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Inleiding
Dr. Isaac De Meyer (1786-1861) was een chirurg-accoucheur, die in Brugge als hygiënist, de gids was
tijdens het transitieproces van zorg naar geneeskunde in de eerste helft van de 19de eeuw. ( De evolutie
van de “care” in het ancien régime, naar de start van “cure” in de tweede helft van de 19e eeuw.)
Initieel functioneerde hij als legerchirurg tijdens het Empire onder Napoleon, maar na de slag bij
Waterloo in 1815, zal hij gedurende vele decennia een dominante inbreng hebben in de ontplooiing van
het medisch onderwijs en vooral in de ontwikkeling van een nieuwe medische organisatie in Brugge.

Isaac De Meyer 1786 – 1811

Jeugd
Isaac – Joseph De Meyer wordt op 24 augustus 1786 geboren in een eenvoudig boerengezin in
Merendree. Hij heeft het geluk dat hij een rijke, ongehuwde oom heeft, Pieter Vyncke. Die is
mijnmeester-directeur van de Brugse vismijn, en behoort tot de 563 rijkste Bruggelingen.

Op 12-jarige leeftijd, in 1798 gaat hij bij zijn oom inwonen in de Witte Leertouwerstraat 13 in Brugge.
Vyncke stuurt dan zijn neef naar de Latijnse school van priester Buydens.
Naderhand volgt hij een opleiding anatomie bij Corneille Van Biesbrouck, die chirurgijn-accoucheur is in
het Sint-Janshospitaal. Door de sluiting in 1797 van de universiteit Leuven kan Isaac De Meyer geen
academische opleiding volgen. In 1806 schrijft hij zich dan maar in bij het militaire Franse hulphospitaal
“Hof van Pittem”. Dit “Hof van Pittem” was tot voor de Franse inval in Brugge het bisschoppelijk
seminarie in de Heilige Geeststraat en functioneerde tijdens de Franse periode als militair hulphospitaal
waar militaire artsen werden opgeleid. Hier behaalt Isaac De Meyer in 1808 het brevet van hulpchirurg.

Militaire carrière onder Napoleon Bonaparte
Isaac De Meyer hoopte opgenomen te worden in het medisch korps van het keizerlijke leger van
Napoleon Bonaparte . Hiervoor deed hij zijn aanvraag bij de Hoge Raad voor gezondheid in Parijs. De
positieve reactie van de Hoge Raad, kwam echter te laat, want intussen werd Isaac De Meyer in 1808
uitgeloot om als gewone soldaat het eerste regiment Karabiniers te vervoegen in Lunéville, waar hij
aankomt op 20 oktober 1808.
Na zijn basisopleiding als karabinier vervoegt hij er de gezondheidsdienst en zal er later benoemd
worden tot regimentchirurg.
Nu zal zijn eigenlijke militaire loopbaan starten. In 1809 ontsteekt Oostenrijk de 5de coalitieoorlog tussen
enerzijds Frankrijk en anderzijds Groot-Brittannië en Oostenrijk.

Isaac De Meyer als Chirurgijn – majoor / portret door Joseph Ducq - 1822– MSK Gent

Op 1 maart 1809 verlaat Isaac De Meyer met zijn regiment Lunéville voor een lange veldtocht die hem in
het spoor van Napoleon zal leiden over de veldslagen van Landshut, Eckmühl, Regensburg, Eversberg tot
bij de beslissende slag bij Wagram.
Tijdens deze veldtocht kan Isaac De Meyer de keizer zelf observeren op 20 april 1809, tijdens een
wachtbeurt bij het kampvuur in Landshut.
De bloedigste veldslag die hij tijdens deze campagne meemaakt is deze van Regensburg op 23 april
1809, waar de helft van zijn regiment zal sneuvelen.
Ook De Meyer wordt tijdens deze slag licht gekwetst aan de hand, maar kan het volgend etmaal gewoon
zijn taak als regimentchirurg uitvoeren met het verrichten van meerdere amputaties.
Hij maakt ook de door Napoleon verloren slag bij Aspern – Essling op 22 mei 1809 mee, maar hij is als
chirurg vooral aanwezig bij de grote Napoleontische overwinning bij Wagram op 5 en 6 juli 1809.
Naderhand verblijft hij met zijn regiment tot de vrede van Schönbrunn met Oostenrijk, in het Hongaarse
dorp Zurndorf. Zijn regiment keert daarna terug naar Lunéville waar Isaac De Meyer actief blijft als
regimentchirurg en lessen anatomie doceert.

