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HET EERSTE WOORD
Krekel dacht om eens een inleidend woordje te schrijven om duimen en
vingers van af te likken. Iets super-origineel dat vlot leest en de Davidsfondser
met een gelukzalige glimlach achterlaat. Of minstens een diepzinnige
gedachte waarover men in de loop van de volgende dagen nog eens kan nadenken. Maar zulke gedachten wellen niet zomaar vanzelf op uit de
inspiratiebron. Er wordt van jullie Krekel verwacht dat hij zich informeert in de
geschreven of gesproken pers en, eens daarin een aanstekelijk onderwerp
gevonden, dit nog even laat rijpen en gaat controleren op zijn
waarheidsgehalte.
Pas daarna kan het potlood gescherpt worden (versta hieronder in deze
moderne tijd: de computer opgestart) om aan het schrijfwerk te beginnen.
Krekel had een mooie column gevonden, waar hij wel enkele beschouwingen
over zou kunnen geven. Helaas! Toen hij wou beginnen schrijven was het
artikel gaan vliegen en nergens meer terug te vinden. Daar stond hij dan met
lege handen. Ook een plan B was niet onmiddellijk voorhanden. In een
hoogstaand blad als De Krekel, kan je niet zomaar over van alles en nog wat
uitweiden.
Er moest dus vlug gezocht worden naar een alternatief onderwerp waarover
Het eerste Woord zou kunnen gaan. Nu is februari met zijn grijze luchten, zijn
donkere dagen en kille nachten niet bepaald een maand om veel inspiratie op
te doen.
En zo kwam het dat ‘Het eerste Woord’ van dit nummer 2 van de 50ste
jaargang van De Krekel in feite over niets gaat. Veel is dat niet, maar Krekel
belooft op zijn eerstecommuniezieltje om tegen het volgende nummer beter
te doen.
Gelukkig zeggen onze activiteiten alles.
Op 10 maart gaan we hopscheuten eten in Poperinge.
Op 20 maart begint (dit jaar) de lente en spreekt prof. Peter Schmidt over ‘de
evangeliën: geschiedenis of legende?’ Dit voor onze ‘Nacht van de
Geschiedenis’.
Op 28 maart belicht Jan Leyers hoe het gaat met Allah in Europa (DF-Eine).
Op 1 april moeten we vlug de paaseieren rapen want dan komt de Ronde
voorbij.
Jullie Krekel
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HOPLAND POPERINGE
Hopscheuten zijn de voorboden van al het lentelekkers
dat eraan komt. Daarom bezoeken we met het
Davidsfonds , dé hopstad van Vlaanderen Poperinge
op zaterdag 10 maart 2018.
Ons programma:
8.30 u. vertrek met de bus in Oudenaarde
10.00 u. onthaal met koffie op de hopboerderij, we krijgen er diverse
uiteenzettingen omtrent de hopteelt, de hand- en machinepluk, de
hopverwerking en de hopscheutenteelt
12.30 u. degustatiemenu (excl. aperitief en koffie) met hopscheuten in een
Poperings restaurant
14.45 u. bezoek achter de schermen van de biobrouwerij De Plukker. We
horen er het verhaal van de biohopboer die ook brouwer werd. De
sociale werkplaats Sowepo vertelt ons ondertussen over haar
streekproducten: unieke Poperingse lekkernijen met veel liefde
gemaakt met hopscheuten. Een degustatie van enkele biertjes is
inbegrepen
17.30 u. einde van het bezoek, tijd om nog even te wandelen in de stad
18.30 u. terugrit
20.00 u. aankomst in Oudenaarde
Praktisch: kostprijs voor deze daguitstap
€ 85 voor leden
€ 75 voor leden met activiteitenkaart
€ 95 voor niet-leden
Inschrijven kan via mail (mclaire.puissant@gmail.com ) of telefonisch 055 31
31 84 en dit vóór 25 februari.
Gelieve het juiste bedrag over te schrijven op rekening BE90 4435 6293 2132
van DF-Oudenaarde met vermelding ‘uitstap Poperinge’.
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VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
De liedbeweging vormt al sinds de 18de eeuw
