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Nieuwsbrief Montanus
Lente 2021

Beste Montanuslid en Sympathisanten,
Een nieuwe Lente, een nieuwe nieuwsbrief Montanus.

Inhoud:
-

Annulaties wegens Covid-19
Video -lezingen
Borstbeeld Isaac De Meyer
Triënnale Brugge
Tijdingen Montanus 20-21
Vesalius gezien door onze leden

Annulaties wegens
Voorjaarsmeeting februari 2021
Deze jaarlijkse meeting, enkel voor Leden, in de zaal Pelikaan op de Woensdagmarkt,
moest geannuleerd worden wegens covid-19 epidemie.

Lentesymposium 1 mei 2021 over ‘Geschiedenis van het
Bloed’.
Dit boeiend thema over de geschiedenis van het BLOED, o.l.v Prof em. Marc Boogaerts
(KUL) moet voor de tweede maal uitgesteld!

Hopelijk lukt het wel op 1 mei 2022 !

Zo, zal het programma er uit zien !!

Thema

Bloed, een geschiedenis

Dr William De Groote: ‘Het dispuut over de aankomst en de herkomst van het Heilig
Bloed in Brugge ‘
Dr Johan Mattelaer, ‘het H Bloed in Kortrijk’
Prof.em. Marc Bogaerts, Kul, ‘Bloed, een geschiedenis’

Dr Paul Depuydt, Oostende:’De bloedtransfusie’ (1928)
Dr Philippe Vandekerkhove , Rode Kruis Vlaanderen, ‘Toekomstige uitdagingen voor de
bloedbank’

Uitgesteld, maar niet afgesteld !!

Herfstsymposium 11 november 2020
Dagsymposium in Vives !!!
uitgesteld wegens covid-19 tot 11 november 2021 !!!

“De geschiedenis van de lichaamsversiering, -verminking en -verandering”

Locatie: hogeschool Vives , Xaverianenstraat, 10, Brugge dagsymposium van 8.30 tot 17.00 uur –
Middaglunch en koffiepauzes voorzien
4 sessies: een bloemlezing van de lezingen:
Tatoeage, de taal van de huid als spiegel van de ziel (W.De Groote)
Complicaties bij tatoeage en piercing (G Decuyper)
Cachesekse – van schaamlapje over peniskokers tot tanga (Ph Van Kerrebroeck)
Besnijdenis: religieuze traditie of verminking? (J Mattelaer)
Castratie, eunuchen en harems (J Mattelaer)
Hoge noten zonder kloten (D Vergauwe)
Verminking als straf in Brugge (J Boelaert)
Verminking als politiek wapen in Byzantium (P Defoort)
Mannen met borsten, vrouwen met baarden (B Gevaert/J Mattelaer)
Gendervariatie en geslachtsverandering (P Hoebeke)
Daarna: receptie : proosten op het ‘nieuwe normaal’ !!

Uitgesteld tot 11 november 2021 !!!
Niet te missen!!

Dit Montanus-symposium wordt het
eerste grote dagvullende, cultureel post-covidevent in “het
nieuwe normaal” in Brugge!!!
Meer uitgebreide info, met volledige timing, prijs, inschrijvingsmodaliteiten, in volgende
Nieuwsbrief !!

Video - lezingen Montanus vzw
Door het wegvallen van de Voorjaarsmeeting 2021 en het Lentesymposium 2021,
heeft het Montanus-bestuur beslist ongeveer maandelijks een VIDEO -Lezing te houden.
Er wordt telkens een uitnodiging gestuurd naar alle leden en sympathisanten.
Hieronder de lijst van de videolezingen die reeds achter de rug zijn.
Deze verschijnen steeds op YouTube. U kan ze daar steeds terugzien en (her)beluisteren.
Een eenvoudige klik op de link in de uitnodiging !
U kan ze ook steeds terugvinden op de website van Montanus vzw –
www.montanusbrugge.be – onder de rubriek ‘diapresentaties en interviews’.
U kan de lezing stop zetten en/of herbekijken zoveel als u wil !!