Universitaire opleiding
Toen in 1812 Napoleon zijn veldtocht tegen Rusland startte, vertrok ook zijn regiment, maar Isaac De
Meyer krijgt het bevel om in Lunéville te blijven. Dit was voor hem te veel, hij werd depressief, zijn
gezondheid ging achteruit en hij besloot om een definitief verlof uit het leger aan te vragen. Het werd
hem toegestaan op 8 september 1812.
Hij keerde terug naar Merendree bij zijn ouders en zal daar herstellen dankzij de steun van zijn familie.
Maar Isaac De Meyer wilde vooral verder chirurgie studeren en trok te voet naar Parijs. Daar wordt hij
nog in 1812 toegelaten tot het Collège de France en zal er op 11 maart 1813 promoveren aan de
medische faculteit tot “docteur en chirurgie de la faculté de Paris”. Dit na een dissertatie over “les
maladies des mamelles”, een werk over borsttumoren dat in 1814 zal gepubliceerd worden in Parijs.

Het Nederlandse leger
Na de mislukte veldtocht van Napoleon naar Rusland in 1812 en de door de Keizer verloren Volkerenslag
bij Leipzig in 1813 besluit Isaac De Meyer dienst te nemen als chirurgijn-majoor bij de kurassiers van het
nieuwe Nederlands leger van Willem Frederik, die vanaf 2 december 1813 als Willem I, soeverein vorst
was geworden van de Verenigde Nederlanden. Na de inname van Parijs door de geallieerden op 30
maart 1814 en de abdicatie van Napoleon, voor zijn vertrek naar Elba, werden door de keizer al zijn
soldaten ontslagen van hun eed van trouw aan hem en vele Belgen en Nederlands zullen dan om den

brode toetreden tot het nieuwe Nederlandse leger zodanig dat zijn in Waterloo oog in oog zullen komen
te staan met hun oude Franse krijgsmakkers.
Op 18 juni 1815 is ook Isaac De Meyer actief aanwezig in Waterloo als chirurgijn-majoor. Hij verzorgt er
vanaf de eerste schermutselingen bij Mont-Saint-Jean vele gekwetsten. Hierover zal hij in 1818 zijn
eerste artikel publiceren onder de titel “Observation sur un cas rare d’amputation de cuisse, pratiquée
sur le premier blessé à la bataille de Mont-Saint-Jean”.
Na de slag bij Waterloo blijft hij actief in de hospitalen van Nijvel, Charleroi en Brussel om er gekwetste
Franse soldaten te verzorgen. Nog in 1815 komt hij als chirurg-majoor naar Brugge waar hij actief is in
het krijgsgasthuis “le Caserne des Carmélites” aan de Vlamingdam, in het oude klooster van Sion.

De Caserne des Carmélites aan de Vlamingdam, in het vroegere Klooster van Sion
Later volgt hij zijn regiment karabiniers te paard verder naar Baarle-Hertog. In 1816 trekt zijn garnizoen
eerst verder naar Utrecht, later naar Doornik. Wanneer men hem voorstelt om ook naar het
Nederlandse Hoorn door te trekken, wordt dit voor hem te veel en hij neemt ontslag uit het
Nederlandse leger op 17 juli 1817.

Bonapartist
Zijn ganse verdere leven is Isaac De Meyer een trouw bonapartist gebleven, fier om onder de keizer
gediend te hebben. Het kan evenwel niet met zekerheid gesteld worden of hij in Brugge een actief lid
was van de Napoleonistenvereniging, maar hij ontving wel van Napoleon III, “la médaille de SainteHélène”.

Gedurende zijn ganse leven blijft Isaac De Meyer ook heroïsche verhalen vertellen over zijn wedervaren
in het Napoleontische leger. Net als de eerste kamerknecht van Napoleon, Constant Wairy, gebruikte hij
graag de uitdrukking “J’y étais”…ik was erbij!”
Op zijn grafmonument, op de centrale Brugse begraafplaats, staan de veldslagen vermeld, die hij
meemaakte in het spoor van Napoleon, tijdens de vijfde coalitieoorlog..

