijk kan evenmin zijn pen laten rusten!
Op het eerste zicht, geen medisch-historisch onderwerp…en toch!
De auteur legt uit hoe het komt dat Japanse artsen in contact kwamen met het
Nederlands!
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Videolezingen

Sedert 2 jaar plaatsen Montanus-bestuursleden regelmatig video-lezingen op
YouTube en op de website.
U kan ze altijd terugvinden op onze website www.montanusbrugge.be of
rechtstreeks op YouTube.
De onderwerpen zijn zeer divers en handelen over medische geschiedenis van
Brugge, zoals ziekenzorg in Brugge, Isaac De Meyer en Napoleon, ziekenzorg in de
middeleeuwen, van A.Z tot Groeninge in Kortrijk, St Janshospithaal en het
Vloethemveld, Gentse dokters in China, Topvrouwen in Witte jas, Stethoscoop aan
de haak.
Buiten deze medisch-historische lezingen heeft onze webmaster,dr. Albert Clarysse
er recent ook een drietal niet-medische presentaties op geplaatst : nl.
‘Diapresentaties en interviews’ over Brugse geschiedenis (de Brugse centrale
begraafplaats, de teloorgang van het Brugs religieus patrimonium; de architectuur
van Pieter Huyssens).
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Tijdingen Montanus
Jaarlijks krijgen de leden van Montanus na betaling van hun lidgeld, de Tijdingen
Montanus er gratis bij.
Corona heeft ons hier ook parten gespeeld..
Gezien in 2021 geen symposia hebben kunnen doorgaan, zijn er in 2021 geen
Tijdingen verschenen.
Om dit gebrek te compenseren ontvangen onze betalende leden daarom een extracompensatie !
De leden in orde met hun lidgeld 2021-2022, die zich inschrijven voor het
Lentesymposium van 21 mei 2022 en aanwezig zijn op het symposium, krijgen ter
plaatse als geschenk het laatste cahier van dr. Johan Boelaert ‘De geneeskunde in
de bloeitijd van de scholastiek 1200-1347’ er gratis bij.
De Tijdingen Montanus 2022 zullen traditioneel aan de leden uitgedeeld worden op
het Herfstsymposium van 11 november 2022. Ze zullen hoofdzakelijk gebaseerd zijn
op teksten van de ‘corona-lezingen’

Wij wensen u, beste leden Montanus en sympathisanten een mooie en
deugddoende lente en hopen u in onze volgende editie nog meer positief nieuws en
zekerheid te kunnen brengen.
Hou het veilig: afstand houden – mondmasker zo nodig – handhygiëne - ventilatie
met vriendelijke groeten,

William De Groote
voorzitter

Michel Deruyttere
secretaris
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