De Spaanse griep wereldwijd en in de Zwinstreek – dr Marc De Meester
https://youtu.be/VWNBnDbRQCo

De geschiedenis van de opium – deel 1 - dr. Jan P Mulier
https://youtu.be/HvCwHI9i7_0

De geschiedenis van de borstkanker – dr. Albert Clarysse
https://youtu.be/CWEbvpzHtWg

Roma Intima – dr. Johan Mattelaer en dr. Bert Gevaert
https://youtu.be/Uz3r1ySJoDo

---Doping in de sport – dr. Michel Baron D’Hooghe
https://youtu.be/RrNzzqrgOO0

---Witte jassen gaan vreemd – dr. Michel Deruyttere
https://youtu.be/AHi9oAbJ3Kc
----

Urolitiasis – een pijnlijke geschiedenis – dr. Johan Mattelaer
Van de heilige Liborius, over de steensnijders, nier- en ureterstenen tot de uitwendige
steenverbrijzelaar
https://youtu.be/UnDSBiPShLQ
-----

Constanten in de strijd tegen epidemieën - dr. Johan Boelaert
https://youtu.be/Pd7ExM1Q8kU
-----

Van pest tot covid 19 – dr. William De Groote
https://youtu.be/E1Xoty44Opk

kopieer de rode link in google

of

bekijk de website van Montanus vzw, rubriek diapresentaties
en interviews

Borstbeeld Isaac De Meyer op site Oud Sint-Jan

Het is een oude droom van onze vereniging om het borstbeeld van Thomas Montanus, op
de binnenkoer van het Oude Sint Jan, een passend gezelschap, een gebuur, een goede
compagnon te geven.
Wie beter dan dr. Isaac De Meyer (1788-1861)?
Deze Brugse legerchirurg trok met Napoleon op in, de 5 e coalitieoorlog.
Hij was ook chirurg, verloskundige en hygiënist in het SintJanshospitaal.
Daar waar Thomas Montanus symbool staat voor de geneeskunde in
het ancien régime, staat Isaac De Meyer symbool voor de “lente van de
geneeskunde” in de 19e eeuw in Brugge.
Om dit bronzen beeld te realiseren wordt voor de financiering ervan het
lidgeld Montanus 2020-2021 integraal gebruikt. Een aantal leden hebben bovendien een
extra storting gedaan om dit beeld te helpen realiseren. Hiervoor onze hartelijk dank!!
Het borstbeeld is een ‘work in progress’! De kunstenaar, Jan Tamsin uit Diksmuide, is
volop bezig er de laatste hand aan te leggen
Wij hopen dit, indien corona het toelaat, in mei 2021, 1 of 2 mei, samen met het
Stadsbestuur te kunnen inhuldigen.

Work in progress

Triënnale Brugge 2021

- TraumA

Geen Meifoor, geen Heilig Bloedprocessie maar wel de driejaarlijkse Triënnale van 8 mei
tot 26 deptember 2021.
13 kunstenaars en architecten, waaronder 3 Belgen, creëren in de Brugse binnenstad.
Montanus vzw werd door de organisatoren aangesproken om enkele lezingen te geven
rond het thema ‘TraumA’, oa. Dr. William De Groote
over ‘het fysieke trauma’, prof em. Paul Defoort UG, over ‘het verloskundig trauma’ ….
De lezingen zullen doorgaan in een speciaal ontworpen kunstwerk over de Reien voor dit
evenement.
Meer hierover in de zomereditie Nieuwsbrief Montanus en de berichtgeving rond dit
evenement.

TraumA – fysisch -, psychisch-, obstetrisch-, ….trauma.

Tijdingen Montanus 2020-2021
Door de covid-19 pandemie zijn de Tijdingen Montanus 2020 niet verschenen!
In het najaar 2021 verschijnt het nummer Tijdingen Montanus 2020-2021. Traditioneel is dit
inbegrepen in het lidgeld Montanus 2020-2021.
Het nummer wordt uitgereikt aan de leden op het Herfstsymposium van 11-11-2021.

