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Het was weer stoelen bijzetten in de Vriendenzaal van het museum ! Ons vast
publiek groeit en nieuwkomers voelen zich snel goed thuis.
De voorzitter Dr William De Groote had het in zijn inleiding over “het wonderjaar
Montanus 2012” met een korte terugblik op de fameuze tentoonstelling ‘van
chirurgijns tot pestheiligen’, de vorige vergaderingen en de wens om op de
binnenkoer van het oud Sint Jan een bronzen buste te plaatsen van Thomas
Montanus met de hoop de het huidig of volgend stadsbestuur hiertoe oor zal hebben.
Professor Joris Casselman mocht de spits afbijten met een lezing over zijn
voorganger psychiater Etienne De Greef (1898-1961) aan de KUL. Zijn
betrokkenheid als expert bij de Mariaverschijningen in Beauraing (1932-33) heeft
menig toehoorder geboeid. De mooie intro met de OLV kapelletjes aan de Brugse
gevels vertederde menig Bruggeling. De wetenschappelijke houding van prof De
Greef, in deze delicate materie in het conservatieve België, was een reden om op
een zijspoor gezet te worden aan de universiteit; daarom werd hij niet benoemd in
de psychiatrie maar wel in de criminologie. Hij kreeg internationale erkenning door de
Société internationale de criminolgie en kreeg in 1955 de prijs Scriptores Catolici.

Jan Vandeburie doctoreert aan de universiteit in Kent en had het over de
kruistochten en de verspreiding van Arabische geneeskundige kennis in de 12-13e
eeuw. Een grondige wetenschappelijke studie over dit verhaal, met schitterend
beeldmateriaal, maar soms moeilijk te verstaan in de bomvolle zaal.
Professor em André Van Assche moest in extremis passen om familiale redenen.
Gelukkig hebben we in onze Werkgroep mensen die kunnen toveren. Dokter Johan
Mattelaer wist opnieuw zijn fans, maar ook de anderen te boeien met de
geschiedenis van de voorhuid (niet van het voorhoofd!), de besnijdenis in alle
werelddelen en culturen, uiteraard versierd met uniek beeldmateriaal Wie er niet
genoeg van heeft kan zijn recent boek “de Fallus” (Davidsfonds) consulteren.
Michel Deruyttere

