zetel vzw: Spaanse Loskaai 1,8000 Brugge
secretariaat: michel.deruyttere@skynet.be
website: www.montanusbrugge.be

Nieuwsbrief Voorjaar 2017
Beste Montanusvriend en –vriendin, Sympathisanten,
De Lente is nog niet echt begonnen, maar bij Montanus vzw zitten de kriebels er al
in!
2017 is voor ons een bijzonder jaar. Wij bestaan 25 jaar ! Dat moet gevierd worden.
U moet ingelicht worden over onze feestelijkheden, waar u uiteraard op uitgenodigd
bent! Sommige activiteiten zijn gereserveerd enkel voor onze leden, andere staan
ook open voor breed publiek en sympatisanten.

2017 = Jubileumjaar
= Montanus vzw = 25 jaar jong !!!
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Kalender Jubileumjaar 2017
Lente 2017 presentatie wandelgids ‘Zorgzaam Brugge’ ism. de Gidsenkring
1 april 2017 Voorjaarsmeeting in (oud) SFX:
-

voorstelling nieuw boek Dr Johan Boelaert ‘Lichaamskwalen en hun
verzorging: van Karel de Grote tot de Eerste kruistocht (768-1099)

-

verdienstelijke Brugse artsen:
"Het dubbele leven van Dr. G..." , lezing Luc Calliauw
“Dr. Henri Godar ( 1909 - 1979) - Gynaecoloog, Gildehoofdman en
Vrijmetselaar , lezing William De Groote

-

Waarom en hoe alle westerse geneeskunde gedurende 217 jaar (1642-1858)
uitsluitend in het Nederlands in Japan binnenkwam, lezing J Mattelaer

22-23 april 2017 Erfgoeddag Brugge ‘Zorg’
Montanus vzw verleent zijn medewerking aan Erfgoeddag 2017 en heeft een grote
rol in het programma:
-

Lezing Dr. William De Groote, in Biekorf zondag 23 april, 11 uur
‘Zorgzaam Brugge’ - over de organisatie van de ziekenzorg, kraamzorg,
ouderenzorg, wezen- en vondelingenzorg, gehandicaptenzorg, armenzorg en
funeraire zorg gedurende het afgelopen millennium in Brugge.

-

Wandelingen rond Zorgzaam Brugge Noord en Zuid, 22en 23 april: 4 leden
van Werkgroep Montanus vzw doen rondleidingen

1mei 2017 Lentesymposium Montanus – Dwergen
Locatie: Vives, campus Brugge (Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge)
-

Prof em dr Erik Muls : Oorzaken van kleine gestalte
Prof em dr Ivo De Leeuw: Dwergen in de Venetiaanse geschiedenis
Dhr David Vergauwen: Toulouse Lautrec: klein man, grote kunst
Dhr Bert Gevaert: Het grote verhaal van kleine mensen – boekvoorstelling
Dhr Stijn Keuleers: Kort maar krachtig

11 november 2017 – Viering 25 jaar Montanus vzw – dagvullend symposium
‘850 jaar ziekenzorg in Brugge’
Locatie: Vives, campus Brugge (Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge)
Programma: zie verder
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Voorjaarsmeeting 1 april 2017
Enkel voor leden!
Locatie: Campus St Jan, oud SFX, Spaanse Loskaai, 1, 8000 Brugge
-

Dr Johan Boelaert presenteert zijn nieuw boek ‘Lichaamskwalen en hun
verzorging: van Karel de Grote tot de Eerste kruistocht (768-1099)

-

Verdienstelijke Brugse artsen:
“Het dubbele leven van Dr. G..."- Prof em dr Luc Calliauw
Dr. Henri Godar, (1909 - 1979) - Gynaecoloog, Gildehoofdman en
Vrijmetselaar - Dr William De Groote

-

Waarom en hoe alle westerse geneeskunde gedurende 217 jaar (1642-1858)
uitsluitend in het Nederlands in Japan binnenkwam. - dr Johan Mattelaer
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Nieuw !!! -

Wandelgids ‘Barmhartig Brugge’

2 volumes
Bevat informatie over alle vroegere zorginstellingen in Brugge
Wandel- en fietsroutes in Noord – en Zuid-Brugge
Uitgegeven door de Gidsenkring in samenwerking met Dr William De Groote en de
steun van Montanus vzw
Verschijnt kortelings