U zoekt geschikte literatuur tijdens de covid-19 epidemie ?
Bekijk onze website. Een uitgebreide, diverse reeks boeken met medisch-historische
achtergrond van bestuur- en Montanusleden.
Bekijk rubriek: ‘Boeken van Montanusleden’.

Vesalius
Onze Brusselse anatoom en chirurg Andries van Wesel, of Andreas Vesalius (1514-1564)
blijft ons boeien.
Hieronder volgen drie bijdragen over Vesallius, gemaakt door leden van Montanus vzw
Geregeld publiceert Montanuslid , dr.Jean-Marie Debois boeken over genealogie en
aanverwante thema's. Een indrukwekkende lijst boeken staat op zijn naam.
Hieronder een genealogische link tussen VESALIUS en het Belgisch Koningshuis.

EEN TWEEDE GENEALOGISCHE LINK
tussen
VESALIUS en het Belgisch Koningshuis

‘Wie was Jan de Mol ?’ Deze vraag stelden we aan Google, in de hoop over hem meer te
weten dan zijn geboorte- en sterfdatum.
Het antwoord omvatte eerst een kleine reeks genealogische sites. Maar dan een ongewoon
boek ‘ Correspondance de Marguerite d’Autriche avec... ‘.
Op het scherm kwam onmiddelijk het desbetreffend blad, p.367, waar de Index voor plaatsen persoonsnamen ‘Mol’ duidde (zie vlg.blad). Daarbij was dit het enige trefwoord waar een

lange - anderhalve kolom - tekst was bijgevoegd. In het ganse boek is nergens sprake
van ‘de Mol’ . Toch wel eigenaardig.
Deze lange tekst schrijft in het begin (zie
kopij verder) dat deze gentilhomme bij een
familie hoort die langs de nakomelingen
van zijn zuster, verbonden is met de
Bourbons..’
Broer Pierre, heer van Hoogvorst was groot
valkenier van de koning Filip II in1562, en
was gehuwd met Lieven Borluut. Jan zelf
was gehuwd met Anna van Wesele,
dochter van Andreas en Anna van Hamme.
Zijn zuster - Barbe de Mol- waarvan sprake
was gehuwd met Josse van der Eycken.
Volgt dan de ganse genealogische opvolging die we in het schema hebben
geplaatst. (zie verder)
Van Barbe en Josse kwam Maria van der
Eycken, gehuwd met Eduardus Fortunatus.

Kopij van pagina 367 waar sprake is van Jean de Mol

Genealogie der twee bekende genealogische link’s tussen Vesalius en het Belgisch
koningshuis

Onze dank gaat naar collega Omer Steeno voor zijn aan- en
omerkingen
Debois Jean Marie, geboren te Mechelen 1934 studeerde geneeskunde aan de KULeuven (1958)
en specialiseerde in de radiotherapie, nucleaire geneeskunde en oncologie. Hij had een praktijk
te Duffel en nadien in Antwerpen. Hij publiceerde meer dan 100 artikels in medische tijdschriften
en een vijftal boeken o.a. bij Kluwer. Na zijn geneeskundige praktijk interesseerde hij zich o.a.
voor geschiedenis en genealogie. Hij publiceerde verschillende artikels in geschiedkundige
tijdschriften en in eigen beheer, evenals enkele boeken uitgegeven bij de Boekmakerij.be.
jeanmarie.debois@jedi.be

Wil u nog meer weten over Vesalius en zijn familie? !

Onze leden, Prof em dr Omer Steeno (KUL) en dr. Maurits Biesbrouck
publiceerden recent in het prestigieuze jaarboek van NBW, het
Nationaal Biografisch Woordenboek, nr24, 2020 volgende bijdrage.

