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HET EERSTE WOORD
De vakantiemaanden zijn zeer zomers geweest. Dat trekt
niemand in twijfel. Maar ook daaraan komt een einde. Het
is de tijd om een nieuw werkjaar te starten.
En dit werkjaar beginnen we met een bezoek aan de
tentoonstelling van de schilderijen van Adriaen Brouwer.
Zelfs al is de band tussen Oudenaarde en Brouwer wellicht
flinterdun – hij zou hier geboren zijn – dan nog is het een mooi initiatief om
een tentoonstelling te wijden aan zijn schitterend werk.
Felix Timmermans schreef een roman over Adriaen Brouwer, waaruit volgende
passage (in de spelling van toen):

“Mijn vader had nest gemaakt in een arm straatje te Audenaarde. O
schoon heuvelland, verhelderd door de Schelde! Schoon lijk de tapijten,
die z'er weven.
Mijn vader was een tamelijk goede tapijtenteekenaar en had een fijnen
smaak voor kleur, maar hij kon nog beter bier drinken.
En hij zat zelfs aan 't geld dat mijn moeder zuur verdiende, met gedurig
over het kantkussen gebogen te zitten, en er dapper aan te werken.
Hij wou de steen in zijn hart niet voelen, en hij is er van gebarsten, van
het bier.
Nu, dat bier van Audenaarde moet niet verlegen staan voor den besten
wijn. Audenaardsch bier! Daar gewonnen, daar gebrouwen, daar
gedronken! Donker en stralend, gesmolten brons. Eten en drinken. Ge
wordt er van als een klok vol diepe klanken, ge voelt u Paschen tot in
uwen kleinen teen. Ik was toen tegen de zestien jaar en had nog twee
jongere broerkens.
Ik had mijn vader zoo wat geholpen bij het teekenen en kleuren van
vogeltjes, hoornen van overvloed en andere flauwe kul, en zette nu zijn
stiel voort. Want ik was begaafd geboren. Van jongsaf, terwijl de
vrienden rakkerden, zat ik gewonnen verloren te teekenen en met wat
verf bezig. En heel de lange winteravonden, zat ik bij de
gemeenschappelijke kaars, op kleine papierkens allerlei prentjes uit de
boeken na te knutselen, of teekende lijk ieder kind dat aanleg heeft, de
torens van mijn stad, ons schoon stadhuis, bomen en mannekens.”
Zo werd Brouwer met woorden geschilderd.
Zo werd ook Oudenaarde geschilderd.
We starten een schilderachtig werkjaar.
Jullie Krekel
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ADRIAEN BROUWER
MEESTER VAN EMOTIES

Tot 2020 huldigt Vlaanderen zijn
Vlaamse Meesters. Rond Rubens,
Bruegel, Van Eyck en andere
Vlaamse Primitieven worden tal van
exposities en activiteiten opgezet.
Maar ook Oudenaarde heeft zijn
Vlaamse Meester en pakt uit met
een prestigieuze tentoonstelling:

Adriaen Brouwer, meester van
emoties.
De tentoonstelling geeft bezoekers
een boeiend inzicht in Brouwers’
werk, dat heel toegankelijk en
gevarieerd is. Omdat hij vandaag de
dag minder bekendheid geniet dan zijn
tijdgenoten is Adriaen Brouwer een van de meest fascinerende schilders uit de
Lage Landen.
Op de website van het MOU lezen we:

Adriaen Brouwer werd wellicht in Oudenaarde geboren als zoon van een
tapijtwever van Oudenaardse wandtapijten. Vanuit kunsthistorisch oogpunt
is Brouwers oeuvre van uitzonderlijk belang: als overgangsfiguur slaat hij
een brug tussen de zestiende-eeuwse Bruegeltraditie en de landschaps- en
genretaferelen van de volgende eeuw. Ondanks zijn roem in eigen tijd geniet
Adriaen Brouwer vandaag (nog) niet de bekendheid van tijdgenoten als een
Rubens of Van Dyck. Hij was nochtans zeer getalenteerd en zijn werk erg
gegeerd. Ondermeer Rubens en Rembrandt waren fervente verzamelaars.
De toegankelijkheid en de gelaagdheid van zijn werk maken Brouwer een
van de boeiendste schilders van de Lage Landen.
De kunstenaar maakt integraal deel uit van de Oudenaardse culturele
identiteit: lokale legenden verhalen over zijn leven en zijn naam weerklinkt
in diverse producten en evenementen. Het MOU wil deze leemte vullen en
biedt het grote publiek de kans om de veelzijdigheid, de hoge artistieke
kwaliteit en het innovatieve karakter van Brouwers kunst te ontdekken.
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GELEID BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING
Een bezoek aan deze tentoonstelling is voor elke inwoner van Oudenaarde
dan ook een must.
Op zaterdag 22 september 2018 bezoeken wij, onder leiding van ervaren
gidsen, om 15.00 uur deze tentoonstelling.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Het aantal plaatsen is beperkt! Schrijf dus
snel in.
Praktisch
Datum, uur en plaats
kostprijs
(inkom en gids)
inschrijven
betalen

zaterdag 22 september om 15.00 uur
Dienst voor Toerisme (Markt)
€ 15,00
leden betalen € 12,00
OK-pas € 1,50
vooraf inschrijven is noodzakelijk via
marleen.wambacq@skynet.be of 055 31 46 29
BE90 4435 6293 2132 (KREDBEBB) van DF
Oudenaarde met vermelding tentoonstelling

