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https://youtu.be/K4bMxTqBllQ

Het wonderbare verhaal van twee Gentse geneesheren en de gebroeders
Spruyt bij de aanleg van de Belgische spoorlijn in China (1900 - 1910).
Het verhaal start heel lang geleden, bij de 'zijde route', de enige
verbindingsweg tussen het verre Azië en Europa.
Willem van Ruubroeck is de eerste Vlaming die Mongolië bezoekt en vanaf dan
gaat het snel. Verschillende kloosterordes gaan naar China in de drang van
proselitisme.
Het hek is helemaal van de dam als ook Leopold II economische
opportuniteiten ziet in het verre China. Het leidt tot een spoorweg.
Het is een meeslepend verhaal maar ook hoe dit verhaal enkele jaren geleden
in de bekendheid is geraakt is meer dan het beluisteren waard.

Voorbije lezingen
Ziekenzorg in Brugge tijdens de middeleeuwen (deel 1 van 3) – dr. William De Groote

https://www.youtube.com/watch?v=k-iI-ySshVA
Topvrouwen in witte jassen – dr. Michel Deruyttere

https://youtu.be/2EjS8-vQLFo
Devoties tijdens de pestepidemieën in Brugge – dr. Albert Clarysse

https://youtu.be/z8eD7pIuJ1c
Ziekenzorg in Brugge van de 17de tot de 19de eeuw (deel 2 van 3) – dr. William De Groote

https://youtu.be/JB8zcaqAR1g

Van Hospitaal tot AZ Groeninge: de geschiedenis van de ziekenzorg in Kortrijk – dr. Johan
Mattelaer

https://youtu.be/BKJYRa8epRI

Lezingen in de nabije toekomst
2000 jaar geschiedenis van het Vloethemveld en hoe het Sint-Janshospitaal het gedurende
600 jaar gebruikte als haar belangrijkste bron van inkomsten - Ludo Meulebrouck

Ziekenzorg in Brugge in de 20 ste eeuw (deel 3 van 3) – dr. William De Groote

Geschiedenis van de opium – deel 2 – dr. Jan Mulier

Waarom gedurende 233 jaar alle wetenschappen exclusief in het Nederlands in Japan
werden binnengebracht – dr. Johan Mattelaer

Evolutie van de wondzorg doorheen de geschiedenis - Baudewijn Oosterlynck