VESALIUS (WESELE), Anna (van),
hofdame en 'lavandera de corps', jongere
zus van Andreas Vesalius.
Anna van Wesele of Vesalius werd geboren in
Brnssel omstreeks 1520-1525 als dochter van
Andries (Brnssel, ca. 1479-ca. 1543), ook Wytinck genaarnd, hofapotheker van Karel V (NBW,
di. IV, 311), en Elisabeth of Isabel Crabbe . Zij
had drie broers, Nicolas, Andries, bekend als
Andreas Vesalius ( NB,W di. XI, 797), en Franiscus (NBW, di. XXU, 1125). Ze huwde op een
niet nader bepaald tijdstip met Willem Nicola(u)s Bonaert uit Zierikzee, met wie ze vier
kinderen had, Charlotte, Chretien, Nicolas en
Anna. Ze overleed in Zierikzee op 4 maart
1588.
De vroegere biografen van Andreas Vesalius waren uitermate geinteresseerd in zijn
voorouders en afkomst, maar niet in zijn
gezin en nazaten. Onze eigen eerste
belangrijkste Vesalius-biografen - 1837,
M.F.-V. Goethals (NEW, dl. II, 259) ;
1841, A. Burggraeve (NBW, dl. XV, 99)
- vermelclden alleen zijn jongere broer
Franciscus, overleden als pestarts te Wenen in 1552. Het was wachten tot het einde
van de l 9de eeuw, toen het werk van
Alphonse Wauters (1817-1898) door de
Academie royale des sciences, des lettres et
des beaux-arts de Belgique gepubliceerd
werd in het jaar van zijn overlijdc n. Wauters was als hoofdbibliothecaris en -archivaris van de stad Brussel vertrouwd met de
beschikbare bronnen. Hij bracht ons de
gegevens van het ouderlijk gezin van Andreas Vesalius en diens nazaten tot (deels)
in de derde graad. Spijtig genoeg geeft hij,
evenmin als zijn voorgangers, voldoende
zijn bronnen prijs.
Het echtpaar Andries van Wesele sr. en
Elisabeth (alias Lysebeth, Isabel) Crabbe
had vier kinderen : Nicolas, Andreas, Fran-

ciscus en Anna. Anna van Wesele (alias
Vesalius) wordt voor het eerst vermeld als
zij op 21 oktober 1551 in dienst treedt aan
het hof van Keizer Karel als hofdame en
lavandera de corps. Haar taakomschrijving
staat duidelijk genoteerd : het wassen van
het persoonlijk witte linnengoed van Zijne
Majesteit, zoals overhemden, Jakens, kussenslopen, zakdoeken en dergelijke. Deze
goederen dienden haar overhandigd door de
' barbero de corps' of <liens helpers. Zij
kon beschikken over waterketels en
wasvaten op drie pikkels en andere noodzakelijke apparaten, alsook over een kar of
een dubbelgespan voor het vervoer. Als
dusdanig had zij recht op een wedde van 6
'placas' (stuivers) per dag (ter vergelijking: de opperbarbier kreeg 12, de
geneesheer 30 placas) en 60 placas per
maand voor de aankoop van brandhout en
zeep. Als rantsoen kreeg zij twee broodjes,
een portie wijn, op de vleesdagen 4 pond
vlees en op de visdagen 2 pond vis en 6
eieren. Daarnaast werden haar vier 'arrobas' kaarsen (oude Spaanse maat : 1 arroba
= 11,502 kg) in de winter en de hclft
daarvan in de zomer toebedeeld. Haar
functie was dus van vertrouwelijke aard
gezien de constante vrees aan het hof voor
een aanslag of vergiftiging.
Anna huwde Nicola(u)s Bonart, afkornstig
uit Zierikzee, kamerheer (cubicularius) en
barbier van Karel V (hulpbarbier vanaf
1543, opperbarbier vanaf 1 januari 1552),
aan bevolen bij de keizer door zijn vorige
werkgever, Rene de Chalon (1519-1544),
de eerste Prins van Oranje uit het lmis
Nassau, die sneuvelde bij de belegering van
Saint-Dizier (18 juli 1544). Ook diens
functie was van vertrouwelijke aard. Wij
weten niet of Anna bij haar indiensttreding
al of niet reeds gehuwd was met Nicolas
Bonart. Vem10edelijk diende de 'lavandera
de corps', verantwoordelijk voor de persoonlijke hygiene van de keizer, zoals de
(opper)barbier, de vorst bij <liens verplaatsingen (veldslagen, rijksdagen, plechtigheden van de Orde van het Gulden
Viies... ) te vcrgczellen.
Na de troonsafstand van Keizer Karel te
Brussel (25 oktober 1555) werden Nicolas
Bonart en Anna van Wesele ontslagen
zoals de meeste hovelingen van Karel V.
Uit dank voor de bewezen diensten werd
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VESALIUS
Stamboom van de nazaten van Nicolawi Bonart en Anna van Wesele