één van de culturele steunpilaren van de
volksbewegingen in Europa, dus ook van de
Vlaamse Beweging. Heel wat componisten en
tekstdichters maakten de Vlamingen van alle
rangen en standen bewust van hun eigen
identiteit. En gelukkig zingen we ook vandaag nog
verschillende inspirerende liederen van toen. Traditie moet er zijn. Het geeft
ons wortels het maakt dat we er staan, zoals we horen te staan, rechtop, tot
statig als een eik.
Het liedprogramma biedt klassiekers, volksliedjes, moderne kleinkunst,
intieme liedjes, strijdliederen. Het Zangfeest moet met z’n tijd mee.
Hedendaagse muziek brengen is moeilijk, maar het lukt hoe langer hoe beter.
Muziek van vandaag is meestal niet gemaakt om echt samen te zingen, maar
door een aantal artiesten te laten optreden met eigen, vooral Nederlandstalig
werk wil het ANZ ook heel bewust dat aspect van het lied laten horen. Het doel
is plezier te beleven in het samen zingen, in verbondenheid over de grenzen
van partijpolitieke en levensbeschouwelijke verschillen.
Optredens
We verwelkomen de Afrikaanse zangeres Corlea Botha, een goede bekende van
onze Vlaamse Dana Winner.
Gene Thomas die resoluut in het Nederlands zingt.
Tantris, de drie Stijnen, zij hebben ook een eigen zangboekje met liedjes voor
‘bijna elke gelegenheid’ en steevast vol ambiance.
Het Zottegemse popkoor ‘Sing Out Loud’, jonge zangeressen die een
gevarieerde mix van meerstemmige pop-, film- en musicalmuziek brengen.
En verder… zorgen de knappe blazers van Brassband Scaldis uit Hoboken, naar
goede gewoonte, voor de begeleiding van de samenzang.
De jeugdmuziekkapellen: KSA ‘Hanske de Krijger’, de Chirokapel van
Buggenhout-Opstal en de Verbondskapel van het VNJ, alsook de thebaanse
trompetten van KSA ‘Hanske de Krijger’ zijn opnieuw van de partij.
Praktisch
Ook dit jaar vertrekt er geen bus vanuit Oudenaarde of Zottegem.
Wie toch met een bus wil meerijden kan opstappen in Gent, onder het viaduct
in Gentbrugge of in Aalst aan het rondpunt den Haring.
Meld uw deelname telefonisch op 055 31 46 29 of jan.amez@skynet.be.
Daar krijg je alle informatie en kun je ook de nodige toegangskaarten bestellen.
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DE NACHT VAN DE GESCHIEDENIS 2018
Ieder jaar wordt in zo goed als alle
Davidsfondsafdelingen een nacht gewijd aan een
Vlaams geschiedkundig thema. Dit jaar ligt de
focus op religie. Om dit onderwerp een boeiende
invulling te geven, moesten we niet zeer ver
zoeken: we vonden inspiratie in een activiteit van
vorig jaar.
In 2017 richtte Davidsfonds Academie in Oudenaarde een cursus in
over het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. De helft van de lezingen werd
gegeven door professor Peter Schmidt. Hij dit deed zo goed, zo gedreven, zo
gedocumenteerd, dat wij het niet bij die ene keer konden laten. Daarom hebben
we gevraagd of hij, tijdens de Nacht van de Geschiedenis, voor onze afdeling
wou komen spreken.
Prof. Peter Schmidt
Peter Schmidt studeerde klassieke filologie in Leuven en Bijbelwetenschappen
in Rome. Hij doctoreerde in de theologie aan de K.U.Leuven. Hij was
hoofdbibliothecaris, geestelijk directeur en president van het Bisschoppelijk
Seminarie in Gent en hij was als kanunnik verbonden aan de SintBaafskathedraal. Hij doceerde het vak Bijbelwetenschappen zowel aan de
seminaries van Gent, van Breda als van Leuven. Hij was voorzitter van de
Vlaamse Sectie van de Europese Vereniging voor Katholieke Theologen en is lid
van de Europese Academie voor Wetenschappen en Kunsten te Wenen. Hij is
auteur van o.a. Het Lam Gods, In de handen van mensen en Ongehoord.

