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Nieuwsbrief Herfst - Winter 2020

Beste Montanuslid en Sympathisanten,

Het blijven rare tijden !
Zoals in de zomereditie reeds aangekondigd werd het Herfstsymposium van 11-11,
zoals het Lentsymposium 2020 geannuleerd.
Covid-19 laat ,iet in zijn kaarten kijken… planning is moeilijk en datums voorop
stellen is nog onmogelijk.
Toch laat Montanus vzw zijn leden niet in de kou staan!
Het bestuur blijft gemotiveerd om u een degelijk programma te bieden
Wij zijn ons nieuw werkjaar 2020 -2021 gestart. Uiteraard zijn onze klassieke
symposia momenteel niet mogelijk, maar we passen ons aan, zoals u zal opmerken
in de volgende bladzijden.
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Even terugblikken…
Op zondag 21 juni hielden we een fel gesmaakte videoconferentie, samen met de
musea Brugge, met dr. William De Groote over “van de Pest tot Covid-19”, met
reeds meer dan 5600 hits.
U kan deze livestream nog altijd (her)bekijken via deze link:

https://bit.ly/pest-tot-covid19
of op onze website - www.montansbrugge.be - door op de titel van de lezing in te
klikken.

Op zondag 21 juni hielden we een fel gesmaakte videoconferentie met dr. William De
Groote over “van de Pest tot Covid-19”.
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U kan deze livestream nog altijd (her)bekijken door op onze website –
www.montansbrugge.be - te klikken of op YouTube de titel van de lezing in te tikken

Beslissingen van Raad van Bestuur Montanus vzw
de Raad van Bestuur in vergadering op 3 juni 2020, heeft
beslist:
-

Herfstsymposium 11 november 2020 ‘Versiering, verminking,
verandering van het menselijk lichaam’, dagsymposium in Vives, wordt
geannuleerd op deze datum en verplaatst naar 11 november 2021.
Het is onmogelijk de 1,5 m afstand te garanderen en andere
veiligheidsmaatregelen in zowel de Vriendenzaal van de Musea als in het
groot auditorium van Vives, gezien we ons telkens mogen verheugen op een
zeer talrijk publiek.
Een gedeelte van het publiek behoort tot de meest kwetsbare groep, zodat het
Bestuur geen risico’s wil nemen.
Tijdingen 2020, verschijnen niet. Normaal wordt het tijdschrift verspreid op
het Herfstsymposium. Door annulatie van symposia door covid-19 beschikken
we over onvoldoende teksten om Tijdingen Montanus 2020, die naam
waardig, te publiceren.

3

Wat biedt de toekomst?
Onzekerheid troef.
Maar Montanus vzw is het nieuwe Werkjaar 2020-2021 gestart op 11 november 20
met een eerste video-conferentie (zie verder).
Veiligheid primeert nu !
Eeb deel van ons publiek behoort tot een kwetsbare groep… dus gezond verstand
gebruiken.!
De herfst is de periode om het lidmaatschap Montanus vzw te vernieuwen. Dit jaar
doen we dit onder een speciale vorm.
Uw lidgeld 2020 -2021 is tegelijk een vorm van crowdfunding !! (zie verder)

Lidgeld Montanus 2021 - 2021 - Crowdfunding
voor een borstbeeld van

Isaak De Meyer op de Sint-Jansite
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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. Isaak De Meyer, de Brugse legerchirurg
die met Napoleon optrok in de 5e coalitieoorlog.
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 een aanvullende donatie op rekening Montanus,
IBAN BE 34 3630 3898 9390 / BIC BBRUBEBB
Graag met vermelding van uw mailadres

Isaak De Meyer 1786 - 1861
Chirurgijn-accoucheur / Hygiënist / Napoleonist
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Het Collegium medico-historicum Brugense wil in samenwerking met de Stad
Brugge, het borstbeeld van Dr. Isaak De Meyer plaatsen op de Sint-Jansite, naast
dit van Thomas Montanus
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Montanus-video-conferenties 2020 – 2021

Wij laten onze leden niet in de kou tijdens deze covid-19 epidemie!
Wij zijn fier u een uitgebreid pakket met 11 video-conferenties aan te bieden
gedurende dit nieuwe werkjaar 2020-2021!
Een uitgebreid aanbod van medisch-historische thema’s en sprekers !!
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Programmatie video-lezingen Montanus 2020 -2021
9 Nov
2020

Constanten in de strijd
tegen epidemieën

27 Nov Urolithiasis – een pijnlijke geschiedenis.

Johan Boelaert
Johan Mattelaer

Van de heilige Liborius, over de
steensnijders, nier- en ureterstenen tot de
uitwendige steenverbrijzelaar
11 Dec Witte jassen gaan vreemd…

Michel Deruyttere

26 Dec Doping in de sport

Michel D’Hooghe

02 Jan
2021

Roma intima

Johan Mattelaer en
Bert Gevaert

22 Jan

Geschiedenis van de behandeling van
borstkanker

Albert Clarysse

29 Jan

Wie veredelde de Klaproos tot Slaapbol,
ontdekte het eerst de kracht van opium, en
waarschuwde voor de dodelijke kracht?
Een wandeling door de vroege
geschiedenis van opium.

