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Nieuwsbrief Winter 2016

Beste Montanusvriend en -vriendin en Sympathisanten,

De winter is in aantocht ! Tijd voor een nieuwe Nieuwsbrief Montanus. Deze bevat
het programma voor 2017, een belangrijk jaar voor onze vzw. Inderdaad Montanus
vzw bestaat 25 jaar. Dit moet gevierd worden! Het Herfstsymposium 2017 zal dan
ook een feestelijk tintje hebben, zoals aangegeven in het programma hieronder.
We melden u graag ook enkele medisch-historische activiteiten of tentoonstellingen
van bevriende instellingen, alsook aankondigingen van medisch-historische boeken,
artikels of projecten. Indien u zelf iets wil aankondigen, laat het ons weten!
Inhoud van dit nummer:
-

Lentesymposium Montanus 1 mei 2017

-

Herfstsymposium Montanus 11 november 2017

-

Tentoonstelling Museum Dr Guislain, Gent

-

Boeken, artikels, websites met medisch-historisch karakter

-

Weetjes…
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Lentesymposium Montanus 1 mei 2017

Programma:
Erik Muls, prof. em. KUL : ‘Oorzaken van kleine gestalte’
Ivo De Leeuw, prof. em. UA : ‘Dwergen in de Venetiaanse geschiedenis ‘
David Vergauwen: ‘Toulouse Lautrec: klein man, grote kunst’
Bert Gevaert, Montanus: ‘Het grote verhaal van kleine mensen’
Stijn Keuleers: ‘Kort maar krachtig’
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Herfstsymposium Montanus 11 november 2017

Viering 25 jaar Montanus vzw
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Herfstsymposium Montanus — zaterdag 11 november 2017
850 jaar ziekenzorg in Brugge - 25 jaar Montanus vzw
Programma zaterdag 11 november 2017 van 9 u tot 18u
Brugge—Vives -Xaverianenstraat 10 te Brugge

850 jaar ziekenzorg in Brugge
Programma
8u15: Onthaal en koffie
9u: Inleiding - 25 jaar Montanus vzw
Sessie I: 9u10-10u40
850 jaar ziekenzorg in Brugge
Sessievoorzitter: Dr. William De Groote
Tijdslijn - De Prinsen van de Brugse geneeskunde - 850 jaar ziekenzorg in Brugge - Dr. William De Groote
Ambachtelijke medische zorg (over chirurgijns, barbiers, tandentrekkers, steensnijders, staarstekers en
vroedvrouwen ……. tot kwakzalvers) - Dr. Johan Mattelaer
10u40: Koffiepauze
Sessie II: 11u10-12u30
De geschiedenis van de Brugse zorginstellingen
Sessievoorzitter: Prof. Em. Dr. Luc Calliauw
Van lepra tot AIDS in Brugge. De instellingen voor infectieziekten (van de Magdalena leprozerie, de
pesthuizen, ….. tot de Sint-Niklaaskliniek en het Tyfuslazaret) - Dr. Johan Boelaert
Van Dullen tot psychiatrische patiënt. (over Sint-Hubrecht, Sint-Juliaan, ……. tot Sint-Dominicus en de OLVr
- Kliniek) - Prof. Em. Joris Casselman
Krijgshospitalen in Brugge (van de Ganzenkazerne tot het krijgsgasthuis Peterseliestraat) - Dhr. Ludo
Meulebrouck
12u30: Alcoholvrije lunch in het Vives cafetaria
Sessie III: 13u30-14u30
De zorg voor de “vergetenen” in Brugge (wezen/bejaarden/blinden)
Sessievoorzitter: Dr. Michel Deruyttere
Blinden - en doofstommenopvang (van Blindekens tot Spermalie) - Prof. Dr. Pieter Verstraete
Vondelingen - en wezenopvang (over Sint-Hubrecht, de Bogaardenschool, Sint-Elisabeth …. tot de
Papnunnen) - Dr. Bert Gevaert
Ouderlingenzorg (van Godshuis ... tot OCMW)
Mevr. Hilde De Bruyne
14u30: Koffiepauze
Sessie IV: 14u50—16u
Ziekenzorg in de Nieuwste Tijd
Sessievoorzitter: Dr. Johan Mattelaer
De Brugse privaat ziekenhuizen De privaat ziekenhuizen en de materniteiten in de 20ste eeuw (van SintClement tot ... Zwarte Zusters, van de Oostmeers ... tot Sint-Anna) - Dr. William De Groote
Van het Sint-Janshospitaal tot AZ Sint-Jan Brugge-Oostende Dhr. Peter Vankersschaever en Dhr. Jan
Lammens
Van de Sint-Lucas-kliniek tot het AZ Sint-Lucas
Prof. Dr. Philippe Van Hootegem
Geneeskunde in Brugge anno 2050 - Dr. Hans Rigauts
Slotwoord - Voorzitter OCMW - Dhr. Dirk De fauw
Besluiten
16u20: Afsluitende Montanus - lustrum receptie
17u30: EINDE

