Persbericht
Een borstbeeld voor
Dr. Isaak De Meyer op de Sint-Jansite

Het Collegium medico-historicum Brugense, de vzw Montanus wil op 2 mei 2021 op de
Sint-Jansite, 200 jaar na het overlijden van Napoleon, een borstbeeld onthullen van Dr.
Isaac De Meyer, de Brugse legerchirurg die met Napoleon optrok in de 5e coalitieoorlog.

Deze chirurgijn-accoucheur, hygiënist en Napoleonist is een van de ”Prinsen van de
Brugse Geneeskunde” (Dit samen met Meester Simon, Thomas Montanus en Jozef
Sebrechts).
In 2015 werd door de vzw Montanus in samenwerking met de Stad Brugge reeds een
borstbeeld van Thomas Montanus gerealiseerd nabij het Hospitaalmuseum.
Daar waar Thomas Montanus symbool staat voor de geneeskunde in het ancien régime,
staat deze hygiënist Isaac De Meyer symbool voor de “lente van de geneeskunde” in de
19e eeuw in Brugge. Immers, aansluitend bij de huidige pandemie, was hij ook de
voorzitter van de Provinciale medische commissie, die in onze stad de diverse Choleraen Tyfusepidemieën hielp beteugelen.
Deze “Homo Universalis” zorgde ook voor de uitbouw van het vroedvrouwen-onderwijs in
Brugge, was stichter van de wetenschappelijke vereniging, de ”Société Medicochirurgicale de Bruges” en was vooral de visionaire hoofdchirurg van het SintJanshospitaal, als de stimulator tot de bouw van het 19e eeuwse hospitaal. Daarnaast
was hij ook nog medisch-historicus en een grote boek- en kunstverzamelaar
(Verzameling die later heeft bijgedragen aan het huidig Brugs kunstpatrimonium).
Het Collegium Medico-historicum Brugense stelt dan ook voor om een borstbeeld van
Isaac De Meyer te plaatsen op de Sint-Janssite. Om dit bronzen borstbeeld te
financieren (+/- 8000€) is de vzw Montanus nu een crowdfunding gestart (cfr.bijlage).
Montanus hoopt samen met de Stad Brugge, het borstbeeld van Isaac De Meyer te
kunnen plaatsen naast dit van Thomas Montanus, met uitzicht op het 19e eeuwse SintJanshospitaal, dat dankzij zijn visie en inzet werd gerealiseerd.
Analoog zoals voor het borstbeeld van Thomas Montanus wil het Collegium Medicohistoricum Brugense nu ook weer het borstbeeld schenken aan de Stad Brugge en hoopt
hierbij dat het Stadsbestuur opnieuw kan instaan voor de sokkel en de plaatsing van het
borstbeeld.
We moeten ook met zijn allen hopen dat het (medisch-) congrestoerisme kan hervatten
in het najaar 2021. Dan wordt deze beeldengroep de ideale startplaats voor onze
stadsgidsen, bij medisch-historische wandelingen, op loopafstand van het nieuwe
congrescentrum.
Montanus vzw en zijn vele leden en sympathisanten hopen op de steun en toelating van
de Stad Brugge om het borstbeeld van Dr. Isaac De Meyer te kunnen onthullen op 2 mei
2021.

