
S p i e g e l  

Berichtenblad van de Jan van Boendalekring nr. 332 
                                                                          Tervuren, maart 2021 
 
 
 

MAART herbekeken 

 
                                                                                                                                       Bron: www.tuinkeur.nl 

 
In deze Spiegel blikt voorzitster Griet Christiaens terug 

op enkele maart-voordrachten 
(die u kunt raadplegen op onze website). 

 
Dankzij Anne-Mie Cosijns, Odette De Malsche, 

Lieve Hulpiau en Elisabeth Lauwers 
werden alle Spiegels gedigitaliseerd. 

Of deze dan integraal gepubliceerd worden 
op de Boendalewebsite: 

daarover beslist de Raad van Bestuur nog. 
 



 

MAART 2020  - Spiegel 322  

Ria LAENEN over Het hedendaagse Rusland van Poetin  
Wat zijn de grootste uitdagingen voor Rusland na “20 jaar Poetin aan de 
macht”? De spreker lichtte de relatie tussen Oost en West toe sinds het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie en er werd stilgestaan bij de vraag hoe we in 
de huidige gespannen situatie zijn terechtgekomen.  

Griet: Wie heeft er niet de boeken Oorlog en vrede en Anna Karenina van 
Leo Tolstoj verslonden? Wie droomt er niet weg bij de film Doctor Zhivago? Wie 
geniet er niet van de Russische balletten met Roedolf Noerejev? Rusland is een 
land van tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen stad en platteland, tussen 
monumentaal en vervallen… Ook de romantiek en de huidige realiteit 
verschillen. Het is tevens een land van dictaturen en van koude oorlog, en 
momenteel het rijk van Vladimir Poetin. De spanning in de zaak Navalny stijgt. 
Diplomaten worden uitgewezen en nieuwe sancties tegen Rusland worden 
overwogen.  

 
 

MAART 2019 - Spiegel 312  

Paul DELVA - Over de band tussen Vlaanderen en Brussel  
De brug tussen Vlaanderen en Brussel is niet af. Ze is er wel en verbindt de twee 
partners maar staat nog altijd in de steigers. Ik weet ook niet of ze ooit af zal 
geraken. Echter, zolang de steigers er staan, moet er aan de brug verder 
gewerkt worden, vanop de Vlaamse én vanop de Brusselse oever, met aan 
beide oevers enthousiaste architecten die zoveel mogelijk dezelfde plannen 
delen. Brussel is vele steden in één.  

Griet: In februari 2021 verscheen er in de Randkrant een artikel over de 
19 gemeenten van de Vlaamse Rand, die samen een specifieke regio vormen 
die op socio-economisch vlak duidelijk verschilt van de rest van Vlaanderen. 
Mijn hele leven speelt zich af in die regio. Kan je spreken van een frustrerende 
relatie? Liefde en bewondering, of ook irritatie en boosheid?  
 
 

MAART 2018 - Spiegel 302  

Jos VANDER SLOTEN over Robotchirurgie  
Computers zijn in onze moderne samenleving overal aanwezig. In de 
geneeskunde is dat niet anders. Computers bieden ondersteuning bij de 



diagnose van ziektes, vormen een hulpmiddel bij de voorbereiding en de 
planning van een operatie, en sturen zelfs robots aan die de chirurg helpen bij 
een operatie. 

Griet: Ikzelf hou van techniek en van vernieuwing. Als sociaal 
verpleegkundige kan ik enkel verbaasd en enthousiast zijn over de enorme 
technologische evolutie in de zorg en de geneeskunde. 
Covid-19 zette wel een rem op de huidige zorg en noodzakelijke operaties 
werden uitgesteld. In Melle moest het nagelnieuwe opleidingscentrum voor 
robotchirurgie tijdelijk dicht en werden er 650 trainingen afgelast.  
 
 

MAART 2017 - Spiegel 292  

Eddy DECUYPERE over Oorsprong, verleden en toekomst van 
onze huisdieren  
Wanneer we het hebben over de oorsprong van onze huisdieren, komen we 
automatisch bij de term domesticatie uit: een van de omvangrijkste, oudste en 
wellicht ook van de meest fascinerende biologische experimenten van de 
mensheid. 

Griet: Ik herinner mij nog het verhaal van de zilvervos: “De zilvervos 
verliest zijn streken. Een bijzonder experiment waar er bij zilvervossen in 
gevangenschap bewust de rustigste en minst angstige dieren geselecteerd 
werden. En wat blijkt? Na nauwelijks twintig generaties verschilt hun gedrag 
compleet met dat van hun vrije soortgenoten: ze zoeken actief de mens op, 
likken aan handen, blaffen als honden., en krijgen die gedomesticeerde vossen 
ook hangoren of omhoogkrullende staarten.” 
 
 

MAART 2016 - Spiegel 282 

 Jan CAEYERS over Waarom Beethoven een genie was  
Maar wat maakt iemand tot een genie? Waarom is Beethovens carrière zo 
bijzonder en waarom spreekt dit tot onze verbeelding?  

Griet: Dirk Brossé beweerde onlangs in de De Tijd (20/01/2021): “Als 
Beethoven vandaag had geleefd, stond hij op het podium van Tomorrowland. 
Hij was van nature bijzonder expressief in zijn muziek, door zijn doofheid werd 
zijn muziek alleen maar luider. Bovendien was hij een enfant terrible; hij schopte 
tegen heilige huisjes. De perfecte figuur voor Tomorrowland.” Kan het nog 
moderner???  
 



 
Boendaleberichten 

  
 
Beste Boendaleleden, 
 
Quizvragen: 

 
• Waar kan je je kennis bijschaven en met een frisse blik allerlei 

gebeurtenissen en onderwerpen (her)bekijken?  
• Waar (her)ontdek je een boeiende en verrassende wereld van kunst, 

muziek en wetenschappen?  
• Waar vind je enthousiaste sprekers die je op een meeslepende manier 

wegwijs maken in diverse werelden?  
• Waar kan je samen met je vrienden genieten van een goede voordracht 

en daarna nog gezellig napraten? 
 

Antwoord: bij de Boendalekring van Tervuren!  
 
(maar nu effe niet, zolang Covid-19 de plak zwaait, daarna hernemen we) 
 
                      Griet Christiaens 
 

 
--oOo-- 

 
 
Onze oproep om een haiku te schrijven werd enthousiast onthaald door oud-
voorzitter Mark Servotte. Hij schreef voor u zijn eerste haiku.  
 

Springt de lente gek  
Soms te vroeg dikwijls te laat 
Vink fluit lente in 

 
Wie gaat de uitdaging aan en schrijft een haiku voor onze volgende Spiegel?  
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