4

Praktisch:
Plaats: Campus Vives – 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 info op www.vives.be.
Inschrijvingsprijs: 40 € (alle koffiepauzes, alcoholvrije broodjesmaaltijd, receptie en deelname aan alle lezingen inbegrepen.
Wie inschrijft op 11 november 2017 betaalt 5 € extra.
Inschrijvingen gebeuren elektronisch via www.montanusbrugge.be vanaf 1 mei 2017
Hebt u nog vragen hieromtrent, neem gerust contact met 050/386685.

Hoe inschrijven:
Het inschrijvingsformulier vindt u op de website van Montanus www.montanusbrugge.be
Na de inschrijving stort u de som van 40 € (voor 5 november 2017) per ingeschreven persoon op onderstaand
rekeningnummer :
Rekening 363-0389893-90
IBAN: BE34 3630 3898 9390
BIC BBRUBEBB
MONTANUS COLLEGIUM MEDICO-HISTORICUM VZW
P/A Frans Patou
Oudenburgweg,32
8490 Varsenare
Hebt u nog vragen, neem contact met 050/386685.

de voorzitter zit niet alleen op het Herfstsymposium 11-11-2016
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Tentoonstellingen
Tentoonstelling najaar 2016 — voorjaar 2017 Museum Dr. Guislain, Gent

Een andere wereld - Laboratorium van waan en fantasie Waar ligt de
grens tussen fantasie en werkelijkheid? Hoe onderscheid je droom van delirium, waan van
wens, hallucinatie van inzicht? Op welke manier kan je onderzoeken of verbeelden wat zich
ergens anders afspeelt? De tentoonstelling neemt, vertrekkend van de vele vragen rond
psychose, hallucinatie en waan, twee eeuwen in overschouw. Niet om een klassiek historisch
verhaal te vertellen, maar om uit die periode vijf eigenzinnige oeuvres te lichten die
balanceren tussen kunst, kunde en wetenschap. J.J. Grandville, Gustav Mesmer, Gerard
Heymans, Jean Perdrizet en Mathew Kneebone schiepen of brachten elk een ander universum
in kaart en trachtten zo het ongrijpbare op hun eigen manier te vatten. Het zijn werelden
waarin potloden wandelen, fietsen zweven, de afstand tussen twee evenwijdige lijnen
variabel is, typemachines in contact staan met de overledenen en straatlichten stoppen met
schijnen wanneer je er voorbijwandelt. Een andere wereld creëert passages: van deze naar de
andere, tussen die andere onderling, en – misschien – ook van die andere terug naar deze
wereld.
Adoptie
Terwijl natuurwetenschappers kunnen achterhalen uit welke periodes de beenderen dateren of
welke ziektes er bijvoorbeeld circuleerden in de Duinenabdij, gaan historici op hun beurt
speuren in oude geschriften. En dan kunnen de puzzelstukken wel eens samenvallen. Zo
gingen we er jaren vanuit dat er in de loden kist in de Onze Lieve Vrouw Ter Potterie in
Brugge de stoffelijke resten van abt Idesbald lagen. Terwijl vandaag blijkt dat dit niet het
geval is …
In de tentoonstelling plaatsen we het recente onderzoek op de reliek en archiefstukken mbt de
historische figuur van Idesbald in een bredere context. Daarbij besteden we ook aandacht aan
het oudere fysische antropologische onderzoek tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw door
onderzoekers aan het KBIN te Brussel. Naar aanleiding van de tentoonstelling hebben we de
huidige stand van zaken met het onderzoek rond Idesbald gebundeld in de publicatie
‘Idesbald. Begraven en gedenken in de Duinenabdij’ uitgegeven bij Marc Van de Wiele met
financiële steun van onze vriendenkring. Deze publicatie wordt begin september nav de
opening geleverd.
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Medisch - historische publicaties