Christen zijn volgens de Bergrede.
De Bijbel is dus reeds 45 jaar zijn
vakspecialiteit. De Bijbel blijft een
zeer boeiend onderwerp en is
historisch van
onoverschatbaar
belang geweest voor heel onze
cultuur. Professor Peter Schmidt was
gelukkig bereid om op de Nacht van
de
Geschiedenis
daarover
in
Oudenaarde iets te vertellen.
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DE NACHT VAN DE GESCHIEDENIS 2018
het onderwerp
Bij een spontane lezing van de Bijbel moet je oppassen, omdat je uit de Bijbel
ook de meest verschrikkelijke dingen kan halen om zo je gedrag te funderen.
Zonder historisch perspectief kan je alle heilige oorlogen, alle doodstraffen, zelfs
slavernij uit de Bijbel afleiden, op de Bijbel funderen. Daarom is historisch
perspectief van kapitaal belang. Het helpt dan om een tekst eerst te lezen in
zijn context, zoals de auteur hem zou bedoeld hebben, zeker vooraleer je daar
een uitleg aan geeft vanuit het 21ste-eeuwse wetenschappelijke standpunt. Zo
voorkom je wat de Duitsers noemen “hinein interpretieren”, wat betekent dat
je onze wereld in de tekst van toen legt.
De Bijbel is als een oceaan, je ziet het begin
maar niet het einde. Een avond is te kort
om over de Bijbel te vertellen en de
voorkennis van de mensen is aan het
slinken als de ijskappen van Groenland.
Daarom beperken we het onderwerp van de
lezing tot de evangeliën. Zijn de evangeliën:
geschiedenis of legende? Hoe plaatsen we
deze
verhalen
in
onze
tijd?
Dit wordt ongetwijfeld een toplezing, de
spreker is een ongelooflijk boeiende
verteller, die zijn onderwerp perfect kent en
dit onderwerp zelf is zonder twijfel bijzonder
interessant.
‘de evangeliën: geschiedenis of legende?’
lezing door prof. Peter Schmidt
dinsdag 20 maart 2018 om 20.00 uur
in de volkszaal van het stadhuis
Inkom: € 10,00
Leden Davidsfonds: € 8,00
OK-pas: € 1,50
Activiteitenkaarten zijn geldig.
Kaarten enkel verkrijgbaar aan de kassa
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ALLAH IN EUROPA
De Islamitische cultuur heeft in Europa reeds lang geleden zijn intrede gedaan,
een vaste plaats gezocht en gevonden. Je kan daar blij of boos om zijn, maar
je kan deze evolutie niet ontkennen. Wij vragen ons dan ook terecht af hoe dit
verder zal evolueren.