22-23 april 2017 Erfgoeddag Brugge ‘Zorg’
Erfgoeddag 2017 staat in het teken van ‘Zorg’.
Het spreekt van zelf dat dit thema tot de core-business van Montanus vzw behoort!
Logischerwijze heeft Montanus een voortrekkersrol genomen bij het tot stand komen
van het programma Erfgoeddag in Brugge.
Montanus vzw is prominent aanwezig. Bekijk het uitgebreid programma van Erfgoed
Brugge op www.erfgoedcelbrugge.be/nl/erfgoeddag-2017
Montanus biedt ism de Erfgoedcel een gevarieerd programma aan:
-

Lezing William De Groote, in stadsbibliotheek Biekorf Brugge, zondag 23 april,
om 11 uur over ‘Zorgzaam Brugge’

-

Wandelingen in Zorgzaam Brugge Noord en Zuid, 22en 23 april: 4 leden van
Werkgroep Montanus vzw doen rondleidingen.

-

Lezing Michel Deruyttere, in Knokke, Sincfala zondag 23 april, 10 uur ‘Ziek zijn
in Brugge 16-17e eeuw en Markante Brugse vrouwen in de geneeskunst’

‘Zorgzaam Brugge’ - 850 jaar zorg in Brugge
Lezing van dr. William De Groote, voorzitter van Montanus vzw, over de organisatie
van de ziekenzorg, kraamzorg, ouderenzorg, wezen- en vondelingenzorg,
gehandicaptenzorg, armenzorg en funeraire zorg gedurende het afgelopen
millennium.
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De groei van de steden in Noord-Europa in de 12de Eeuw, waarvan Brugge een
typerend voorbeeld is, verplichtte het stadsmagistraat en de burgerij om een
zorgsysteem op te zetten, in functie van het intomen van ziektes, epidemieën,
armoede en bedelarij.
Er ontwikkelde zich vanaf de 12de Eeuw een zorgstructuur onder de voogdij van het
stadsmagistraat, die het ganse Ancien Regime tot aan de Franse Revolutie zou
standhouden. De zorginstellingen werden bestaft door lekenzusters en –broeders,
die er de christelijke caritas en de werken van barmhartigheid beoefenden. De zieken
en sociale randgroepen werden opgevangen in infirmerieën, passantenhuizen en
voor langduriger verblijf in de twee stadshospices, het Sint-Janshospitaal en OnzeLieve-Vrouw van de Potterie.
De nadruk ligt bij deze opnames niet op genezing, maar wel op de lichamelijke – en
de zielszorg. Specifiek is wel de zorg voor de lepralijders (Magdalenaleprozerie), de
psychiatrische patiënten (Sint-Hubrechts-ten-Dullen en later Sint-Juliaan-ten-Dullen),
en voor de blinden (Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens).
Het stadsmagistraat creëert ook vondelingen- (Sint-Hubrechts) en wezenopvang
(Sint-Elisabeth en de Bogaerdenschool).
De parochiale armendissen organiseerden de armenbijstand. Deze Dissen creëerden
ook samen met de Gilden en privaatstichtingen de godshuiscomplexen, voor de
huisvesting en ondersteuning van verarmde- of gehandicapte ouderlingen.

5

De burger laat zich evenwel voor zijn kwalen niet opnemen in deze stadsinstellingen,
maar worden aan huis behandeld door Medici, Chirurgijns, Baerdemakers en
Vroedvrouwen. De thuiszorg zelf wordt uitgevoerd door gespecialiseerde religieuze
ordes (Zwartzusters, Alexianen,…).
Reeds in de 16e eeuw pleit Juan Luis Vives voor een gecentraliseerde armenopvang
en afschaffing van de bedelarij, doch zijn ideeën worden niet opgevolgd tot aan de
Franse Revolutie.

In de Franse tijd wordt een centralisatie van de zorg doorgevoerd, door de oprichting
van het Bestuur van burgerlijke godshuizen en het Bureel van weldadigheid.
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Na de onafhankelijkheid van België, met zijn liberale grondwet, zal de kerk een
“nieuwe christelijke caritas” stimuleren. Dit via de oprichting van zorgcongregaties die
de geriatrische -, psychiatrische – en gehandicaptenzorg naar zich toe zullen halen.
In de tweede helft van de 19de eeuw ontwikkelt zich dan voor het eerst een
performante geneeskunde, vooral door de evolutie van de chirurgie en de
anesthesie. Nu moet ook de burger naar een ziekenhuis voor een betere medische
zorg. Daardoor ontstaan in de eerste helft van de 20ste eeuw multiple private
klinieken, materniteiten en sanatoria (Zoals de Sint-Jozefkliniek, het SintAnnamoederhuis….)