Het grafmonument van dr. Isaac De Meyer, dat de grote veldslagen vermeld, die hij meemaakte.

Isaac De Meyer en Brugge
Als hij in 1817 terug naar Brugge komt, is hij een geoefend chirurg. Al moeten we hierbij de duidelijke
opmerking maken dat tot de 2de helft van de 19de eeuw, tot voor de narcose en de asepsie hun intrede
doen, chirurgie beperkt bleef tot vrij oppervlakkige aandoeningen, de behandeling van breuken en in
het geval van dr. Icaac De Meyer uiteraard ook de meer interventionistische verloskunde.
Natuurlijk had een man als dr. Isaac De Meyer als krijgschirurg wel veel ervaring met wondzorg,
breukbehandeling en amputaties. Doch deze kennis was buiten het slagveld van beperkte waarde.
Vanuit Frankrijk bracht hij wel een duidelijke visie mee op een nieuwe medische organisatie. Hij had ook
kennis van het vernieuwde medisch onderwijs en hij heeft vooral een grote interesse voor de
verloskunde.
Eenmaal terug in Brugge in 1917 start hij een praktijk als privaat chirurgijn-accoucheur en gaat voorlopig
terug inwonen bij zijn oom Pieter Vyncke die intussen naar de Oude Burg 10-12 verhuisd is.Op 13 juni
1821 huwt hij met Colette Versavel (12 februari 1799 – 9 maart 1871), dochter van een welstellende
linnenhandelaar, die ook in de Oude Burg woonde. De familie Versavel behoorde in Brugge tot de

katholiek-ultramontaanse strekking. Het gezin gaat vanaf 1822 wonen in het hoekhuis Heilige
Geeststraat 1 en wordt gezegend met 7 kinderen.

Collete Versavel (1799 – 1871) / portret door Joseph Ducq – 1822 - MSK GENT
In 1845, na de aankoop van een achterliggend - aanpalend huis in de Sint-Salvatorskoorstraat 7, wordt
daar een nieuw imposant neoclassicistisch huis met 7 traveeën gebouwd, waar de familie in 1845 zijn
intrek neemt.

De woning van dr. Isaac De Meyer in de Sint Salvatorkoorstraat 7

Isaac De Meyer chirurg-accoucheur
Gestart in 1817 in Brugge als zelfstandig arts, wordt hij al in 1822 aangesteld als dokter bij het bureel
van weldadigheid (het huidige OCMW) en fungeert van dan af als chirurg-accoucheur in het SintJanshospitaal. In 1837 zal hij zijn leermeester Corneille Van Biesbrouck opvolgen als hoofdchirurg in het
Sint-Janshospitaal.
Was Isaac De Meyer een groot chirurg? Dit is moeilijk te achterhalen uit een periode waarin de chirurgie
nog zeer beperkte indicaties geeft. Hij werd in Brugge wel de chirurg-organisator, dit in een periode dat
er nog geen medische wetenschap bestaat.

Isaac De Meyer en het medisch onderwijs in Brugge
Na de val van het empire is Brugge het slachtoffer van een onderwijsdrama. In het Ancien Régime had
Brugge reeds 3 maal tevergeefs gepoogd om een universiteit binnen zijn muren te halen.
In 1816 plant de nieuwe Koning Willem I der Nederlanden 6 universiteiten, waarvan 3 in het Zuiden. Een
rijkscommissie adviseert hierbij voor Brugge, Leuven en Luik als lokalisaties in het Zuiden.
Door inmenging van de Gentse Orangisten bij de Koning zal deze uiteindelijk kiezen voor Gent i.p.v.
Brugge. Brugge krijgt als troostprijs een Koninklijk Atheneum en een provinciale vroedvrouwenschool.
Deze vroedvrouwenschool in de Mariastraat, die effectief opent in 1818, is de prolongatie van een
school welke in 1806 onder het Frans regime was opgericht in het Sint Janshospitaal. Een opleiding tot
vroedvrouw zal er 2 jaar duren. De school en de materniteit blijven er gelokaliseerd tot 1910, dan
verhuist het geheel naar de nieuwe kraamkliniek in de Oostmeers.

