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Vrijdag 25 februari 2022: Wat is goede literatuur? 

(Prof. Dr. Willie van Peer) 

Hoe goede literatuur terugvinden in de massa publicaties die ieder jaar op de markt gebracht 

worden? Om die criteria te vinden, vergeleek de spreker na een uitgebreide inleiding twee 

eeuwenoude boeken over hetzelfde liefdesthema. Arthur Brookes Romeus and Juliet, dat 

aanzien wordt als de voornaamste bron van William Shakespeares Romeo and Juliet, is 

echter in vergetelheid geraakt. Waarom kan de ene tekst volgende generaties niet boeien en 

de andere wel? 

De lezer moet hard zijn in zijn oordeel. Er zijn nu eenmaal auteurs die de schrijfkunst onder 

de knie hebben en andere niet. Door vergelijking tussen verschillende teksten en met een 

ruime selectie van personen die de vragenlijsten invullen, kan vastgelegd worden hoe het 

komt dat sommige teksten aanspreken en blijven aanspreken, terwijl dat voor andere niet 

het geval is. Literatuur is nieuws dat nieuws blijft. 

  

 

 

 

Dinsdag 8 maart 2022: De Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach 

(Ignace Thevelein) 

Ignace Thevelein is priester van het bisdom Brugge en diocesaan verantwoordelijke voor de 

kerkmuziek. De spreker had gezorgd voor de teksten zodat we konden meevolgen. 

Met enthousiasme legde hij alle finesses van de muziek van Bach uit. Het talrijk opgekomen 

publiek hing aan zijn lippen. 

Alhoewel weinig sprekers zolang een VVA-publiek kunnen boeien slaagde I.Thevelein daar 

wonderwel in. Tot 22.20 u. sprak hij over Bach, zijn favoriete componist. 

Zelf vond hij dat hij in al de jaren dat hij les gaf aan het St-Lodewijkscollege nooit zo’n 

geïnteresseerd publiek gehad had… 

Nadien bleven velen nog napraten bij een goed glas. Het deed deugd om weer iedereen 

zonder mondmasker te zien. De sfeer was optimaal! 

 

 



 

Vrijdag 25 maart 2022: Genetica en onze gezondheid 

(Dr. Ir. Filip Pattyn)   

Dat levende wezens eigenschappen van hun ouders erven is al eeuwen geweten, kijk maar 

naar het kweken van gewassen en het fokken van dieren. Aan het einde van de negentiende 

eeuw heeft men ontdekt dat de genen een volgorde vormen die leidt tot een code waarin 

onder andere de erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd. 

Databanken aanleggen met deze codes kunnen het wetenschappelijk onderzoek bevorderen. 

Door vergelijking van de talloze gegevens kunnen de fouten opgespoord worden die tot 

allerlei kwalen leiden. Men krijgt ook meer inzicht in de interactie tussen de genen. 

Daartegenover staat de kostprijs en er rijzen ethische problemen. Denk maar aan de 

genetische modificatie in de biotechnologie. Het bijhouden van de gegevens over de DNA-

strengen van de bevolking kan ook tot inbreuken op het privéleven leiden. 

Ingenieur Pattyn wist deze ingewikkelde materie op een bevattelijke manier te brengen. 

Weinig VVA’ers zullen erin slagen om te reproduceren wat hij allemaal verteld heeft, maar 

zijn voordracht wekte wel de belangstelling op en zal zeker helpen om verdere informatie 

over dit onderwerp te verwerken. Of moeten we zeggen te doorworstelen? 

 

 

 

 

Wil je ook iets kwijt in ’t Ezelsvel? Neem contact op met Bruno Comer,  

Weststraat 35,8340 Damme. Tel. (050) 50 00 86 of brunocomer74@gmail.com. 


