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Nieuwsbrief Lente 2014

Beste Montanusvriend en -vriendin en Sympathisanten,

Eindelijk de Lente !! Tijd voor info Montanus

Lentesymposium Montanus 2014

op donderdagmorgen 1 mei 2014 om 10h
in samenwerking met de Vrienden van de Musea in de Vriendenzaal van het
Groeningemuseum, Dijver, 8000 Brugge. –

Thema: Geschiedenis

van de psychiatrie in Vlaanderen en in Brugge

3 prima sprekers krijgen 35 minuten om hun onderwerp te presenteren. Na 35 minuten maakt
de voorzitter met zijn hysterisch belletje, onherroepelijk een einde aan hun lezing, zodat we
de vergadering tijdig afsluiten!!

Ridder Raf De Rycke, voorzitter Broeders van Liefde, Gent
“Een historische blik op de geestelijke gezondheidszorg in ons land” of “Een
merkwaardig en bewogen overzicht van 300 na Christus tot vandaag”.

Dr An Van Duyse, Zelzate
“De geschiedenis van de vrouw in de psychiatrie : van patiënt tot psychiater”
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Prof em Dr Joris Casselman, KUL
‘Van heksen tot hersenen: geschiedenis en voorgeschiedenis van de psychiatrie in
Brugge’

Op de boekenplank…
In de maand mei verschijnt bij uitgever Garant (Antwerpen) een nieuw boek van Dr Johan
Boelaert, Brugge, lid van de Werkgroep Montanus. ‘De medische renaissance van de
twaalfde eeuw: zoektocht naar kennis en vernieuwing in de ziekenzorg’ .
Dit is het derde boek dat verschijnt in de reeks Cahiers Geschiedenis van de Geneeskunde en
Gezondheidszorg. Ongetwijfeld een aanrader !

Borstbeeld Montanus
De voorzitter en de Werkgroep Montanus ijveren nog steeds om een borstbeeld van Thomas
Montanus in Brugge te plaatsen, op de binnenkoer van het Oud St Jans Hospitaal..
Onderhandelingen met burgemeester en stadsbestuur zijn aan de gang. Wij hopen dat dit
evenement dit jaar kan gebeuren !

Geneeskunde in de 18e eeuw

Er is een tijdelijke tentoonstelling met thema ‘Geneeskunde in de 18e eeuw’ in het mooi
gerestaureerd 18e eeuws kasteel van Seneffe, nog tot 21 april. Cfr www.chateaudeseneffe.be .
Eventueel te combineren met het bijna volledig gerestaureerde Museum Hôpital de la Rose in
Lessines.

met onze vriendelijke groeten,

Dr William De Groote,voorzitter

Dr Michel Deruyttere,secretaris
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