Kunstparcours Charivari
Gelijktijdig
met
de
tentoonstelling loopt het
tentoonstellingsproject
CHARIVARI. Curator Jan
Hoet
Jr.
en
Melanie
Deboutte
brengen
een
twintigtal hedendaagse kunstenaars samen. Zij leggen in hun werk, net als
Adriaen Brouwer, een gezond gevoel voor ironie, kritiek en spot. Maar ze zijn
ook steeds gedreven door een zoektocht naar schoonheid, naar poëzie, naar
een gevoel van verheffing en verlichting.

CHARIVARI vindt plaats in de Pamelekerk. Op de markt ‘bezet’ dit project
eveneens café Adriaen Brouwer, dat
ontmoetingsplek voor bezoekers wordt.

drie

maanden

Meer info op http://adriaenbrouwer2018.be/kunstparcours/
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VERNIEUW NU JE LIDMAATSCHAP
Het Davidsfonds, dat is cultuur in alle vormen, in alle maten en voor alle
leeftijden. Jaarlijks beleven 55 000 cultuurliefhebbers met een Davidsfonds
Cultuurkaart samen cultuur in heel Vlaanderen. En daar willen jullie ook dit jaar
weer bij zijn! Daarom is lid zijn van onze cultuurverenging een must!!!
In de loop van de maand september bezorgen onze bestuursleden en
wijkmedewerkers u persoonlijk de ‘Cultuurgids 2018-2019’ met het
keuzeformulier. U leest hierin hoe u het lidmaatschap hernieuwt, de
Davidsfonds Cultuurkaart bekomt en wat de voordelen ervan zijn.
Ook dit jaar kan u voor elk gezinslid de DF-cultuurkaart aanvragen. Hiermee
krijgt u op tal van plaatsen en activiteiten reductie. Vul daarom de juiste
gegevens in op de ommezijde van het keuzeformulier.
Er zijn drie mogelijkheden om uw lidmaatschap te hernieuwen:
ofwel schrijft u gewoon € 42,50 (plaatselijke bijdrage inbegrepen) over op
BE90 4435 6293 2132 van Davidsfonds Oudenaarde. U wordt dan lid,
geniet van alle voordelen van het lidmaatschap maar u ontvangt geen
boeken of cd’s.
ofwel kiest u voor minstens € 40,00 (plus de plaatselijke bijdrage van €
2,50) één of meerdere titels uit de 250 boeken en cd’s die in de ‘Cultuurgids
2018-2019’ vermeld staan.
Wie voor meer dan € 100,00 bestelt, krijgt gratis het boek Jij & Ik en al
het moois om ons heen. Een mooi geïllustreerde gedichtenbundel voor
kinderen.
Hebt u echter uw oog laten vallen op titels die niet in deze gids staan maar
wel op de website www.davidsfonds.be (klik op lid worden) dan is dat geen
probleem meer. Kies ook nu voor minstens €40,00. Uw bestelling wordt
rechtstreeks naar u thuis opgestuurd. Hou wel rekening met € 4,50
verzendingskosten.
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Kiest u voor de tweede of derde mogelijkheid, dan wordt uw lidmaatschap
gratis, want u krijgt er iets voor terug. Is de keuze moeilijk of wilt u graag de
werken uit de cultuurgids eerst bekijken, kom dan zeker naar onze ‘Vers

Geperst’
Breng er gerust uw vrienden en familie mee. Ze zijn van harte welkom en
kunnen zo op een aangename en vrijblijvende manier kennis maken met onze
Davidsfondsafdeling.
Zoals steeds geven wij een gratis activiteitenkaart (waarde € 30,00)
aan wie een nieuw lid aanbrengt!
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VERS GEPERST, DE START VAN ONS NIEUWE CULTUURSEIZOEN
Uw lidmaatschap hernieuwen tijdens ‘Vers Geperst’ heeft alleen
maar voordelen:
bekijk alle boeken en beluister alle cd’s uit de nieuwe cultuurgids
(zo weet je wat je voor lidmaatschapsgeld bekomt)
geniet van een aperitiefje en een gezellige babbel
(zo ontmoet je leuke mensen)
neem gratis deel aan de wedstrijd ‘win een waardebon’
(zo maak je kans om een waardebon van € 30,00 te winnen)
kies één van de 200 gratis boeken (zolang de voorraad strekt)

zondag 30 september 2017
tussen 10 tot 12.30 uur
parochiezaal Leupegem
Sompelplein 2