Hoe ziet de toekomst van de islam in
Europa eruit?
Moeten we bang zijn?
Groeit er zoiets als een Europese, verlichte
versie van de islam?
Wat willen de moslims zelf?
Is dit verhaal omkeerbaar of zal de Islam
zich verder verankeren?
Kunnen wij met deze sterk verschillende
cultuur harmonieus samenleven?

Jan Leyers
Zanger, filosoof en tv-maker Jan Leyers wordt reeds lang gefascineerd door de
invloed van de islam.
Tien jaar geleden trok hij van Cordoba, ooit de hoofdstad van Moors Spanje
naar Mekka, voor alle moslims de heiligste plek ter wereld. Daartussen lag een
spannende tocht langs de vele plaatsen waar de geheimen van de Islam
verborgen liggen. Het resultaat van de vele ontmoetingen en gesprekken
verwerkte hij tot een Canvasreeks en een boek: De weg naar Mekka.
Nu, tien jaar later, trok hij door Europa, op zoek naar hoe het hier gesteld is
met de islam. Jan Leyers sprak met moslims van Sarajevo tot Groot-Brittannië,
van Frankrijk tot Zweden. Hij wil weten hoe Moslims naar de toekomst kijken
en achterhalen wat ze hopen en vrezen. Dat doet hij in zijn ondertussen
bekende eigen stijl: genuanceerd en respectvol, maar zonder de controverse te
schuwen. Hij ontsluiert een wereld die gewoonlijk verborgen blijft. Op Canvas
liep de reeks Allah in Europa, waarin hij constateert dat de Islam, mede door
de terreuraanslagen, psychologisch veel dichter gekomen is. Maar dat dit
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ALLAH IN EUROPA
maatschappelijk groeiend probleem veel genuanceerder is dan wat we er
doorgaans in de media over vernemen.
Jan Leyers brengt ons het verhaal van zijn reis doorheen Europa. Op zoek naar
antwoorden, op zoek naar wat de Islam echt is, naar wat de Islam in Europa
betekent. Met een open inbreng, die geplaatst wordt in de bredere context van
de Europese diversiteit, maar ook afgewogen wordt tegen de achtergrond van
de actuele terreur.
Aansluitend voert hij met Imam Mbacké Modou een panelgesprek. Deze Imam
is een Islamleerkracht van Senegalese afkomst. We kennen hem uit de
zevendelige reeks God woont in Berchem die momenteel op zondagavond
op Canvas loopt. Programmamaker Dimitri Van Zeebroeck brengt hierin het
verhaal van hoe verschillende culturen samenleven in Berchem.
Praktisch:
Allah in Europa
lezing en panelgesprek door
Jan Leyers en Imam Mbacké Modou
organisatie Davidsfonds Eine
woensdag 28 maart 2018 om 19.45 uur
in Salons Mantovani, Doorn 1, Eine
Inkom: € 12,00
Leden Davidsfonds: € 10,00
Activiteitenkaarten zijn niet geldig.
Er is één consumptie in de inkomprijs inbegrepen.
U kan uw kaarten reserveren via secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of
op 055 31 31 84 (Claire Puissant).
Schrijf uw inkomgeld over op: BE90 4435 6293 2132 van DF-Oudenaarde met
vermelding Allah in Europa
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CULTUUR IN DE REGIO
Davidsfonds
Asper (info 09 384 00 19)
vrijdag 9 maart om 20 uur in de parochiezaal
toneel soldaat Peaceful door Erik Burke
Ronse (info 055 21 17 42)
dinsdag 20 februari om 20 uur in CC Brouwerij De Keyser
voordracht over het ontwikkelingsproject ‘Balunda ba Mikalayi’ door Hans
en Dirk Delrue
Zingem (info 09 324 69 54)
vrijdag 2 maart om 20 uur in de concertzaal van de Bijloke te Gent
filmconcert ‘Modern Times’ door het Brussels Philarmonic Orchestra
Zottegem (info 09 360 01 47)
maandag 26 februari om 20 uur in O.-L.-Vrouw College
lezing ‘hoe filosofie je leven kan veranderen’ door Stefaan Van Brabandt
woensdag 7 maart om 20 uur in de Ridderzaal, Kasteel van Egmont
literaire voorstelling ‘Brave New Maria’ door Kristien Hemmerechts
Filmclub ‘Het Groot Licht’
dinsdag 27 maart om 20 uur ‘The Bridges of Madison County’ (1995)
De Woeker
woensdag 21 en donderdag 22 februari om 20.30 uur,
humor/muziektheater ‘Schoft’ door Kommil Foo
zaterdag 24 februari om 20.30 uur
circustheater/performance ‘Spiegel im Spiegel’ door Cie Side Show
vrijdag 2 maart om 20.30 uur
theater ‘De Zonder Zon Zon’ door Arsenaal/Lazarus
zaterdag 3 maart om 20.30 uur
humor ‘Totdatzeerdoet’ met Pascale Platel, Roos Van Acker en Nele
Vanden Broeck

8

MATTHEUSPASSIE VAN J.S. BACH
Voor het eerst in Oudenaarde!
De Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans van Oudenaarde en haar
kunsteducatieve vereniging EduART vzw
hebben een select muzikaal gezelschap te
gast: Het Kortrijks Vocaal Ensemble,
het Brussels Chamber Choir en het
barokorkest Van Wassenaer brengen
op zondagnamiddag 18 maart 2018 om 15
uur
in
de
Sint-Jozefskerk
de
Mattheuspassie van Johan Sebastian Bach
(BWV 244).
Door zijn dramatische zeggingskracht en
onvolprezen kwaliteit wordt dit werk uit
1727 beschouwd als één van de grote
iconen uit de westerse muziekgeschiedenis. Dit oratorium voor solisten,
dubbelkoor en dubbelorkest vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus naar
het Evangelie volgens Mattheüs.
Een inleiding tot het concert door dr. August De Groote vindt plaats op
donderdag 8 maart om 20 uur in de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans, Parkstraat 2a Oudenaarde.
Praktisch
Mattheuspassie
Johan Sebastian Bach (BWV 244)
Het Kortrijks Vocaal Ensemble
het Brussels Chamber Choir
het barokorkest Van Wassenaer
zondag 18 maart 2018 om 15 uur Sint-Jozefskerk
Info & tickets:
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
055 39 03 60
muziekadmin@oudenaarde.be
www.oudenaarde.be/samw
Ook u kan er bij zijn op donderdag 8 en/of op zondag 18 maart.
Bestel snel uw tickets!
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VOORBIJE ACTIVITEITEN
Op dinsdag 26 december zongen wij in de Walburgakerk ‘U zijt
Wellekome’. Zoals ieder jaar deden we toen beroep op uw vrijgevigheid
om een goed doel te steunen. Tijdens onze ‘Toast Literair’ konden we
daarmee aan de heer Jean Vanderlinden, voorzitter van de VZW
Centrum voor Kansarmen Oudenaarde, een cheque van € 750
overhandigen. Zij zullen dit bedrag gebruiken voor de aankoop van
schoolboeken.

