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Nieuwsbrief Zomer 2014

Beste Montanusvriend en -vriendin en Sympathisanten,

Zomer- en Vakantietijd!! Tijd voor info Montanus! Veel leesplezier!

Een korte terugblik
Het Lentesymposium Montanus 2014

op donderdagmorgen 1 mei 2014 ,
was opnieuw een schot in de roos ! Drie eminente sprekers hebben de geschiedenis van de
psychiatrie in Vlaanderen en Brugge belicht.
Ridder Raf De Rycke, voorzitter Broeders van Liefde, Gent, opende het symposium met een
mooie, nuchtere “Historische blik op de geestelijke gezondheidszorg in ons land” of “Een
merkwaardig en bewogen overzicht van 300 na Christus tot vandaag”.
De volgende spreker, Dr An Van Duyse, Zelzate, schetste op voortreffelijke wijze een beeld
van “De geschiedenis van de vrouw in de psychiatrie : van patiënt tot psychiater”
Boeiend!
Tenslotte wist Prof em Dr Joris Casselman, KUL rustig iedereen te boeien met zijn lezing
‘Van heksen tot hersenen: geschiedenis en voorgeschiedenis van de psychiatrie in
Brugge’
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De toekomst: Herfstsymposium Montanus 11-11-2014

“Vesalius’ prospectie in Vlaanderen naar aanleiding van
zijn jubileumjaar 2014” – geanimeerde monoloog door Dr
Johan Robays, patholoog uit Genk.

'Tafelen in een middeleeuws bad en nog iets meer ...' door
bekend kunsthistoricus, de heer Jean Luc Meulemeester.

Een veel belovend programma!!!
Noteer in uw agenda!
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Borstbeeld Montanus
De knoop is bijna doorgehakt. Montanus vzw heeft een bronzen borstbeeld van Thomas
Montanus aangekocht. Het kunstwerk van Jan Tamsin uit Stuivekenskerke wordt door de
vzw Montanus aangekocht en zal dit schenken aan de Stad Brugge. De onderhandelingen
met de stad Brugge lopen vlot en geraken in een eindfase. Wij hopen dat het borstbeeld
kortelings een mooie plaats krijgt op de binnenkoer van het Oud St Jan.! Zo zal Thomas
Montanus na zoveel eeuwen terug aanwezig zijn in het Oud St Jan!!
Dit is het tweede geschenk van Montanus vzw aan de stad Brugge. Bij de opening van de
prestigieuze tentoonstelling ‘ Ziek zijn in Brugge 16-17e eeuw’ in het Oud St Jan werd een
schilderij met het portret van dr François Rapaert (16e eeuw) geschonken aan de stad.
Hopelijk krijgt het kortelings zijn plaats in het museum van het Oud St Janshospitaal, waar de
conservatoren terecht meer en meer accent leggen op zijn roemrijke medische
voorgeschiedenis.
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Tijdingen Montanus 2014
De Tijdingen Montanus 2014 zullen verschijnen op 11-11-2014 en uitgedeeld worden aan de
Montanusleden in orde met hun lidgeld 2014-2015 (modaliteiten in Nieuwsbrief Montanus –
Herfst 2014) of op website www.montanusbrugge.be.
Deze Tijdingen bevatten alle teksten van de lezingen gehouden op het dagsymposium
OORLOG & TRAUMA - Geneeskunde en Wereldoorlog I van 9 november 2013.
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Op de boekenplank…
“Meesters met het ontleedmes”
Recent verscheen bij het Davidsfonds een nieuw boek van Paul Broos, prof em KUL onder
de titel Meesters met het ontleedmes. De kaft is een knipoog naar het Vesaliusjaar. Een
mooi overzicht over de invloed van Vesalius op de anatomie en de heelkunde. Chirurgijns met
weinig anatomische kennis tot vóór Vesalius en zijn invloed hierop. Het belang van Harvey
en ‘De motu cordis’, de extra dimensie die de opkomst van de microscoop bracht, de
‘snijders’ van de 17e eeuw, vroedvrouwen en –meesters en Boerhaves ‘Fabrica’, een
eerbetoon aan Vesalius – 339 blz
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“De medische renaissance van de twaalfde eeuw: zoektocht naar
kennis en vernieuwing in de ziekenzorg”
Begin juli 2014 verscheen 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 !

In 2011 verscheen zijn eerste medisch-historisch boek onder de titel “Zes eeuwen infectie in
Brugge: 1200-1800” (Acco,Leuven). Nu verschijnt zijn tweede boek met als titel: “De
medische renaissance van de twaalfde eeuw” zoektocht naar kennis en vernieuwing
in de ziekenzorg” .
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Het is de eerste monografie in deze reeks Cahiers.
Het is gewijd aan de belangrijke vernieuwing die zich in de twaalfde eeuw in West-Europa,
met Vlaanderen als kerngebied, voltrok op het vlak van de geneeskundige kennis en de
ziekenzorg. Dank zij Latijnse vertalingen van Arabische teksten kwam de oud-Griekse
medische leer opnieuw aan het licht, wat voor het eerst sinds de oudheid een theoretisch kader
bezorgde aan de Westerse medische gedachtegang. Naast de ziekenzorg in de handen van de
clerus, begonnen leken zelf stadshospitalen te stichten en de zorg van de zieken op zich te
nemen. Dit ging gepaard met een begin van medische specialisatie. Het boek belicht vanuit
een medisch-historisch standpunt ziekten die in de twaalfde eeuw ophef maakten:
infectieziekten –lepra en scrofulose– en voedingsziekten –hongersnood en het SintAntoniusvuur. Treffende voorbeelden uit die tijd focussen op enkele vormen van
ziektepreventie en –behandeling.
Een uiterst verzorgd boek met mooie kaft, verzorgde lay-out en illustraties over een
onderwerp in de medische geschiedenis, waar weinig over gepubliceerd is. Een standaardwerk
voor de twaalfde eeuw. Een aanwinst!
Dit boek richt zich niet alleen tot (para)medisch of historisch geschoolden maar ook tot een
ruimer publiek. Prijs: 24,90 €.
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“Markante vrouwen in de geneeskunst”
In het najaar verschijnt bij Uitgeverij Houtekiet een boek van Dr Michel Deruyttere, Brugge,
lid van de Werkgroep Montanus over ‘Markante vrouwen in de geneeskunst’

