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Nieuwsbrief Voorjaar 2019

Beste Montanuslid en Sympathisanten,

Aan iedereen een gezond en creatief 2019 !

Na het lustrumjaar 2017-2018, 25 jaar Montanus vzw, starten we het nieuwe jaar
2019 met de klassieke Voorjaarsmeeting Montanus met receptie voor onze leden
en hun partner op 23 februari 2019.
Uiteraard houden we het Lentesymposium op 1 mei en het Herfstsymposium op
11 november 2019, toegankelijk voor iedereen. Noteer nu reeds de data!
Drie à vier Nieuwsbrieven zullen dit in de loop van het jaar aankondigen en de
Leden zullen op het Herfstsymposium 2019 hun Tijdingen 2019 ontvangen.
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Voorjaarsmeeting Montanus op 23 februari 2019
Deze bijeenkomst gaat door op zaterdag 23 februari 2019 om 10.00 uur in de zaal
‘De Pelikaan’, (SFX/St Jan), ingang Woensdagmarkt, 8000 Brugge.
Enkel toegankelijk voor Leden Montanus 2018-2019 en partner – inschrijving
noodzakelijk.
Programma: 3 lezingen, gevolgd door receptie
Sprekers:
Prof em Leon Lacquet, Nijmegen
‘Professor Dr Charles Nelis, zijn leven en werk in Brugge en in Leuven’

Charles Nelis

Prof em Joris Casselman, KUL
‘Dokter Eugeen Van Steenkiste en zijn Brugschen Onthoudersbond’

Eugeen Van Steenkiste werd reeds voorgesteld in de Voorjaarsmeeting 2018 ‘Artsen
in de Taalstrijd’ door prof dr Wim Vandenbussche, prof Taalkunde VUB. ‘Eugeen Van
Steenkiste: arts, ‘godsche kalote’ en taalstrijder in het 19e eeuwse Brugge. Deze
lezing is terug te vinden in Tijdingen Montanus 2018, p 119-142.
Prof Jo Casselman, emeritus psychiatrie KUL, belicht een nieuw aspekt van deze
boeiende Bruggeling!
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Dr Johan Mattelaer, ondervoorzitter Montanus vzw
‘De Heilige Liborius genezer van nierkolieken, steengruis en blaasstenen’

Receptie
Hoe deelnemen aan deze Voorjaarsmeeting ?
Lid zijn van Montanus vzw, 2018-2019
Inschrijven bij secretaris (michel.deruyttere@skynet.be) tegen 18 -02-2019 met
melding 1 of 2 personen.
Lidgeld 2018-2019 vergeten te betalen?
Stort vandaag 25 € op rekening Montanus, IBAN BE 34 3630 3898 9390 / BIC
BBRUBEBB met vermelding mailadres

Lentesymposium 1 mei 2019
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Locatie : Vriendenzaal van de Musea, Groeninge, 8000 Brugge om 10.00 u stipt
Thema.

‘De Spaanse griep’

Prof em Paul Defoort, UG
“1918: kanonnen en virus in het offensief

foto Wikipedia

Prof Marc Van Ranst, KUL
Algemeen overzicht Spaanse griep, wereldwijd (juiste titel volgt)

Dr Johan Boelaert, Montanus vzw
‘ Spaanse griep in Brugge’

Dr Marc Demeester en Eric Huys
‘De Spaanse griep 1918-1919 in de Zwinstreek’
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Weetjes….
Meer vrouw op straat….
Het boek ‘Markante vrouwen in de geneeskunst’ (Houtekiet, 2014) inspireert het
productiehuis ‘de Chinezen’. Zij bereiden voor Canvas een serie voor over ‘Meer
vrouw op straat’. Het programma is ontstaan vanuit de vaststelling dat in
Vlaanderen van alle straatnamen die vernoemd zijn naar een persoon, 93%
vernoemd is naar een man, en slechts 7% vernoemd is naar een vrouw.
Sofie Lemaire (presentatrice Radio 1, Culture Club, …) grijpt dit gegeven aan om op zoek te
gaan naar belangrijke - maar vaak vergeten - vrouwen uit onze geschiedenis. Hiervoor werkt
ze samen met 8 steden (Leuven, Antwerpen, Gent, Hasselt, Mechelen, Brussel, Oostende en
Brugge) om meer vrouwennamen in de publieke ruimte te krijgen. De bedoeling van het
programma is om een portret te brengen van 6 à 8 vrouwen per stad en om als sluitstuk ook
een plaats in de openbare ruimte (een straatnaam, muurschildering, standbeeld, …) te
koppelen aan deze vrouwen.
Het boek ‘Markante vrouwen in de geneeskunst’ van secretaris M Deruyttere is een nuttige
informatiebron voor deze reeks. Isala Van Diest, Edith Cavell etc.
Voor Brugge komen uit de medische geschiedenis zeker Eleonora Verbeke, Vrouwe
Lutgarde, alias Zoë Spilliaert, heks Maeyken Kerrebrouck in de kijker. Ook ander markante
Brugse vrouwen komen aan bod.
Wellicht hebt u suggesties, anecdotes over sterke Brugse vrouwen die meer aandacht
verdienen…! Laat het weten: michel.deruyttere@skynet.be .
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Radiografies van…. Maria van Bourgondië !!

In 1979 werden tijdens archeologisch onderzoek van het praalgraf van Maria van
Bourgondië in de O.L.Vrouwkerk in Brugge de skeletresten van de vorstin
geïdentificeerd. Dr Gerard Pattyn (1936-2018), gewezen diensthoofd Medische
Beeldvorming AZ St Jan heeft toen RX foto’s gemaakt. Meerdere frakturen werden
vastgesteld…
Dr Tom Mulkens, radioloog in Lier, heeft recent de originele RX foto’s, in bezit van
zijn oom Dr Pattyn geschonken aan Montanus vzw.
Dank u wel dr Mulkens.!
Dit is zeker een onderwerp voor een van de volgende symposia van Montanus !!.

Het jaarcongres van de Kring voor de Geschiedenis van de
Pharmacie vindt in 2019 plaats in Brugge op 18-19 mei 2019
Verdere informatie hierover komt midden februari op de
website:https://www.kringbenelux.eu/

Tentoonstelling
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De voorzitter, secretaris en leden van de Werkgroep Montanus nodigen u van
harte uit op onze volgende symposia!.

met genegen groeten,

Dr William De Groote
voorzitter

Dr Michel Deruyttere
secretaris
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