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Nieuwsbrief Zomer 2012

Beste Montanusvriend en -vriendin en Sympathisanten,

Met deze kwakkelzomer hebt u wellicht wat meer tijd voor Montanus - Sprokkelnieuws !!!

De tentoonstelling ‘Van Chirurgijns tot pestheiligen’ of ‘Ziek zijn Brugge in de 16-17de
eeuw heeft indruk gemaakt! Na de tentoonstelling werd onmiddellijk gestart met een
gedeeltelijke herinrichting van de middelste ziekenzaal, waar vier portretten van Brugse
artsen hun plaats kregen, evenals het grote schilderij van Thomas Montanus en de chirurgijns.
Deze schilderijen werden uit de reserves gehaald voor de tentoonstelling en vervoegen de
andere werken uit de vaste collectie (interieur Oud St Jan/Beerblock, de anatomische les e.a)
Na de schitterende huidige tentoonstelling De treurende, tranen van liefde, wordt hieraan
verder gewerkt en wordt er ook plaats gemaakt voor ‘Devotie’ in en rond St Jan. Dit is de
eerste stap, van de latere reorganisatie, waarbij meer nadruk zal gelegd worden op medische
geschiedenis in het Hospitaalmuseum Brugge.
Op de tentoonstelling ‘Van Chirurgijns tot pestheiligen’ was in ‘kamer’ apothekers , de mooie
vlag van de ‘Neeringhe van de Kruythalle’ te bewonderen. Montanus vzw, hoopt dat dit
kunstwerk terug op zijn rechtmatige plaats terecht komt, namelijk bij de Vereniging van
Westvlaamse Apothekers !
De stad Diksmuide, geboorteplaats van Thomas Montanus, had in zijn stadspark een
borstbeeld van Thomas Montanus, dat spijtig genoeg door vandalisme vernietigd werd.
De stad Diksmuide, heeft opdracht gegeven om een nieuw borstbeeld te maken, en stelt aan
onze vereniging Montanus vzw de mogelijkheid voor om een bijkomende kopiein brons te
laten maken.Onze vereniging is van mening dat Thomas Montanus, Brugge’s meest beroemde
arts, welke ook werkzaam was als stadsgeneesheer in het St Janshospitaal, een blijvend
aandenken verdient op deze site. Door onze voorzitter werd steun gevraagd aan Burgemeester
en Schepenen om dit project te realiseren.
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Noteer nu reeds de datum van ons volgend Herfstsymposium op zondag 11 november 2012,
met opnieuw een veelbelovend programma: oordeel zelf maar !
- Joris Casselman, prof em KUL “psychiater prof Etienne De Greeff (1898-1961) en de
spectaculaire Mariaverschijningen in Beauraing(1932-33)
- Jan Vandeburie, research Postgraduate and Assistant Lecturer, Rutherford
College,University of Kent “De kruistochten en de verspreiding van Arabische
geneeskundige kennis in de 12de en 13de eeuw”
- André Van Assche, prof em KUL " Een verloskundige tragedie in Londen in 1817. Leopold
van Saksen Coburg wordt koning der Belgen in 1831”.

In onze Nieuwsbrief Herfst 2012 krijgt u de nodige info over de vernieuwing van het lidgeld
(werkjaar 2012-2013), het definitieve programma voor het Herfstsymposium 11 november
2012 en blikken we reeds op de verdere toekomst (dagsymposia over geneeskunde aan het
front in Wereldoorlog I (2013) en geneeskunde in de Napoleonistische Oorlogen (2015).

Wij wensen u ,een deugddoende zomervakantie en bekijk regelmatig onze website
www.montanusbrugge.be !

met genegen groeten,

Dr William De Groote
voorzitter

Dr Michel Deruyttere
secretaris
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