Andries van Wesele x Elisabeth Crabbe

Nicolas Bonart x Agnes Pals (Pels)
(+11502)

(ca 1479-1544)

(1493-ca 1554)

I

I

Cornelius (ca 1483-1564)

I

I
Nicolaus Bonart x Anna van Wesele [1]
(i· 1570)
(+ 1588)

Christian x Jossine van Baersdorp

Thiel'T)' vu.n Cuyck x Elisabeth van Etten

Charles x Jeanne d'Orlay

h

Chretien x Jossinc van Cuyck

Nicolas
(1563-1610)

Charlotte x Simon de Gousman
(° 1549)
(+ 1574)

(+ 1594)
J

x Nicolas de Pinder

Nicolas x Anna de Croeser [2)
(+ I1617) (+ 1659)I

Steclant x Jacqueline de Cortewylle

I

I

Marguerite [3]
(+ 1659)

Lamora) x Je.nne
(+
xfabiod'Amenzaga

Charles•Emcst

Anna x Philippe Hoffmans

x Philippe de Croeser

Jean Nicolas x Isabelle de Croeser [4]
(+ 1685)

I
Je an•Emest

Mario-Jacqueline x Engelbertus van Dielbeeck
(+ 1692)

{l, 2, 3, 4] allianties met de familie Vesalius van Hamme
4

Stamboom van de familie Bonart-VAN WESELE (alias VESALIUS).
Bemerk de vier allianties met de stamboom van de familie Vesalius-van Hamme.

Nicolas Bonait op 4 augustus 1556 tot de
adelstand verheven, zoals dit ook te beurt
vie! aan Andreas Vesalius ('medico de
familia') op 11 augustus 1555 en aan
Corneil van Baersdorp ('medico de camara') op 2 mei 1556. De oorkonde voor
Nicolas Bonart is ondertekend door Keizer
Karel, de eerste minister en later kardinaal
Antoine Pe1Tenot de Granvelle (NBW, di.
I, 566) alsook door de keizerlijke secretarissen Haller en Seid. Ook de kinderen
van Nicolas Bonart "van beider kunne"
werden tot de adelstand verheven. Eigenaardig genoeg is in de oorkonde geen
sprake van zijn echtgenote Anna van Wesele. Zijn wapenschild werd bij keizerlijk
besluit verbeterd en aangevuld. Dit mag
wel doorgegeven worden aan al zijn nazaten.
Onderwijl had de keizer Nicolas Bonart al
op 13 mei 1553 benoemd tot baljuw van de
stad Zierikzee in Zeeland, maar die liet zich
daar vervangen door Cornelis Lievense
Werkendet tot het jaar 1565. Hijzelf bleef
tot zijn ontslag in dienst van de keizer die
vanaf 10 oktober 1554 in Brussel verbleef