Een catalogus van Musea en Collecties van geneeskunde en zorg in België, Nederland en
Luxemburg.
Redactie: Patrick Allegaert & Vincent Van Roy
Uitgegeven bij Garant in 2014, op initiatief van Hospitium
125 blz
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In de reeks Geschiedenis van Geneeskunde en Gezondheidszorg is bij Garant deel 5
uitgekomen
De redactie berust bij Ivo De Leeuw, Cornelis van Tilburg & Vincent Van Roy
In dit nummer zijn er bijdragen van Ivo De Leeuw, Raphaël Suy en Inge Fourneau, Maurits
Biesbrouck, Omer Steeno, Guy Gillias, bekend als Montanus-sprekers op vorige Montanussymposia.
In deze reeks verschijnt begin 2017 een nieuw cahier van Dr Johan.R. Boelaert, lid
Werkgroep Montanus over “ Lichaamskwalen en hun verzorging” - Van Karel de Grote tot
de Eerste Kruistocht (768-1099)
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Weetjes….
Van ons bestuurslid Bert Gevaert, Brugge, tevens instructeur in de Krijgskunde bij de
Brugse Hellebardiers, verscheen dit jaar ‘Te Wapen’ bij het Davidsfonds. Op het
Lentesymposium Montanus 2017 wordt zijn nieuw boek voorgesteld ‘

Ons bestuurslid Johan Mattelaer ,Kortrijk is onlangs op reis geweest naar Japan. Dit keer
geen pikante verhalen en foto’s over ‘de Fallus’ maar…’ Waarom en hoe gedurende 217 jaar,
alle westerse wetenschap in Japan in het Nederlands werd ingevoerd’. Ongetwijfeld mogen
we een reisverslag, een boeiende lezing of artikel verwachten op een van de volgende
Symposia of Tijdingen van Montanus vzw.
Onze voorzitter, William De Groote, Brugge doet een opmerkelijke oproep in de Krant
van West Vlaanderen van 6 december 2016 ‘Brugge moet gaan voor een Guggenheim
museum’. Wij steunen hem hierin volledig onze voorzitter. Hij vindt dit zelfs belangrijker dan
de realisatie van het nieuwe voetbalveld voor Club Brugge!!Wie Willam kent….!
Montanus vzw vraagt voor zijn 25 jarig bestaan in 2017 een ‘Medisch Historisch Museum
Guggenheim Brugge (het ‘MHMGB’) in het zusterklooster van het Oud St Jan te Brugge.
In KW/Brugsch Handelsblad 9/12/2016 verscheen:
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De pen ligt ook niet stil bij Johan Boelaert, Brugge. Op 4 november gaf hij in het
prestigieuze stadhuis van Leuven een lezing over de pest in Leuven. De academische zitting
werd georganiseerd naar aanleiding van 500 jaar Kapucijnen in Leuven. Deze verjaardag
wordt gevierd met een lijvig boek, waarin de publicatie van Johan Boelaert te lezen valt.

Begin 2017 verschijnt eveneens van zijn pen bij Garant “ Lichaamskwalen en hun
verzorging” - Van Karel de Grote tot de Eerste Kruistocht (768-1099)
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In de prestigieuze uitgave van de Koninklijke Academiën van België, verscheen in het
‘Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 22, een bijdrage van Michel Deruyttere over
Zuster Leontine, alias Jozefa de Buysscher. Dit is een meer uitgewerkte bibliografie van de
kloosterzuster, verpleegster en arts verschenen in het boek ‘Markante vrouwen in de
geneeskunst (Houtekiet 2014).

Secretaris Montanus vzw, Michel Deruyttere, Brugge, is gestart met een project voor een
nieuw boek. Onder de voorlopige titel ‘De stethoscoop aan de haak’, sprokkelt hij informatie,
interviews over mensen met een medische achtergrond (apothekers, tandartsen, verpleegsters,
artsen) maar die meer bekend zijn door hun nevenaktiviteit, als musicus, politicus,
kunstenaar, schrijver, modeontwerper, architect etc.
Denkt u aan een persoon, informatie die zeker in dit boek zijn plaats moet hebben… stuur een
mail naar michel.deruyttere@gmail.com
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Wij ontvingen van de Kring voor de Geschiedenis van de Farmacie Benelux (voorzitter
Annette Bierman, lid van Montanus) de Nieuwsbrief december 2016.
Meer info via evelien.vanden.berghe@brugge.be

Wij hopen u te ontmoeten op onze volgende activiteiten !
De Werkgroep Montanus vzw wenst u een ‘Prettig

Dr William De Groote, voorzitter

eindejaar en Prosit 2017!’

Dr Michel Deruyttere, secretaris
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