De provinciale vroedvrouwenschool start in 1818 in de Mariastraat, annex aan het Sint Janshospitaal

De opdracht van deze school wordt in 1827 uitgebreid tot een “École de chirurgie” onder de nieuwe
naam van “Brugse heel-vroed-en artsenijkundige school”, die studenten in een opleiding van 4 jaar tot
heel- en vroedmeester opleidt. De studenten zijn internen en volgen de “clinica” in het SintJanshospitaal. Dr. Isaac De Meyer zal er de heel- en vroedkunde doceren van 1827 tot 1836, tot deze
school wordt afgeschaft omdat de lagere graden heel- en verloskunde aan de universiteit worden
toegevoegd, waar ze in 1849 verder worden opgenomen in het basiscurriculum, voor het nieuwe
eengemaakte diploma van dokter in de genees – heel - en verloskunde.

Het vroedvrouwenonderricht in Brugge
De vroedkunde was gedurende eeuwen een uitsluitend vrouwelijk beroep waarbij de beroepskennis van
generatie tot generatie, tussen soms analfabeten vrouwen, werd overgedragen.
Vanaf de 16de eeuw komt er in Brugge een eerste stedelijke verordening op een verplichte
beroepsscholing van 3 jaar. Het is slechts vanaf de 2de helft van de 17de eeuw dat het “Collegium
Medicum” in Brugge een echte scholing voor vroedvrouwen inricht.
Het in 1697 gepubliceerde boek van Cornelius Keldermans “Onderwijs voor alle vroedvrouwen,
raeckende hun ampt en de plicht" is hierbij de basiscursus.
Het is maar vanaf 1752 dat in Brugge een eerste chirurgijn-accoucheur actief is. Hierdoor wordt een
meer interventionistische verloskunde geïntroduceerd, met o.a. het gebruik van de forceps.
In 1780 wordt binnen het Sint-Janshospitaal, in het oude Broederklooster een eerste kraamafdeling
opgericht, o.l.v. een lekenjuffrouw, een vroedvrouw-maîtresse. De hospitaalzusters van Sint jan
vervullen geen enkele operationele rol binnen deze kraamkliniek.
Hierbinnen wordt onder het Frans bewind in 1806 een departementale school voor vroedkunde
opgericht. Initieel zijn er 16 leerlingen en dr. Benoît Vansteenkiste doceert er de theoretische cursussen.
Het is deze school die in 1818 onder het Hollands bewind, omgevormd wordt tot een provinciale
vroedvrouwenschool, gevestigd in de nieuwe materniteit in de Mariastraat, ook op de Sint Janssite.
Zowel de kraamkliniek als de vroedvrouwenschool staan onder de leiding van een lekenjuffrouw –
maîtresse, ook genoemd de meesteresse-vroedvrouw. Vanaf 1833 volgt dr. Isaac De Meyer er dr. Benoît
Vansteenkiste op als leraar. Hij doceert er 3 maal per week de grondbeginselen van de verloskunde.
Hij zal ook de volgende 30 jaar de grote promotor en stimulator worden van het
vroedvrouwenonderwijs in Brugge. Onder zijn stuwing zal de provinciale vroedvrouwenschool in de 19de
eeuw een zeer grote expansie kennen.

De vroedvrouw- maîtresse, haar hulp en de leerlingengroep van de provinciale vroedvrouwenschool in de
Mariastraat, in het midden van de 19e eeuw.

Deze school wordt later in 1930 opgesplitst in een nieuwe provinciale vroedvrouwenschool, die verhuist
naar het Sint-Anna moederhuis en de vroedvrouwenschool van Sint-Jan die gevestigd blijft in de
materniteit aan de Oostmeers op de Sint-Janssite.