tot zijn vertrek naar het klooster van Yuste.
Het echtpaar Bonart-van Wcselc blccf in
Brussel wonen alwaar zij eigenaar werden
van een groot herenhuis en wooncomplex
met vier winkels, waterputten, citernes,
tuinen, stallen en aanhorigheden, in de
volksmond 'Cantersteen' ('domus cantoris') geheten.
In 1565 liet Bonart zich in Zierikzee als
baljuw opvolgen door zijn schoonzoon
Simon Goesman, afkomstig van Goes en
gehuwd met dochter Charlotte. Simon
Goesman was voorheen als barbier in
dienst van de hertog van Alva (NBW, dl.
XIII, 22). Tijdens de troebelen tussen de
Geuzen en de Spaanse troepen koos deze de
zijde van zijn vroegere werkgever, de
he1tog van Alva, werd als 'spion' bestempeld en diende te vluchten. Hij stierf te
Brussel op 27 februari 1574.
Nicolas Bonart overleed te Brussel op 25
december 1570 en kreeg er zijn epitaaf in
de kapittelkerk van St.-Goedele. De naam
van zijn echtgenote Anna stond crop
vermeld als "jouffrou anna van wesele zijn
huysvr(ouw)e die sterft...." zonder
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op <lat ogenblik vier kinderen tot het gezin
Bonart-van Wesele behoorden : Charlotte,
Chretien, Nicolas en Anna.
Charlotte was (cf. supra) gehuwd met
Simon Goesman, eertijds barbier van de
hertog van Alva. Op 2 augustus 1565 werd
hij aangesteld tot baljuw van Zierikzee in
opvolging van zijn schoonvader. Hij werd
tevens "commissaris van monstrijencontrole van S.M.'s annada soo te water als
te lande". Na Den Briel op 1 april 1572
werd ook de stad Zierikzee ingenomen
door de Watergeuzen. Na de belegering
door de Spaanse troepen gaf de stad zich
over op 28juni 1576. Aangezien als 'spion'
en als 'schelm en meineedig' omdat hij als
baljuw de zijde van de Spaanse troepen
koos, diende Goesman te vluchten. V66r de
Spaanse troepen na muiterij wegens het
uitblijven van soldij einde 1576 af- dropen,
was Simon Goesman reeds over- leden te
Brussel op 27 februari 1574. Vermoedelijk bleefCharlotte achter in ZierikGrafschrift van Nicolas Hot{t)man(n)s (t8 juli
1617, 35 jaar oud), kleinzoon van het echt- paar
Bonart-V AN WESELE, echtgenoot van Anna
[de] Croeser(s) (1578-1659), dame van
Hamme, in de verdwenen St. Gorikskerk te
Brussel (Rijksarchief te Brussel, Vorst, foto
0. Steeno).

verdere datum. Anna van Wesele stierf
immers niet in Brussel maar in Zierikzee
op 4 maart 1588, vermoedelijk bij haar
dochter Charlotte. Haar verdwenen epitaaf op een pilaar in het koor van de St.Lievensmonsterkerk, waarvan alleen het
torengedeelte overbleef na de brand in
1832, luidde : "Hier leit begrave Jonckvr
Anna van Wesel weduwe van Willem
Niclaes Boenaert - Bailluw der stede
Zirickze en Opperbarbier van de Keiz.
Maj. Carolus de vijfden ende sterf de
vierden martii Anno xvcvm en tachtig".
Het gezin Bonart-van Wesele