!!! GEWIJZIGDE LOCATIE !!!
Omwille van strenge veiligheidsmaatregelen is de Volkszaal van het stadhuis
niet beschikbaar. Wij verwelkomen jullie dit jaar in de

PAROCHIEZAAL LEUPEGEM
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CULTUUR IN DE REGIO
Davidsfonds
Ronse (info 055 21 80 86) zaterdag
8 september 2018 om 13.00 u.
Gegidst bezoek aan het Campo
Santo in Gent.
Ronse (info 055 21 17 42) vrijdag 21 september 2018 om 20.00 u.
Spelletjesclub.
De Woeker
vrijdag 21 september om 20.30 uur
theater ‘Goed zot’ door het Vernieuwd Gents Volkstoneel met Bob De Moor
en Heidi de Grauwe
zaterdag 22 september om 20.30 uur
muziek ‘Bombarda’ door het Gentse Latin jazz collectief Compro Oro
donderdag 27 en vrijdag 28 september om 20.30 uur
humor ‘Levend en Vers’ door Wouter Deprez
vrijdag 12 oktober om 20 uur in de Walburgakerk
‘Allegoria’ door het ensemble Zefiro Torna
Kunstkring Triangel
weekends 8, 9 en 15, 16 september van 14.00 tot 19.00 uur
beeldende kunst, voordracht en muziek in Speelstraat 14 te Zingem
Filmclub
dinsdag 28 september om 20.00 u.: Earth, One Amazing Day (UK 2017, 95’)
Vl@s (info 055 30 41 53)
vrijdag 28 september om 14.30 u. in Ladeuze te Etikhove
verteller-acteur Jacques Lesage aan het woord
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MUZE
Wat voor een zomer was dat toch. Hele dagen zon gedurende weken aan één
stuk. Echt Krekelweer: hij kon zingen van vroeg in de ochtend, wanneer het
nog een beetje fris was, tot laat in de avond als het stil genoeg werd om zijn
gezang boven alles te horen uitstijgen.
Maar niet iedereen kon dat waarderen, want het gezang van Krekel klinkt voor
sommigen soms een beetje eentonig.
Om ook die fans te vriend te houden besloot Krekel vakantie te nemen aan de
kust. Hoe heerlijk is die weidse zee, de rustgevende duinen, het zand van het
strand. Daar vond Krekel een schelp, en hij dacht onwillekeurig aan de dichter
die ook aan zee was geweest:

Schelp
De zeeschelp in mijn hand
is vandaag op het strand
door de zee neergelegd.
Haar zwijgen zegt
dat de wereld vergaat
en niets bestaat
dan alleen de zee.
Alle wel en wee
is maar vloed en ebbe.
Ik wil niets meer hebben
en leg de schelp weer
neer bij de zee.
(Adriaan Roland Holst)

Maar al die diepzinnigheid bracht mee dat Krekel enige afkoeling nodig had
en hij ging op zoek naar een authentieke kremkar. Ook nu dwaalden zijn
gedachten af en hij dacht aan de schrijver, die een heel andere mening dan
Krekel had over ijsjes:

Wat volwassenen toch in ijsjes zagen, was een ander onbegrijpelijk punt. In
het begin waren ze hard en stijf en zo koud dat je ze niet kon eten; en dan
smolten ze plots in je vingers. Ze drupten en lekten, tot uiteindelijk een
vloeibare massa overbleef waarmee je niets meer kon aanvangen. ‘Als je je
amandelen laat weghalen’ vertelde mijn nichtje Nicole, ’krijg je drie dagen
lang alleen ijs te eten.’ Reden te meer voor hem om te proberen die dingen in
zijn keel te houden.
(Eric De Kuyper)

En zo vloog die zomer voorbij.
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Restaurant - Taverne - Feestzaal

Peter Liétar

Oudenaardsesteenweg 350
Waarmaarde (Avelgem)
Tel. 055 38 88 99 - Fax 055 38 89 13

baksteen aan de schelde

VANDE MOORTEL
GEVELSTENEN KLEIKLINKERS
Scheldekant 5, Oudenaarde
Tel. 055 33 55 66 • Fax 055 33 55 70
info@vandemoortel.be
www.vandemoortel.be

DRUKKERIJ

KARTONNAGE

www.sanderusdruk.be
RONSEWEG 65, 9700 OUDENAARDE
TEL. 055 31 11 30 • FAX 055 31 94 75

The Irish Pipes
0476/307513 - 055/318442 (na 16 uur)
www.theirishpipes.be

0477 26 84 18

Deinzestraat 15 • Oudenaarde
lelieurdirk@hotmail.com
Open :
Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag vanaf 16u00
ZondagOPEN
van 10u00 - 13u00 en vanaf 16u00

Woensdag ,
donderdag,
vrijdag, zaterdag
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