Hygiënist en stimulator van een nieuwe medische organisatie
A. De provinciale commissie voor geneeskundig onderzoek en toevoorzigt
Reeds in 1825 wordt dr. Isaac De Meyer voorzitter van de Brugse medische commissie en in 1826 van de
provinciale commissie. Deze commissie was in 1818 onder het Hollands bewind opgericht als
“provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt”. Hij wordt er in 1833 voorzitter
van. De taak van deze commissie is enerzijds het toezicht op – en examineren van alle niet-universitaire
medische beroepen, zoals heelmeesters, tandmeesters, oogmeesters, apothekers, drogisters en
vroedvrouwen. Anderzijds is de commissie verantwoordelijk voor de brede volksgezondheid en de
hygiëne en moet o.a. instaan voor de preventie en de havencontroles bij epidemieën, zoals tijdens de

cholera-epidemieën, die in de 19de eeuw 5 maal tussen 1832 en 1862, zwaar onze streek teisterden.
Daarnaast dient de commissie ook de medische hulpverlening aan de behoeftigen te organiseren.

B.

De Société Medico - Chirurgicale de Bruges

In 1815 is dr. Isaac De Meyer één van de stichtende leden van de Société Medico - Chirurgicale de
Bruges, die zowel de oude gilde van Cosmas en Damiaan van de chirurgijns, als het SintLucasgenootschap van de artsen verenigt. Het is een beroepsassociatie van dokters, chirurgen en
vroedmeesters (het eengemaakte diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde dateert maar
van 1849), die vooral de kwaliteit van de geneeskunde wil verbeteren. Wanneer Isaac De Meyer in 1838
voorzitter wordt, staat vooral de medische progressie centraal. Dit komt tot uiting in de uitgifte van het
tijdschrift “Les annales de la Société Medico - Chirurgicale de Bruges” (1840-1862), waarin voornamelijk
medisch wetenschappelijke artikels verschijnen van corresponderende leden. Dat Isaac De Meyer de spil
van deze Société was, blijkt uit het feit dat ze hem maar tot enkele jaren na zijn dood in 1861 heeft
overleefd.

Les annales de la Société médico – chirurgicale de Bruges verschenen van 1840 tot 1862.

C. De Académie Royale de Médecine de Belgique
Toen in 1841 op nationaal niveau de “Académie Royale de Médecine de Belgique” werd opgericht was
terug Isaac De Meyer één van de eerste leden. Deze academie had een dubbel doel. Enerzijds een
adviesorgaan zijn voor de regering i.v.m. de organisatie van de geneeskunde op nationaal niveau,
anderzijds de wetenschappelijke vooruitgang stimuleren in de diverse takken van de geneeskunde.
Opmerkelijk is dat in deze academie, die gedomineerd werd door de universiteiten en vooral door de
Brusselaars, dr. Isaac De Meyer in 1856 verkozen werd tot ondervoorzitter. Opmerkelijk is verder dat
reeds in de eerste helft van de 19de eeuw Isaac De Meyer corresponderend lid was van vele nationale en
internationale tijdschriften en zo beschikte over een breed netwerk van medische contacten in
Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje.

Het grafmonument van dr. Isaac De Meyer vermeldt ook zijn vele eretitels

Visionair hoofdchirurg
Wanneer dr. Isaac De Meyer in 1837 hoofdchirurg wordt in het Sint-Janshospitaal is de hygiënische
situatie er nog identiek aan deze tijdens de Middeleeuwen.

