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Nieuwsbrief Herfst-winter 2018

Beste Montanusleden en –sympatisanten,

We genieten nog van dit schitterend nazomerweer, maar we kijken ook
reeds uit naar typische najaarsactiviteiten, zoals het Herfstsymposium,
en blikken vooruit naar de Voorjaarsmeeting en het programma 20182019.

1

HERFSTSYMPOSIUM MONTANUS 2018
Zondag 11 november 2018, 10.00 uur

Het Herfstsymposium 2018 van de werkgroep Montanus, het Collegium MedicoHistoricum Brugense, gaat door zondag 11 november 2018 om 10.00 uur, in
samenwerking met de Vrienden van de Musea, in de Vriendenzaal van het
Groeningemuseum, Dijver, 8000 Brugge.

Programma:
Dr Bert Gevaert: Vives – “Juan Luis Vives (1493-1540): vader van het OCMW”

Dr Johan Boelaert: “Ziekten bij de Bourgondische vorsten”
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Dr Albert Clarysse presenteert zijn mémoires :
“Dr Albert Clarysse, ongecensureerd”– YouTube interview met Michel Deruyttere

Dhr Bart Demuynck “ De armendokters van het Bureel van Weldadigheid”

De Montanusleden (lidgeld 2018-2019 betaald) ontvangen de Tijdingen Montanus
2018 tijdens het Herfstsymposium.
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Tijdingen Montanus 2018-10-21
Het is een traditie. De Tijdingen Montanus, verschijnen op het Herfstsymposium.
De nieuwste editie, Tijdingen 2018 zijn klaar en zijn inbegrepen in het Lidgeld 20182019. Wie ze thuis toegestuurd wil krijgen, betaald 5 € extra aan verzendingskosten.
De Tijdingen bevatten de teksten van lezingen gehouden op de symposia.

Inhoud Montanus Tijdingen 2018
Voorwoord.
En vanaf nu besliste de citoyen… De nieuwe structuren van de armenzorg na Franse Revolutie.
Het Bureel van Weldadigheid van Brugge (1799-1925)
De armendokters van het Bureel van Weldadigheid van Brugge.
De hongerrellen in Brugge van 2 en 3 maart 1847 en de rol van het Bureel van Weldadigheid.
Het Bureel van Weldadigheid Brugge tijdens WO I.
Het Bureel van Weldadigheid Brugge na WO I.
Doofblindheid en public relations.
Eugeen Van Steenkiste: arts, ‘godsche kalote’ en taalstrijder in het 19de -eeuwse Brugge.
Frans Daels en de taalstrijd in Gent.
Dwergen in de geschiedenis van Venetië.
Henri Toulouse-Lautrec.
De anatomische les, Brugge (1679)
Anatomy lessons of the Amsterdam Guild of Surgeons.

Lidgeld Montanus 2018-2019 nog niet vernieuwd ?
Vandaag 25 € storten op rekening Montanus, BE 34 3630 3898 9390, met
vermelding naam, adres, mailadres.
Wie de Tijdingen per post wil ontvangen betaalt 5 € extra.
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In een verdere toekomst…

Voorjaarsmeeting 23 februari 2019

– enkel voor leden en

hun partner

Zaal de Pelikaan, Woensdagmarkt (SFX)
Programma /lezingen : cfr volgende editie !
De meeting wordt gevolgd door een receptie

Lentesymposium 1 mei 2019
Thema Spaanse griep 1918-1920
programma verschijnt in een volgende editie van de Nieuwsbrief !
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Herfstsymposium 11 november 2019
Thema: Koloniale geneeskunde
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Medisch –Historische publicaties
Op de website www.montanusbrugge.be groeit de rubriek “Boeken gepubliceerd
door Montanusleden” steeds aan.
Vanaf 11 november 2018 komt een nieuw boek deze lijst aanvullen! Kijk eens naar
de website.

Dr Albert Clarysse. Ongecensureerd.

Kaft boek “Dr. Albert Clarysse. Ongecensureerd”

zijn

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
specialiteit praktisch onbestaande was in België, besliste de 37-jarige
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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.
“... 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.
"Het is evident dat je in uw vakgebied een pionier bent geweest." Een collega.

Het boek zal te koop zijn op 11 november 2018 op het Herfstsymposium en nadien is
het rechtstreeks te bestellen bij de auteur. Meer info cfr website Montanus.

Dr. Albert Clarysse Augustijnenrei, 3 8000 Brugge
claryssealbertmemoires@proximus.be

/ 050-33 73 15

Of In de boekhandel
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Tentoonstellingen…. het bezoeken waard !
‘This vexed question: 500 years of women in medicine’
Deze tentoonstelling is vrij toegankelijk van 19 september 2018 tot 18 januari 2019
van maandag tot vrijdag, 9-17.00 uur, in de Library, Archive and Museum van Royal
College of Physicians in Londen. Ter voorbereiding kan u nog eens ‘Markante
vrouwen in de geneeskunst’ nalezen

Online tentoonstelling

(Michel Deruyttere, Houtekiet 2014)

Met een klik op de muis te bezoeken:

‘de

erfenis van Fleming. Penecilline en een waarschuwing’
Meer info: www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl.

met genegen groeten,

Dr. William De Groote
voorzitter

Dr. Michel Deruyttere
secretaris
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