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Nieuwsbrief Lente 2019

Beste Montanuslid en Sympathisanten,

Inhoud:
-

In dit Lentenummer krijgt het Lentesymposium van 1 mei uiteraard de volle
aandacht.

-

Amarant organiseert tijdens het MAfestival in Brugge een cursus over
castraten.

-

In de reeks ‘Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg’
verschijnt een nieuw boek van Johan Boelaert.

-

Een bezoeken waard: HistarUZ in Leuven : nostalgie!

-

Medische filatelisten worden gewaarschuwd!

-

De geschiedenis van de Brugse apothekers’ door Bob Vanhaverbeke
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Lentesymposium Montanus

- woensdag 1 mei 2019

Locatie : Vriendenzaal van de Musea, Groeninge, 8000 Brugge om 10.00 u stipt

Thema:

‘De Spaanse griep’

Prof em Paul Defoort, UG
“1918: kanonnen en virus in het offensief”

foto Wikipedia

Prof Marc Van Ranst, KUL
"Spaanse griep: een wereldramp met een lange schaduw"

Dr Johan Boelaert, Montanus vzw
‘ Spaanse griep in Brugge’

Dr Marc De Meester en Eric Huys
‘De Spaanse griep 1918-1919 in de Zwinstreek’
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Castraten
In het kader van het MAfestival te Brugge (2-11 augustus 2019) organiseert
Amarant een cursus rond castraten op dinsdag 6 augustus.

Onze collega en ondervoorzitter, dr Johan Mattelaer, verleent hieraan zijn
medewerking en geeft eeb lezing op 6-08, van 10 tot 12 uur.
‘Barokmuziek en het tijdperk van de castraten ‘
De Italiaanse castrati waren ooit dé internationale supersterren van Europa. Ze
werden alom bejubeld, maakten internationale carrières, verdienden pakken geld en
verkeerden in de hoogste kringen. Hun stem bracht generaties toehoorders in
vervoering en tal van componisten schreven om hun stem van dienst te zijn.
Vandaag is onze nieuwsgierigheid naar dit inmiddels exotisch fenomeen groot. Wat
we vooral willen weten is hoe het zat met “de operatie”. Uroloog Johan Mattelaer
specialiseert zich in de vaak verborgen (kunst-)geschiedenis van de seksualiteit. Hij
vertelt wat castratie inhoudt, hoe het gebeurde en wat er de gevolgen van zijn en
gaat in op de geschiedenis van het castreren.
Musicoloog David Vergauwen biedt ons een beeld van de vedettestatus die deze
zangers genoten, vertelt hun levensverhaal en gaat in op hun sociologische
achtergrond. Vooral ook wordt er gekeken naar de partituren die voor hen werden
geschreven en worden hun adembenemende muzikale wapenfeiten uit de doeken
gedaan- 6-08 van 14 tot 16 uur.
Meer info: cfr website Amarant en MAfestival
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Medisch- historische boeken In de reeks ‘Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg’, uitgegeven
door Garant, is een nieuw boek verschenen van Dr Johan Boelaert, Brugge

In het Merovingische Gallië ging de antieke geneeskunde over tot
de vroegchristelijke geneeskunde, waarin de Kerk de verantwoordelijkheid op zich
nam, met de klemtoon op de barmhartigheid en de voorrang voor de toewijding aan
de armen. De belangrijkste getuige uit de zesde eeuw was de bisschop Gregorius
van Tours, die de nadruk legde op de miraculeuze genezingskracht, ook al
apprecieerde hij de menselijke geneeskunde van de archiaters. De bisschoppen
stichtten xenodochia, de kleinschalige voorlopers van de middeleeuwse hospitalen.
Geschreven en archeologische bronnen bevestigen de aanwezigheid van ernstige
infectieziekten, waaronder de eerste middeleeuwse pestpandemie.
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Een bezoek waard…..

HistarUZ

In Leuven centrum is men volop bezig met de oude St Raphael en St
Pietersklinieken af te breken (eindelijk!). Er komt een volledige nieuwe site.
Het historisch Kankerinstituut blijft bewaard en herbergt een schitterend medischhistorisch museum op de eerste verdieping. Ook het auditorium blijft gelukkig
bestaan! Een stuk nostalgie, zeker voor oud-studenten van de KUL, verpleging St
Raphaël.

De opeenvolgende kamers tonen pareltjes van hoe het vroeger was in St Raphaël.
Een unieke erfgoedverzameling van meubilair, medische toestellen en instrumenten
uit vervlogen tijden.
Meer dan het bezoeken waard!
U kan rondgeleid worden met gids. Ook kinderen krijgen een aangepast programma
(o.a pillen draaien…)
Meer info: website HistarUZ, één geschiedenis, duizend verhalen
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Medische filatelisten….opgelet
Montanuslid dr Guy Coutant deelt mee dat er een nieuwe editie verschenen is van
‘Health Care Professionals and medical Scientist on Postage Stamps’
(3 volumes)

Montanuslid, Prof em. Omer Steeno, waarschuwt voor valse postzegels!
In Alfagen Vesalius, van de Alumni KUL publiceert hij een waarschuwing over valse
Vesalius-postzegel ,zogezegd verschenen in Djibouti.
Recent waarschuwt hij ook voor een postzegelvel 'In Vlaanderens velden bloeien de
klaprozen', zogezegd uitgegeven in Togo, met beelden van de Westhoek en koning
Albert

Medische Filatelisten u bent verwittigd, wees voorzichtig!!
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Congres: Jaarcongres Kring voor de Geschiedenis van de
Pharmacie in Benelux in Brugge.
18-19 mei 2019 in Novotel, Katelijnestraat, 8000 Brugge
Lezing op zaterdag 18 mei 13.45-14.30 uur
‘De geschiedenis van de Brugse apothekers’ door Bob Vanhaverbeke,
apotheker en lid van Werkgroep Montanus vzw

Aandacht !!!

Wij communiceren voornamelijk via e-mail en via de website!
Daarom verzoeken wij u veranderingen aan uw e-mailadres (of andere contactinfo)
altijd door te geven aan de secretaris.

De voorzitter, secretaris en leden van de Werkgroep Montanus nodigen u van harte
op het Lentesymposium van 1 mei.

met genegen groeten,

Dr William De Groote
voorzitter

Dr Michel Deruyttere
secretaris
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