Bij de afbandeling van de onroerende
nalatenschap bracht de verkoop van 'Cantersteen' aan Lamora!, graaf de Ligne et de
Faquembergues en zijn vrouw Marie de
Melun, prinses van Epinoy op 1 maart 1594
10.000 gulden en 225 gulden jaarlijkse
rente op. Uit die documenten weten we <lat
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Grafschrift van Lamoral Bonart in de O.L.V.kerk te Diest. Lamora!, drossaard van de Steden
en Land van Diest en Zichem, is een kleinzoon
van Nicolas Bonart en Anna VAN WESELE
(alias VESALIUS). Zijn echtgenote Jenne van
Steelant hertrouwde en is niet in Diest begraven
(Collectie van graaf Frederic de Limburg
Stirum, Huis van de Adel, Elsene- Brussel, foto
0. Steeno).
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zee met haar kroost en trok Anna van We- sele bij haar in voor de zorg van de min- derjarige
kinderen. Charlotte hertrouwde met Nicolas de Pinder.
Chretien of Christian, jonker, werd 'com- mandant' van's Hertogenbosch. Hij huwde Jos(s)ine
van Cuyck, enige dochter van Charles, heer van Cauwestein, en Jeanne d'Orlay.
Nicolas trad in in het noviciaat van de jezuYeten te Trier op 23 maart 1583. Hij doceerde
filosofie te Dowaai (Douai) en theologie te Leuven in het 'Collegio So- cietatis Jesu'. Naast
enkele Latijnse ge- schriften alsook twee vertalingen van de Spanjaard Ludovicus de Palma is
van zijn hand een 'Brieve Apologie du Culte de Notre Dame de Montaigu' (met tevens een
'Vlaamse' uitgave). Na een verblijfin Spanje stierf hij op 9 maart 1610 tijdens zijn terugkeer
naar de Nederlanden.
Anna huwde jonker Philippe Hof(f)) man(s), heer van Opdorp, Melis en Wolput. In 1584 werd
hij tot de adelstand verheven. Opvallcnd is dat de nazaten van het gezin Bonart-van Wesele in
adcllijke en militaire kringen verkeerden, daarbinnen huwden en in verdere generaties binnen
de adel aanvaard werdcn. Zij hebben o.a. ecn bc- langrijkc rol gespeeld in bcstuurlijk en
kerkelijk Diest als drossaards van de 'Stede en Land van Dicst en Zichem' en als weldoeners
van de parochies aldaar.
Brannen & lit. : BERGEN, Archives de l'E tat, Archives de la famille Bonaert, lnventaire par L. Regibeau, R. Wellens, 1414,
Lettres paten/es de noblesse avec reproductiond'armoires concedees par
Charles Quint a Nicolas Bonar/, bailli de Zierikzee
(oorkonde, Brussel, 5 augustus 1556) ; ELSENEBRUSSE L, Huis van de Adel, Collectie van Graaf Frederic de Limburg Stirum, Ms, Inscriptions fime- raires du
Brabant, Tome V; VORST , Rijksarchief
te Brussel (voorheen Anderlecht), Oud archief van de Kapittelkerk van St.-Michiel en St.-Goedele te Brussel,

lnscriptiones et sepulchralia quae extant et reperiuntur in ecclesiis, monasteriis et sace//is eius- demque in pagis et
/ocis vicinis, l 7de eeuw, f. 9 ; - WENEN, Oste rreichisch es S taatsarchiv, Abtei lung Haus- , Hof- und Staatsarchiv, (>STA
, HHSIA, ReichsregisterKarls V, Bd. 20, f. 92r-93r (oorkonde, Brussel, 4 augustus 1556), 'Nobilitatio cum me/io- ratione
armoru111 ac facultate cera rubea utendi pro Nico/ao Bonart cubicu/ario et barbitonsore Majes- tatis Vestrae'. J. DE KANTER, Chronijk van Zierikzee, Zierikzee, 1795 ; - M. F.-V. GOETHALS,
Lec111res relatives a /'histoire des sciences, des arts,
des /ettres, des moeurs et de la politique en Belgique, et dans /es pays /imitrophes, Brussel, 1837; - A.
BURGGRAEVE, Etudes sur Andre Vesale, prece- dees d'une notice historique et ses ecrits, Gent, 1841 ;
- G. VAN MALE, Lettres sur la vie interieure de l'Empereur Charles-Quint, Brussel, 1845; - M. GACHARD,