Naar jaarlijkse gewoonte zetten wij tijdens Toast Literair de laureaten
van Junior Journalistwedstrijd in de boeken. François Billiet werd tot
winnaar gekroond. Manon De Praetere en Quinten Blommaert deelden
de tweede plaats en gingen daarmee nipt vooraf aan Wout Verlinde en
Zoë De Coninck.
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DAVIDSFONDS ACADEMIE

RUSLAND IN DE KIJKER

Rusland strekt zich uit over meer
dan 17 miljoen km² en is daarmee
veruit het grootste land ter
wereld. Het ligt half in Europa en
half in Azië, maar ruim 70% van
de bevolking woont in het
Europese deel. Toch blijft het land
voor velen een grote onbekende.
Olga Novitskaja laat u met veel
plezier kennismaken met haar
vaderland. Ze gaat in op de
Russische geschiedenis en toont
een aantal hoogtepunten uit de Russische cultuur. U leert ook enkele typische
gewoonten en gebruiken kennen en zet zelfs uw eerste stapjes in de Russische
taal. Voor al wie concrete reisplannen heeft, maar ook voor wie graag van op
afstand een nieuw land leert kennen!

OLGA NOVITSKAJA is geboren in de voormalige USSR, in Tasjkent, en
woonde in de jaren ’80 tien jaar in Moskou. Ze is doctor in de slavistiek en
doceert Russisch aan de KU Leuven. Ze publiceerde veel over interculturele
communicatie, omgangscultuur en nationale communicatielijsten en is
reisbegeleidster bij Davidsfonds Cultuurreizen.
Praktisch:
donderdag 1, 8 en 15 maart 2018 van 14 tot 16.30 u. in het Walburgacentrum,
Zakske 2, Oudenaarde
Prijs: € 54 of € 49 met Davidsfonds Cultuurkaart, koffie en digitale cursus
inbegrepen.
Inschrijven via de website www.davidsfonds.be/academie of via het
inschrijvingsformulier onderaan dat u opstuurt naar Davidsfonds Academie,
Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven (Code van de cursus: OU18-139)
Info 055/31 40 66 (René Lemarcq) en op 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)
De inschrijving is pas definitief als u het juiste bedrag overschrijft op BE51 7350
2299 6462 (KREDBEBB) van Davidsfonds Academie met vermelding

cursus OU18-139.
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MUZE
Krekel viert zijn gouden jubileum en zal daarom dit jaar de muze-lezers
vergasten op alles wat van ver of nabij Krekelachtig is.
Oudenaarde was in lang vervlogen tijden dooraderd van stroompjes. Door een
verplaatsing van de sluis op de Schelde, zakte ook het peil van die stroompjes
in de binnenstad en werden zij open riolen, met alle kwalijke gevolgen van dien.
Aan de Krekelput liep zo’n gracht voorbij, wat iedereen ’s zomers van ver kon
ruiken. Uit die dagen dateert

’t LIEDJE VAN DE KREKELPUT
Zoekt ge somtijds distraktie:
’s Zomers heeft dat zijn nut
Gunt u de satisfactie
Komt naar de Krekelput.
’t Zonneke hangt er te blinken
’t Vogelke zoekt te drinken
’t Waterke staat te…stinken
In onze Krekelput!

D’stad moest hier laatst doen
werken
Maar van ’t gevaar bewust
Zond ze ne man, ne sterken
Taai en goed uitgerust.
’t Was kwartje voor den elven
Als ie begon te delven
Maar… ie viel van zijn zelven
In onze Krekelput!

Daar is hier ’n park aan ’t groeien
Lommerrijk en pratiek
Just nog de bomen snoeien
En ’t is klaar voor ’t publiek!
D’oukens zou’n komen breien
D’ander zou’n komen vrijen
Maar… ze zou’n gasmaskers
krijgen
In onze Krekelput!

G’hebt hier op al die huizen
Waarlijk een enig zicht
Mee al die grote buizen
En…’t geur dat er onder ligt.
G’hoort hier de mensen kreunen
G’hoort hulder veesten dreunen!
Ge ziet hier wat dat ze keunen
In onze Krekelput!

Vogels en vogelnesten
Gaan van de lucht kapot
Schoonmoeders die ons pesten
Krijgen hier ‘t zelfde lot.
Hê d’eene te vermoorden
Doe’t niet mee lood of koorden
Brengt ze tot aan de boorden
Van onze Krekelput!

- Krekel kon niet achterhalen wie dit
liedje heeft gemaakt; de tekst werd
zonder aanpassingen overgenomen -
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