Na WOII is er de ontbolstering van de medische wetenschap, zowel op
medicamenteus – als technisch vlak, waardoor de medische zorg gecentraliseerd
wordt in grote algemene ziekenhuizen (AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas). Het OCMW
zal in het laatste kwart van de 20ste eeuw ook de rol van de COO overnemen voor de
totaalzorg van de minderbedeelde medeburgers
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Lentesymposium 1 mei 2017

-

Dwergen

Locatie: Vives, campus Brugge (Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge) – ruime
parking – inrit expresweg
Start: 9.30 uur stipt! (vroeger aanvangsuur wegens de receptie!!!)

Programma:
-

Prof em dr Erik Muls, KUL : Oorzaken van kleine gestalte
Prof em dr Ivo De Leeuw, UA : Dwergen in de Venetiaanse geschiedenis
Dr David Vergauwen, historicus: Toulouse Lautrec: klein man, grote kunst
Dr Bert Gevaert, classicus:Het grote verhaal van kleine mensen –
boekvoorstelling
Dhr Stijn Keuleers: Kort maar krachtig

Na de lezingen wordt een drink aangeboden door Montanus vzw ter gelegenheid van
het Lustrumjaar Montanus en boekpresentatie Bert Gevaert door uitgever
Davidsfonds/WPG.Tijdens de drink is er gelegenheid tot aankoop en signeren van
het nieuwe boek ‘Het grote verhaal van kleine mensen’ van Bert Gevaert. Ook
andere auteurs van Montanus vzw verkopen/signeren eigen werk.
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Herfstsymposium 11 november 2017
Lustrumviering 25 jaar Montanus vzw

850 jaar ziekenzorg in Brugge

Locatie Brugge — campus Vives -Xaverianenstraat 10 te 8200 Brugge – ruime
gratis parkeermogelijkheid – inrit expresweg.
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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

10

Vondelingen - en wezenopvang (over Sint-Hubrecht, de Bogaardenschool, SintElisabeth …. tot de Papnonnen) - 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 Sint-Clement tot ... Zwarte Zusters, van de Oostmeers ... tot SintAnna) - Dr. William De Groote
Van het Sint-Janshospitaal tot AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
Vankersschaever en Dhr. Jan Lammens

Dhr. Peter

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

Praktische info Lustrumsymposium 11-11-2017:
Plaats: Campus Vives – Xaverianenstraat 10 - 8200 Brugge
Bereikbaarheid: Openbaar vervoer – vanaf Station Brugge (De Lijn Nr 25) of wagen
via de Expresweg N31 . Parking (gratis) aan het gebouw. Alle info op www.vives.be.
Inschrijvingsprijs: voorinschrijfprijs tot 1 april 2017: 40 € (alle koffiepauzes,
alcoholvrije broodjesmaaltijd, receptie en deelname aan alle lezingen inbegrepen.
Na 1 april 2017: 45€ - Wie inschrijft op 11 november 2017 betaalt 50 €

Hoe inschrijven ?:
Het inschrijvingsformulier vindt u op de website van Montanus
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www.montanusbrugge.be
Uw inschrijving is pas geldig na het storten van het inschrijvingsgeld op rekening van
Montanus vzw.
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 over het Herfstsymposium, neem contact met 050/386685.

Medisch - historische publicaties
Thomas Montanus ook bekend in het buitenland !
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Dit is de sierlijke omslag van het Nederlandse tijdschrift ‘ Oud Holland’.
Dit tijdschrift is opgericht in 1883 en is het oudste tijdschrift in Nederland, gewijd
aande beeldende kunst van de Nederlanden van de Middeleeuwen tot het midden
van de negentiende eeuw.
Erik Muls, prof emeritus KUL, lid van Werkgroep Montanus, Brugge publiceert in dit
prestigieus tijdschrift een mooi gedocumenteerd artikel over het schilderij ‘De eed
van de Brugse chirurgijnen, dat zoals elke Bruggeling en zeker elk Montanuslid weet,
in het Hospitaalmuseum Brugge prijkt. Het artikel is gebaseerd op de thesis waarmee
de professor endocrinologie en stofwisselingsziekten, emeritus sinds 2015, een
Masterproef in de Kunstwetenschappen heeft afgelegd aan de faculteit Letteren aan
de KUL in juni 2015.
Wat stelt het schilderij ‘de eed van de Brugse chirurgijnen ‘voor? Wat is de
historische context? Thomas Montanus kennen we, maar wie zijn de andere
personen? Zijn de namen van alle chirurgijns bekend? Wie zijn kleurrijke figuren aan
de rand?
Erik Muls gaf reeds een degelijk antwoord op al deze vragen op het Lentesymposium
Montanus, gehouden te Brugge op 1 mei 2016.De tekst van deze lezing zal
verschijnen in één van de volgende Montanus Tijdingen.