Retrait e et mort de Charles-Quint au monastere de Yuste : leures inedites pub/iees d'apres
/es originaux dans /es archives royales de Simancas, II, Brussel, 1855 ; ·-· AN., Opperbarbier van Karel V, in:
De Navorscher, 1862, 12, 33; - A. & A. DE BACKER, C. SOMMERVOGEL, Bonaert
Nicolas, in : Bibliotheque de la Congregation de Jesus, Bibliographie, I, Brussel ; Parijs, 1890 ; • •
M. ROTH, Andreas Vesalius Bruxel/e nsis, Berlijn, 189 2 ; - A. WAUTERS, Les rues, les places publi- ques,
les boulevards, etc. de Bruxelles de jadis et d'aujourd'hui, in: L'Etoi/e Beige, 20 juli 1895, 2;
- A. WAUTERS, Quelques mots sur Andre Vesale, ses ascendants, sa famille et sa demeure a Bru xelles,
nommee La Maison de Vesale, in : Memoires couronnes et autres Memoires, Academie Royale des sciences, des
/et/res et des beaux-arts de Belgique, Brusse l, 1896-1898 ; - P. DE VOS, De graj chriften der voormalige St.
Lievens-Monsterkerk te Zierikzee met een plattegrond dier kerk, Zierikzee, 1911, 44 ;
- J.-J. G. TRICOT-ROYER. La famille des "Van Wesel", in: La Chronique ;\1edicale, I 914, 21/9, 259-264; - A.
BONAERT, Genealogie de families homonymes, I. Genea logie d'une famille Bonar! de Zierikzee, in : Tablettess
de Flandres, Recueil I, Brugge, 1950, 153-163; E. SPELKENS,
Genealogie de la famille d'Andre Vesale (Wytinck, dictus van Wesele), in : L'lntermediaire des Genea- logistes/De
Middelaar tussen de genealogische Na- vorsers, 16/2, 1961 , 64-75, 16/4, 1961, 197-198;
- C.D. O'MALLEY, Andreas Vesalius of Brussels 1514-1564, Berke le y ; Los Angeles , 1964 ; -·- P. DE VOS,
De Vroedschap van Zierikzee in de tweede heljt der l6de eeuw tot 1795, Alphen aan den Rijn, 1982 ; A.
M(EULEMANS), Vesaliana, in : 1Yledede/inge11 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en omgeving, 1984, 24, 3-49 ; - J. M. MILLAN
ed., La Corte de Carlos V. Tercera parte, Los Servidores de las casas reales, vol. lV-V, Ma- drid, 2000 ; - 0 .
STEENO, M. BIESBROUCK,
De familie Vesalius. Enkele nazaten en hun rol in bestuur lij k Dicst, in : Vlaamse Stam, 4515, 2009, 508-526 ;
0. STEENO, M. BIESBROUCK,
Anna van Wesele, jongere zus van Andreas Vesalius, ' lavandera de corps' aan bet Hof van Keizer Karel V, in :
A. Vesalius, (KU Leuven, Fae. Geneeskunde, Permanente Vonning) , 2011, 23/2, 81-88; - 0. STEENO, De
familie van Andreas Vesalius, in : Vlaamse Stam, 52/2, 2016, 171-1 75.
Omer STEENO, Maurits BIESBROUCK en
Theodoor GODDEERIS

Reproductie met toestemming van voorzitter van de NBW Commissie,
prof. Waterschoot en Hans Rombout, waarvoor dank.

Tenslotte nog een bijdrage van Montanuslid, prof. Dr. Sonja Declercq, Alumnus van
het jaar 2018.
U kan meer over haar curriculum lezen in @.Vesalius, 30,nr 2, 2018
In hetzelfde tijdschrift, het Alumniblad van de Faculteit Geneeskunde KUL, vindt u in
31,3,22-23,2019 haar toespraak gehouden voor de alumni op 3 juli 2019.
Tenslotte kan u haar reisverslag hieronder lezen,, “ontmoeting met Andreas Vesalius
op Zakynthos”, het Grieks eiland .
In 2014 hebben Belgische archeologen er gezocht naar het graf van Andreas
Vesalius.
Wil u de video impressie van mijn jaargenote, Associate Professor of Ophtalmology
aan Stanford University, Californië, bekijken die ze gemaakt heeft samen met haar
echtgenoot, prof Eric Denys, neuroloog eveneens in Stanford, tijdens deze reis,
kopieer volgende link in google.
Veel kijkplezier.

https://drive.google.com/file/d/1XB5qj0Z7OmaRkB00AAoOkejt5wecY5Zy/view

afdruk met welwillende toestemming van hoofdredacteur dr.Bruno Mortelmans
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Aandacht !!!

Wij communiceren uitsluitend via e-mail en via de website www.montanusbrugge.be
!
Daarom verzoeken wij u veranderingen aan uw e-mailadres (of andere contactinfo)
altijd door te geven aan de secretaris michel.deruyttere@skynet.be
Zorg ervoor dat wij het juiste mailadres hebben, zoniet kunnen wij u niet bereiken.

Veel leesplezier in deze bizarre covid-19 tijden !!!

met genegen groeten,

Dr William De Groote
voorzitter

Dr Michel Deruyttere
secretaris
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