Korte inhoud
Dr. Albert Clarysse (Izegem °1936) herleeft zijn jeugdjaren tijdens de oorlog,
en de strenge opvoeding in de lagere school en het college in Izegem. Pas
aan de universiteit vond hij zijn gading. Expo 58 overtuigde hem dat hij zich
moest specialiseren in de V.S. Hij greep er de kansen die hem geboden
werden. Hij bracht het tot Assistant Professor of Medical Oncology aan de
University of Utah in Salt Lake City. Omdat zijn specialiteit praktisch
onbestaande was in België, besliste de 37-jarige canceroloog in 1974 naar
België terug te keren. Het AZ St.-Jan te Brugge werd zijn eindbestemming.
Zijn Amerikaanse opvattingen botsten algauw met die van de directie. Op
handen gedragen door zijn patiënten, werd hij la bête noire in het AZ.
Canceroloog Clarysse zag veel ruimte voor verbetering in de aanpak van
kankerpatiënten. Hij maakte dit duidelijk in woord en schrift. Dit werd hem niet
in dank afgenomen door de Orde der Geneesheren. Samen met enkele
collega's organiseerde hij een borstkankerkliniek, die tot de best gekende van
het land hoorde.
Op 70 jaar op pensioen, begon een tweede leven, al even druk als het eerste.
Ondertussen tweeëntachtig geworden blikt hij terug op een boeiende carrière.

Enkele beoordelingen van het boek

"... met bijzonder veel plezier gelezen, vlot en aangenaam geschreven... vooral
daar dit doorweven is met anekdotes van destijds, de toenmalige leefsfeer. ...
Blijkbaar wil u het ludieke, leuke maar ook de zware noten en diepgevoelde
teleurstellingen neerpennen. U schrijft neer wat veel auteurs niet zouden durven...
interessant, illustrerend en confronterend.... Het epiloog: Naar mijn gevoel een
correcte weergave van wat zich afspeelt in onze maatschappij ... " A. S.
“Voorbeeld van een geïnspireerd en creatief persoon, die zich door zelfstudie en
ondernemingszin opgewerkt heeft, zelfs op het internationaal toneel, in het
onderzoek en de behandeling van kanker en die ook bereid was gevestigde
waarden te hekelen daar waar geneeskunde verworden was tot‘geldeconomie’ en
een ‘verheven’ bastion." A.V.
"Vlot en boeiend geschreven: een leven welke een aaneensluiting is van
gebeurtenissen ingegeven door een drang naar meer kennis, naar weten omzetten
in doen. Een leven beïnvloed door gebeurtenissen buiten je wil, maar VOORAL,
heel belangrijk, naar voor gebracht met bedenkingen van vroegere- en toekomstige
feiten welke niet te negeren zijn!
Epiloog en bijlage: doen de lezer nadenken... Was voer voor uren boeiende
gesprekken tussen mijn echtgenoot en ikzelf..." L.F.

"Je beschrijft je jeugd- en de oorlogsjaren, wat een mooi tijdbeeld oplevert.
Je wijst terecht op het toch wel zeer draconisch regime dat de middelbare
schoolstudent in een college te beurt viel... Je zocht de wetenschap, waar
die te vinden was... Opvallende en outstanding professionele carrière...
Betreffend multidisciplinair onderzoek is dit zeker baanbrekend geweest...
Het is evident dat je in uw vakgebied een pionier bent geweest.." Een
collega
“Ik heb het boek in een ruk uitgelezen. Wat een rijk leven!” I.D.
“Een héél goed boek.” De echtgenote van een collega.
“… de levensloop van een goed mens, niet altijd op waarde & verdienste
geschat, toch overwinnaar. " J.V.
“Dit boek stemt tot nadenken.” R.B.
“Dat dit boek een inspiratiebron mag zijn voor velen.” B.P.
“Schitterend” A.B.
“Heel leuk en vlot te lezen” C.C.
“De manier waarop je de laatste decennia filleert zoals een chirurg met zijn
scalpel is verbluffend.” R.P.
“Veel plezier gehad bij het lezen van dit boek” M.B.

…/…

Persoonlijk vind ik dat er in ieder hoofdstuk veel belangrijke zaken staan waar men toch zoveel zou
kunnen uit leren. Men krijgt, door de mooie manier waarop het is geschreven ,een duidelijke visie van
hoe het was om op te groeien in een tijd van voor, tijdens en na de de oorlog, hoe het onderwijs verliep
in het middelbaar onderwijs alsook op de universiteit, hoe belangrijk het in die tijd al was om in Amerika
te gaan verder studeren enz. Daarom vind ik dat zowel jongeren als ouderen, leerlingen uit de laatste
jaren van het middelbaar en ook studenten Uw boek zouden moeten lezen. Door te lezen hoe het
vroeger was en dit te vergelijken met hoe het er nu aan toe gaat, moet men beginnen met reflecteren
en kan men soms lessen trekken om het in de toekomst anders of beter te doen. Misschien gaan er bij
sommigen de ogen open gaan en gaan ze zich afvragen, zijn we eigenlijk wel goed bezig met de
manier waarop nu leven.
De problemen die U hebt gehad in het AZ Sint-Jan te Brugge, moeten zeer zeer pijnlijk zijn geweest.
En in plaats van U op zo een onmenswaardige manier te behandelen, hadden ze U eigenlijk op
handen moeten dragen en fier zijn geweest om iemand als U in huis te hebben. Toen ik Uw manier van
werken las op pagina's 123-124-125, werd ik er stil van. Echt een schitterend model van hoe het “zou
moeten zijn”. Het getuigt nogmaals van het grote respect naar Uw patiënten toe en ook Uw empathie,
het begrijpen van hoe belangrijk het is voor een vrouw dat men er tijd voor uit trekt om zo goed
mogelijk te communiceren, alles duidelijk uit te leggen, dat alles niet blijft aanslepen, dat men alles zo
strak mogelijk opvolgt enz. Drie pagina’s in een boek die zouden moeten gelezen worden door alle
artsen in opleiding. Daarom ook weeral onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld de “Artsenkrant” geen aandacht
heeft willen besteden aan Uw boek.
Maar niet alleen het biografisch gedeelte kan ons veel bijbrengen maar ook de “Epiloog” en de
“Bijlage”. Men vindt daar ook weer zoveel wijze lessen in terug dat het eigenlijk verplichte lectuur zou
moeten zijn in het middelbaar onderwijs. Zowel de jongere en oudere generatie kan uit die twee
hoofdstukken een schat van informatie om dieper na te denken over cultuur, ethiek, waarden in het
leven. Hetgeen U bijvoorbeeld schrijft over die “Critical Theory” en de “Frankfuter Schule”, is voor mij al
een weer direct een inspiratie om daar wat verder over te lezen. K.N.
Een brief van een mij onbekend lezer.
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