Jan Mulier

19 Feb De Spaanse griep

Marc De Meester

12 Mar De geschiedenis van de wondzorg

Baudewijn Oosterlynck

02 Apr

Hoe waanzinnig was Johanna

Guido Stellamans

23 Apr

Geschiedenis en controverses rond IUD,
het spiraaltje

Paul Defoort

U zult voor al deze lezingen op de aangeduide datum, een uitnodiging
ontvangen, met een link naar deze digitale lezingen.

De rechtstreeks lezing van dr. Johan Boelaert van 11 november is voorbij op het
ogenblik dat u deze Nieuwsbrief ontvangt. Geen ramp, u kan deze rustig
(her)bekijken thuis of waar u ook wil. Bekijk hiervoor de website van Montanus vzw www.montanusbrugge.be -

8

MONTANUS – BOEKENBEURS

U zoekt een goed boek om de covid-moeheid weg te toveren, om de winter door
te brengen of een eindejaarscadeau…
u wil uzelf, uw partner, gebuur, vriend of vriendin verwennen…
u wil met Kerst en Nieuwjaar een mooi, blijvend geschenk geven…
Koop een Montanusboek, geschreven door bestuursleden en Montanusleden : bekijk
onze website – www.montanusbrugge.be - . In de rubriek ‘Boeken van
Montanusleden’ vindt u ongetwijfeld een mooi geschenk.
U wil iets meer weten over de inhoud: klik op de kaft en een korte inhoud komt te
voorschijn!

Wil u een gepersonaliseerd exemplaar? Neem contact met de auteur, hij zal met
genoegen een opdracht inschrijven en tekenen. U betaald de boekhandel prijs +
verzendingskosten.
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Bekijk onze website !!
ideale literatuur tijdens de ‘ophokplicht’ of vakantie !!
www.montanusbrugge.be heeft u veel te bieden!
Talrijke rubrieken: - Aankondigingen
-

Archief materiaal met vroegere Tijdingen!

-

Vroegere Nieuwsbrieven

-

Medisch-historische Boeken

Al deze boeken zijn te vinden in uw vertrouwde lokale boekhandel, of bij Fnac,
Standaardboekhandel, etc en maak er gebruik maken van uw kortingskaart.
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Nieuw !!
In the shadow of Vesalius
‘An exciting series of new insights into the life and work of Andreas Vesalius and his
friends’

Table of contents
1. Van Hee R. Introduction: Figures in the shadow 2. Caiati M., Fabbri M.C., Van Hee
R., Campanella B., Legnaioli St., Pagnotta St., Palleschi V. & Poggialini Fr. Vesalius’
“Philosopher”, a recently found drawing by Jan Steven van Calcar. 3. Biesbrouck M.
& Steeno O. Andreas Vesalius (1514 - 1564) and Christophorus Pfluegel (1520 after 1587) and the role of the students in the siege of Leuven in 1542. 4. Soulier D.
The start of Andreas Vesalius’ career at the imperial court, according to his letters to
Benedetto Varchi (1543-1546). 5. Steeno O., Biesbrouck M. & Goddeeris Th. Six
previously unknown letters from Andreas Vesalius to Octavius Landus concerning the
accident of the Spanish Prince Don Carlos in 1562. 6. Nutton V. Vesalius in England,
1544 to 1547. 7. Van Glabbeek F. & Biesbrouck M. Giovanni Battista Canani (15151579n.s.) and Andreas Vesalius (1514-1564). 8. Van Hee R. In the footsteps of
Vesalius: Plantin’s anatomy editions of Juan Valverde and David van Mauden. 9.
Debois J.M. & Steeno O. Epitaphs of heraldic tombs for some descendants and
relatives of Andreas Vesalius. 10. Dirix Th., Sarris A., Déderix S. & Driessen J. The
Quest of Vesalius’ grave. New insights. 11. Van de Velde A., Pollier P., Kashtiara A.
& Quisenaerts T. Anatomical drawing from cadavers - Limb by limb removed brought
us together. 12. Bols P. How Andreas Vesalius inspired

Een aanrader, een boek waar ook Montanusleden hun bijdrage in geleverd hebben
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Weetjes…
Evelien Vanden Berge van Musea Brugge, bracht ons op de hoogte dat Krikrak, een
organisatie van Brugge Plus, een Grote Thomas Montanus Show, een
interactieve quiz organiseerde voor kinderen van 7 -15 jaar op 8 en 10 november
(voorbij…)

Medisch-historische tentoonstellingen
Het museum Dr Guislain, Gent pakt uit met wintertentoonstellingen:
Tussen ons - Over leven met een verslaving
Lieve Blancquaert & productiehuis De Chinezen - Voor de campagne Te Gek!? Roes(t)
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Op losse schroeven - Over zenuwpezen, zwartkijkers en zielenknijpers
Collectiepresentatie rond de geschiedenis en actualiteit van de psychiatrie

12.10.19 - 31.12.22

Stuur graag ifv. onze crowdfunding deze nieuwsbrief door naar uw vrienden
en kennissen!

Met dit Herfstnummer wensen de Bestuursleden Montanus, u allen, leden Montanus
en sympathisanten, een mooie, deugddoende coronavrije herfst en winter !

met genegen groeten,

Dr William De Groote

Dr Michel Deruyttere
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voorzitter

secretaris
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