‘Markante vrouwen in de geneeskunst’ verhaalt over een tachtigtal
opmerkelijke vrouwen die een spoor hebben getrokken in de geschiedenis van de
geneeskunst en –kunde. Dankzij hen vinden wij vrouwelijke artsen normaal. Sinds de Griekse
Oudheid is veel veranderd en krijgen vroedvrouw, verpleegster en vrouwelijke arts eindelijk
de erkenning waar ze recht op hebben.
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Vesaliusjaar 2014
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Andreas Vesalius geboren werd. Het geboortejaar van
Vesalius wordt uitbundig gevierd in Leuven en ook de Belgische post heeft een schitterend
postzegelvelletje uitgegeven naar aanleiding van deze verjaardag.

Postzegels
Naar aanleiding van 500 jaar Vesalius, grondlegger van de moderne anatomie heeft bpost, de
Belgische post, een schitterende reeks postzegels uitgegeven met 5 anatomische tekeningen
van Andreas Vesalius zelf. Portugal heeft een gelijkaardig velletje uitgebracht.
Wil u meer weten over alle Vesaliuspostzegels werelwijd verschenen dan kan u het artikel
van Omer Steeno, Michel Deruyttere en Maurits Biesbrouck raadplegen, verschenen in
het tijdschrift AVesalius, van de Faculteit Geneeskunde,nr 2, juni 2014
“Bij het 500ste geboortejaar van Andreas Vesalius eert BPost de grondlegger van de moderne
anatomie met vijf nieuwe postzegels. Identieke uitgifte door de Portugese postdiensten”

In de Kruidentuin te Leuven loopt een tentoonstelling van 5 juli tot 28 september
2014 over ‘ De kruidengeneeskunde van Andres Vesalius’ . Gratis
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Vesalius Continuum Conference 2014
A trip to the “Vesalius Continuum Conference” in Zakynthos - Greece, organized by
BIOMAB, the Belgian Embassy in Athens and the Municipality of Zakynthos,
Zakynthos - Greece
meer info over dit congres op:
http://www.actuamedica.be/open/Vesalius2014/programma_FR.html
Leuven. Een Engelstalige verscheen in MediTheme, Quarterly Journal of the Medical
Philately Study Group, voume 33, may 2014

Ander historisch nieuws

Op zaterdag 18 oktober 2014 om 10.00 uur organiseert de Edele
Confrérie van het Heilig Bloed, in het grote auditorium van de campus
VIVES in Brugge:

Het "dispuut" over de aankomst en
herkomst van het Heilig Bloed in Brugge
tussen Noël Geirnaert (Hoofdarchivaris Stadsarchief Brugge ) en Rinaldo Neels
(KULublin, Polen).
De vragen zijn :

-

Over welke betrouwbare bronnen beschikken we in verband met de aankomst
en de herkomst van de Heilig Bloedreliek?

-

Kwam de relikwie reeds in 12e of maar in 13e eeuw in Brugge aan?

-

Kwam het Heilig Bloed uit Jeruzalem of uit Constantinopel naar Brugge?

-

Wie bracht het Heilig Bloed naar onze stad?
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Deze activiteit kadert binnen de onderzoeks - samenwerking omtrent erfgoed, tussen
de Katholieke Hogeschool VIVES en de Katholieke Universiteit Lublin.

10.00 uur - Verwelkoming :
- Joris Hindryckx - Algemeen directeur Vives
- Géry van Outryve d’Ydewalle - Proost Edele Confrérie Heilig Bloed Brugge
10.15 uur - William De Groote - Inleiding tot - en situering van “Het dispuut”
10.30 uur - Stellingen:
- Rinaldo Neels - de aankomst van het Heilig Bloed in de 12e eeuw in Brugge.
- Noël Geirnaert - de aanwezigheid vanaf de 13e eeuw van de relikwie in
Brugge.
11.10 uur - “Het dispuut”
11.30 uur - Discussie en rondvraag

De toegang is gratis.
Om capaciteitsredenen is elektronische inschrijving wel noodzakelijk via :
sophie.deklerck@vives.be
Lokalisatie: Katholieke Hogeschool VIVES - Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
Parking via expresweg N31 of via de Astridlaan - rotonde (volg Vives - hogeschool ).

Veel leesgenot en noteer de data in uw agenda!!

met onze vriendelijke groeten,

William De Groote, voorzitter

Michel Deruyttere, secretaris
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