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Nieuwsbrief Lente 2013
Beste Montanusvriend en -vriendin en Sympathisanten,

Met deze Lentenieuwsbrief breekt eindelijk de Lente door !! – Neem nota van volgende
activiteiten:

Lentesymposium Montanus vzw

op woensdagmorgen 1 mei 2013 om 10h in
samenwerking met de Vrienden van de Musea in de Vriendenzaal van het Groeningemuseum,
Dijver, 8000 Brugge. – 3 eminente sprekers Prof Dr Michel Piette, UG
Kindermishandeling : markante historische ontwikkelingen vanuit een forensisch
geneeskundig perspectief
Prof em Dr Paul Broos, KUL
"18e eeuw: meer verstarring dan verlichting".
Prof em. Dr André Van Assche , KUL
" Een verloskundige tragedie in Londen in 1817. Leopold van Saksen Coburg wordt koning
der Belgen in 1831”

Herfstsymposium Montanus 2013

op zaterdag 9 november 2013 –

Geneeskunde en Wereldoorlog II
Zoals u weet, zijn er in 2014 in het ganse land, en het ganse jaar door allerlei manifestaties
gepland ter herinnering van de ‘Grote Oorlog’
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Montanus vzw wil u daarop grondig voorbereiden met zijn Herfstsymposium Montanus
2013. Dit dagsymposium, waarvan u meer info vindt hieronder alsook op onze website, is
een niet te missen activiteit als voorbereiding op dit herdenkingsjaar. Het Herfstsymposium
2013 is gekoppeld aan een driedaags symposium ‘Oorlog en trauma’ met Ieper (Flanders
Field museum) en Gent (dr Guislain museum). Om die reden wijken we af van onze klassieke
datum .
Rond het thema ‘Oorlog en trauma’ wordt een driedaagse georganiseerd op 7, 8, en 9
november 2013 in Ieper op 7 november, in Gent op 8 november en in Brugge op 9 november
2013. Oorlog en trauma wordt deze drie organiserende centra op hun eigen specifieke wijze
ingevuld en voorgesteld.
De driedaagse ‘Oorlog en trauma’ begint op donderdag 7 november 2013 op initiatief van
het ‘In Flanders Field museum’ in Ieper onder het thema , “Soldaten en ambulanciers 1914
– 1918”, gekoppeld aan een tentoonstelling. Op vrijdag 8 november organiseert het ‘Dr
Guislain museum’ te Gent zijn themadag over “Soldaten en psychiaters 1914 – 2014”,
eveneens gekoppeld aan een tentoonstelling.
Op zaterdag 9 november 2013 organiseert Montanus vzw zijn traditioneel
Herfstsymposium dit jaar rond ‘Geneeskunde en Wereldoorlog I’. Een uniek evenement om
alles te vernemen over deze oorlog in onze regio, en uiteraard in Brugge. Na een onmisbare
globale inleiding over WO I, wordt het accent gelegd op geneeskunde in WO I.
Het Herfstsymposium Montanus 2013, “Geneeskunde en Wereldoorlog I” , is een volledig
dagsymposium, op inschrijving, gaat door in het Vives- KHBO , de Katholieke Hogeschool
Brugge-Oostende.
Het programma is opgebouwd rond vier thema’s. In de voormiddag wordt een algemeen
beeld geschetst van de oorzaken en aanleiding tot WO I in België, West-Vlaanderen en
Brugge.
Na een koffiepauze wordt het medisch-logistiek aspect tijdens WO I toegelicht.
Na de middaglunch wordt het accent gelegd op ‘Geneeskunde tijdens WO I’en schetsen
specialisten ter zake een beeld over de frontarts, het gebruik van de sabel tijdens WO I, de
radiologie en de heelkunde, de loopgrachten als bron van infectieziekten, en het verhaal van
een Brugse frontarts.
Na de koffiepauze starten we om 16.00 met de post-traumatische gevolgen van deze oorlog,
zoals les ‘gueules cassées’ en de plastische heelkunde, rehabiltatie van verminkte soldaten,
shell shock en waanzin, de Spaanse griep.
Deze boeiende studiedag wordt afgesloten met een receptie om te eindigen om 18.30 uur.
Een tijdschema, de titels van de voordrachten en de naam van de sprekers vindt u in bijgaande
tabel
Praktisch: raadpleeg flyer in bijlage en website Montanus !!
Inschrijving vooraf verplicht en ten laatste voor 31 oktober 2013.
Plaats: Gebouwen Vives – KHBO – Xaverianenstraat 10 ---- 8200 Brugge
Bereikbaarheid: Openbaar vervoer – vanaf Station Brugge (De Lijn Nr 25) of auto via de
Expressweg N31 . Parking (gratis) aan het gebouw. Alle details op de website van Montanus.
Indeling dag: Onthaal vanaf 8u15, begin om 9u en einde om 17u30 met aansluitend receptie.
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Prijs: 30 € (alle koffiepauzes, alcoholvrije broodjesmaaltijd, receptie en deelname aan alle
lezingen inbegrepen)
U kunt zich rechtstreeks inschrijven op de website van http://www.montanusbrugge.be/
INDIEN U ENKEL INSCHRIJFT VOOR BRUGGE (9 november 2013). Op de website staan
alle detailinformaties vermeld. Hebt u toch nog vragen hieromtrent, neem gerust contact met
050/827545.
Indien u voor de 3 dagen wilt inschrijven zal het adres later gepubliceerd worden op de
website van Montanus.
Noteer de data van 1 mei en zaterdag 9 november 2013 , nu reeds in uw agenda !

Nuttig om weten
Dr Johan Mattelaer uit Kortrijk, bestuurslid van Werkgroep heeft recent een nieuw boek
gepubliceerd over “Seksuologische en minder logische verhalen . Dit werd uitgegeven door
het Davidsfonds, Leuven, 2013 224 blz, 29,95 euro.
Meer details over het boek op de website van Montanus vzw

Bovendien werkt collega Johan Mattelaer mee aan twee tentoonstellingen:
In Seneffe gaat van 4 mei tot 30 november 2013 een tentoonstelling door over ‘Geneeskunde
in de 18de eeuw. Dit museum heeft ook nog een schitterende verzameling argenterie.
In het Hôpital Notre Dame à la Rose, Lessines werkt hij mee aan een tentoonstelling van 4
mei tot 30 november 2013 over preventieve geneeskunde

Dr William De Groote,voorzitter

Dr Michel Deruyttere,secretaris

3