Het artikel in Oud Holland , volume 129 – ¾, 149-166,bevat een uitgebreid aantal
noten en een summary.
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In het Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 22, uitgegeven door de
Koninklijke Academiën van België,( cfr de Nieuwsbrief Herfst – Winter 2016,)
verscheen ook de biografie van twee Brugse psychiaters, Albert Dehaene (19101961 ) en Michel Vanden Weghe (1880 1949). Beide biografiën zijn van de hand
van prof em. Joris Casselman, geregeld te horen op de seminaria van Montanus.

Lidmaatschap Montanus vzw
Beste Sympatisant, u kan nog steeds lid worden van Montanus vzw.
Het lidgeld, werkjaar 2016-2017 blijft behouden op € 25 (verzendingskosten
Tijdingen inbegrepen).Storten op rekening (IBAN BE 34 3630 3898 9390 / BIC
BBRUBEBB ) van Montanus vzw.

Tentoonstellingen…. Het bezoeken waard !

De Kolf-nier 1965
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Lambotte Museum,
Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg, ZNA-Stuivenberg, Lange
Beeldenkensstraat 267,2060 Antwerpen

Het Stuivenberg-ziekenhuis viert dit jaar ‘50 jaar dialyse’. Als één van de eerste in
België werd er in 1967 een dialysecentrum opgericht. De dialyse heeft sedertdien het
leven van duizenden mensen gered, en is tegelijkertijd de opstap geweest naar de
niertransplantatie.
De tentoonstelling illustreert deze boeiende evolutie van de behandeling van
nierziekten door de eeuwen heen.
De website heeft een korte geschiedenis ‘Van aderlating tot dialyse’
Meer info: museumgeneeskunde.be

Weetjes …
Op 29 januari 2017 stuurde Voorzitter William De Groote een schrijven naar
Burgemeester Renaat Landuyt en eerste schepen Dirk De Fauw van Brugge met het
verzoek ;
1 / om nu snel actie te ondernemen om een Guggenheim vestiging naar Brugge te
halen.
2 / het dienstencentrum Van Volden in de Boeveriestraat, verhuist naar Sint
Michiels. Van Volden is de locatie van het vroegere Sint-Hubrecht-ten-Dullen,
welke in het Ancien Regime zowel fungeerde als vondelingenhuis, alsook in zijn
eerste periode als psychiatrisch opvangcentrum (Dulhuus). Gezien het historisch
belang van deze site is zowel bouwkundig als functioneel, een zeer zinvolle invulling
van deze site een absolute noodzaak.
3 / een suggestie naar naamgeving van de nieuwe fietstunnel onder de spoorweg
Stationslaan - Buitenvest. Wanneer het Brugse station nog op het Zand stond,
bestonden er twee voetgangers- fietstunnels onder de sporen; het Gat van de Lane
en het Kapucienengat. De nieuwe fietstunnel bevindt zich nu op het domein van de
vroegere Magdalena - Leprozerie. Vanuit deze dubbele bedenking wordt het
historisch gefundeerde voorstel geformuleerd, om deze doorsteek het
"Magdalenagat" te noemen. De fietsbruggen over binnen- en buitenvest, gelegen
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naast het vroegere Waterhuis kunnen dan ook de ‘Waterhuisbruggen’ genoemd
worden.

-

Oproep aan inrichters medisch- historische activiteiten
Indien u informatie hebt over een medisch- historisch evenement, tentoonstelling of
boek dat Montanus-leden kan boeien, deel het ons mee, dan kunnen wij dit melden
in een volgende editie.
Info sturen naar:michel.deruyttere@skynet.be

Noteer nu reeds alle data in uw agenda !!
Dr. William De Groote, voorzitter

Dr. Michel Deruyttere, secretaris
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