Al snel klaagt hij de onhygiënische situatie van de oude ziekenzalen in het gotische Sint-Jan aan en wijst
vooral op de surinfecties die optreden na correct uitgevoerde chirurgie ( tegenwoordig genoemd
nosocomiale infecties). Door het volledig ontbreken van steriliteit bedraagt de postoperatieve
mortaliteit tussen 1835 en 1860 13%. Als hoofdchirurg wordt De Meyer de pleitbezorger bij de
commissie van burgerlijke godshuizen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Hij is duidelijk: “Rien de
l’ancien bâtiment qui est un véritable centre de mort, ne peut être conservé”. In de jaren 1840 kan hij
de commissie van burgerlijke godshuizen overtuigen van zijn ideeën, met als gevolg dat de provinciaal
architect Pierre Buyck (1805-1879) nog in 1840 een eerste ontwerp van een nieuw ziekenhuis kan
indienen. Hij doet dit na bezoeken met Isaac De Meyer aan de recent gebouwde ziekenhuizen in
Kortrijk, Leuven en vooral Brussel, waar het neoclassicistisch Sint-Janshospitaal afgebouwd in 1843 het
grote voorbeeld wordt.
Het eerste voorstel van architect Buyck is in neogotische stijl, doch dit wordt door de commissie als te
groot ervaren. Er wordt een jury opgericht waarvan Isaac De Meyer lid is. Die zal ook de volgende 5
ontwerpen, die Buyck ontwikkelde, tussen 1849 en 1852 verwerpen.
Naast een lokalisatie op de Sint-Janssite worden alternatieve lokalisaties voorgesteld, zoals de realisatie
van een nieuw ziekenhuis op de gronden van de Duinenabdij, of aan de Gentpoortvest.
Uiteindelijk, om uit de impasse te geraken, beslist de commissie van burgerlijke godshuizen in 1852 om
een openbare wedstrijd uit te schrijven. Weeral is Isaac De Meyer jurylid, ditmaal als vertegenwoordiger
van de provinciale medische commissie.
De jury kiest op 11 januari 1853 voor het ontwerp van de Brusselse architect Vincent Cousin die een
paviljoenmodel voorstelt met 10 ziekenzalen, rondom een grote binnentuin. Het project voorziet in de
destructie van de oude gotische ziekenzalen en de voorgevel van het nieuw hospitaal komt in de
Mariastraat.

Het project van architect Vincent Cousin voor een nieuw ziekenhuis aan de Mariastraat - 1853

Uiteindelijk en verrassend zal men in de gemeenteraad van 10 november 1855, een 7de voorstel van
architect Buyck goedkeuren, dat een U-vormige plattegrond voorziet met aanliggende ziekenzalen. Dit
plan voorziet in de afbraak van de oude ziekenzalen met evenwel behoud van het zusterklooster.
Wanneer eind 1856 de werken opstarten gebeurt dit niet onder leiding van architect Buyck, maar
Isidoor Alleweireldt (1824-1892) is de uitvoerend architect. Hij is de zoon van dr. Joseph Alleweireldt die
ook aan het ziekenhuis verbonden was. Hij is van liberale signatuur en duidelijk de kandidaat van het
stadsbestuur. Immers eind 1854 was Jules Boyaval burgemeester van Brugge geworden met een
absolute liberale meerderheid. Isidoor Alleweireldt was ook nauw bevriend met Isaac De Meyer.
Mogelijk had deze republikein, nochtans gehuwd met een dochter uit een ultramontaanse familie, ook
liberale sympathieën. Zo was ook zijn zoon, de arts Désiré De Meyer ideologisch van duidelijk vrijzinnige
strekking.
Architect Alleweireldt zal aan het oorspronkelijke plan een achtste ziekenzaal toevoegen, twee
operatiezalen en een apotheek. Het finale plan van Alleweireldt is geïnspireerd op het Lariboisière
ziekenhuis in Parijs (bouwfase 1846-1854) dat ook gerealiseerd werd volgens het paviljoentype, ooit
door Jean-Nicolas Durand (1760-1834) voorgesteld als het ideale ziekenhuis. De bouwfase duurt tot
1864 zodat Isaac De Meyer, die overlijdt in 1861 de realisatie van zijn droom nooit heeft mogen
meemaken. Uiteindelijk werden ook de oude ziekenzalen die Isaac De Meyer “ces chambres de la mort”
noemde, gelukkig niet afgebroken en deze vormen nu het pronkstuk van het medisch - historisch
patrimonium van Brugge.

Dr. Isaak De Meyer – potloodtekening door J. Schubert

Medisch-historicus
In zijn nalatenschap is zijn medisch-historisch onderzoek en zijn de publicaties hierover, van zeer grote
waarde.
Vanaf 1841 verschijnen met regelmaat medisch-historische traktaten over o.a.:
−

“Notices sur Thomas Montanus” (Van Den Berghe) 1841

−

“Notice historique de la société medico-chirurgicale de Bruges” 1841

−

“L’origine des Apothicaires de Bruges” 1842

−

“L’ art des accouchements à Bruges” 1842

−

“Notice biographique sur François Rapaert” 1844

−

“les règlements sur l'art de guérir au XVIIme siècle à Bruges” 1844

−

“Notice sur Corneille van Baersdorp, médecin de l'empereur Charles-Quint” 1845

−

“Notice sur Pierre Lanbiot, chirurgien pensionnaire de l'hôpital de la ville et du Franc de Bruges”
1846.

Dit basisonderzoek was de aanloop naar zijn hoofdwerk dat in 1851 verschijnt “ Les analectes
médicaux”. Hierin brengt hij zijn archiefnota’s samen over de medische geschiedenis van Brugge
tussen 1006 en 1850. Het is het spildocument geworden binnen het medische-historisch onderzoek
over Brugge.

Het hoofdwerk van Isaac De Meyer, “les analectes médicaux verscheen voor het eerst in 1851.

Opmerkelijk is ook dat Isaac De Meyer op 24 april 1845 aanwezig was in Diksmuide, de geboortestad van
Thomas Van Den Berghe, bij de onthulling van het borstbeeld van Thomas Montanus in het stadspark.
Hij spreekt er ook de inhuldigingsrede uit, die later wordt afgedrukt als: “Discours prononcé à
l'inauguration du monument de Thomas Montanus".
Door het plaatsen van het nieuwe borstbeeld van Thomas Montanus op 25 april 2015 op de Sint-Janssite
in Brugge, de stad waar het meest actief was, heeft het Collegium Medico – Historicum Brugensis, nu
160 jaar later, een oude Brugse schuld tov. Montanus vereffend.

Het laatste boek van De Meyer situeert zijn buiten de geneeskunde en handelt over “Jaerboek der
Koninklijke Gilde van Sint-Sebastiaen te Brugge” 1859.

Boeken- en kunstverzamelaar
Dr. Isaac De Meyer bouwde tijdens zijn 40-jarig verblijf in Brugge een indrukwekkende kunst- en
boekenverzameling uit.
Zijn kunstverzameling werd na zijn dood nog verder uitgebreid door zijn jongste zoon dr. Désiré de
Meyer (1833-1926) die deze opstelde in zijn prachtige woning op de hoek tussen de Sint-Annarei en de
Blekerstraat. De verzameling bevatte o.a. werk van Van Eyck, Pieter Pourbus, van Orley, Van Dyck,
Rembrandt, Jan Steen,… en vele andere waardevolle kunstvoorwerpen. Désiré De Meyer was ook
medestichter van het Gruuthusemuseum en voorzitter van de Société Archéologique de Bruges.
Hij schonk in 1874 de verloskundige bibliotheek van zijn vader aan de Stad Brugge, die nu nog steeds
bewaard wordt in de stadsbibliotheek.

Dr. Désiré De Meyer woonde in het grote hoekhuis Sint Annarei – Blekerstraat

Het kunstkabinet bevatte o.a. werk van Van Eyck, Pieter Pourbus, van Orley, Van Dyck, Rembrandt…

Besluit: een Homo universalis
Dr. Isaac De Meyer (1786-1861) was een echte Homo universalis. Naast krijgschirurg, chirurgijnaccoucheur en visionair hoofdchirurg, ook voorzitter van vele medische commissies, stimulator van het
vroedvrouwenonderwijs, medisch-historicus en kunstverzamelaar.
Hij beleefde in Brugge de teloorgang van het Ancien Régime, de overgang naar het Franse Empire en
later naar het Nederlandse Koninkrijk, om uiteindelijk in de nieuwe Belgische staat te eindigen.
Hij was de grote gids in Brugge, in het medicaliseringsproces van de 1ste helft van de 19de eeuw, die de
transitie mogelijk maakte van “Care naar Cure”, van ziekenzorg naar geneeskunde. Hij verdient zeker zijn
plaats tussen de andere prinsen van de Brugse geneeskunde: Meester Simon, Thomas Montanus en
Jozef Sebrechts.
Hij overleed in Brugge op 29 mei 1861, op de leeftijd van 74 jaar. Hij werd kerkelijk en met militaire eer
begraven. Hij werd bijgezet op de centrale Brugse begraafplaats, waar op zijn groot grafmonument, niet
alleen de veldslagen die hij meemaakte onder Napoleon Bonaparte werden in gebeiteld, maar ook zijn
voornaamste eretitels.

Het grafmonument van Dr. Isaac De Meyer op de Brugse centrale begraafplaats.
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