Het eerste Woord.
Ieder jaar verheugen we onze leden met een evenement dat zijns gelijke niet kent in de stad.
Krekel dacht om daaraan nog toe te voegen “en omstreken”, maar heeft zich tijdig ingehouden
omdat er in de omgeving nog meer afdelingen zijn die hetzelfde doen.
Maar nu ter zake: het betreft VERS GEPERST.
Ook dit jaar kwamen de eerste belangstellenden reeds voor het officiële aanvangsuur de
trappen van het stadhuis opgeklauterd om toch zeker eerste te zijn. Dat de stad beschikt over
een moderne lift wordt daarbij buiten beschouwing gelaten: de ware Davidsfondser wil zijn
conditie onderhouden door de trap te nemen (zonder te klagen over het feit dat de lift blijkbaar
niet ter beschikking kan/mag gesteld worden van de gebruikers van de volkszaal, omdat dit nu
eenmaal niet toegelaten is).
Eens boven ontrolt zich voor het oog van de Davidsfondser een overvloed aan boeken van de
meest diverse aard. Geen enkel onderwerp wordt gemeden, elke leeftijd komt aan bod, er is
iets in iedere belangstellingssfeer: kunst, filosofie, godsdienst, koken, geschiedenis, romans,
jeugd- en kinderboeken, cartoon, cd’s en nog zoveel meer. De boeken worden ter hand
genomen, doorbladerd, besnuffeld en hier en daar gelezen om zich een idee te kunnen vormen
van de inhoud. Door het ruime aanbod is het moeilijk kiezen; er is zoveel en men kan nu
eenmaal niet alles willen.
Terwijl onze leden zich tussen de tafels met de uitgestalde boeken begeven, worden zij door
de bestuursleden een glaasje wijn, vruchtensap of water aangeboden, wat de pret aanzienlijk
verhoogt. Menig lid ontmoet vrienden en bekenden, waarmee hij of zij aan de praat geraakt
en intussen nog een nieuw glas ter hand neemt.
Heel uitzonderlijk (en daarmee bedoelt Krekel hééél uitzonderlijk) is er eens iemand die het
moeilijk heeft. Het aanbod is inderdaad groot, maar bij elk boek dat wordt geopend, groeit ook
een zekere twijfel. Zo zag Krekel iemand die een kunstboek inkeek, maar na uitvoerig bekijken
van de vele schitterende illustraties, het boek teruglegde omdat hij vreesde dat hij de tekst
niet meer zou lezen bij aankoop van het werk. Hij wandelde verder tot aan de kookboeken en
legde ook die terug omdat hij het koken overliet aan zijn huisgenoten. Een mooie roman
bekoorde hem wel, maar werd niet op de bestellijst ingevuld, omdat die na een eerste lezing
voorgoed in een kast zou verdwijnen. Kinderboeken kon hij niet gebruiken. En zo ging het maar
door, tot hij radeloos de volkszaal van het stadhuis overkeek of er nog ergens een oplossing
voor zijn keuzeprobleem zou te vinden zijn. Het begon hem te dagen, het licht verscheen en
een oplossing vond hij: hij bestelde 14 maal nr. 199 uit de cultuurgids en kreeg hiervoor niet
minder dat 42 Davidsfondsbalpennen… Een stylo kan altijd dienen hé.
Zo ging hij tevreden naar huis, dronk een glas vers geperst fruitsap en keek reeds uit naar de
editie van Vers Geperst van volgend jaar.
Jullie Krekel
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SOUL OF A MAN
Blind Willie Johnson stelde zo’n 100 jaar geleden reeds
de pertinente vraag:
Tell me, what is the soul of a man?
Nils De Caster, singer-songwriter en multiinstrumentalist gaat in zijn nieuwe voorstelling op zoek
naar die soul of a man. En legt en passant zijn eigen ziel
bloot. Daarvoor graaft hij diep in de wortels van de
blues, country, folk én klassieke parels. Met eigenzinnige
interpretaties van songs van het heilige triumviraat JJ
Cale, Ry Cooder en John Prine, terwijl aartsvader Dylan
van op zijn troon goedkeurend knipoogt.
Nils ademt muziek. Authenticiteit. Bonhomie. En camaraderie. Tijdens de
voorstelling Soul of a man, duetteert en duelleert hij niet alleen met zichzelf op
de videowall, maar brengt hij ook graag zijn muzikale maten Yves Meersschaert
en Sara De Smedt mee.

drie Vlaamse toptalenten
NILS DE CASTER (°Gent) speelt al zijn hele leven muziek: als
klassiek violist, bluesbroeder van Roland, soulmate van
Bruno De Neckere, secondant van Elliott Murphy. Hij
tourde door Europa en de Verenigde Staten met de Broken
Circle Bluegrass Band en speelt bij The Infamous Roots
Rielemans Family.
YVES MEERSSCHAERT (°Ronse) speelt piano sinds zijn 7
jaar. Hij werkte samen met Lieven Tavernier, Warre
Borgmans, Herman Brusselmans, BJ Scott, Derek, Garland
Jeffreys, Bruno Deneckere, Mich Walschaerts, Klaas Delrue,
Neeka, Wim De Wulf. In 2010 richtte hij de band "le Grand
Bateau" op. Hij is de muzikale leider van de Propere Fanfare
en componist/dirigent van Room 13 Orchestra.
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blues, country, folk, klassieke parels
SARA DE SMEDT (°Gent, dochter van ons bestuurslid
Leen De Mont) studeerde af als master kleinkunst aan
het Herman Teirlinck-instituut. Ze was de componiste
van Mary's Bleeding Heart. Ze speelde mee in
producties van KVS, Theater Antigone en MusicHall.
Ze vertolkte 5 jaar lang de rol van Ms Darling in de
musical Peter Pan en speelde later de boze
stiefmoeder in de musical Cinderella in Singapore. Sara was jarenlang één van de
frontzangeressen van The Triplettes van Gent. Volgend jaar zal ze te zien zijn als
zangeres in een nieuwe theatervoorstelling van Maaike Cafmeyer.
Zonder stemacrobatie, maar steeds loepzuiver zingt ze recht naar de ziel van de
song. Haar stem laat niemand onberoerd.

Praktisch

Soul of a man
Nils De Caster, Sara De Smedt en Yves Meersschaert
donderdag 14 november 2019
De Woeker om 20.00 uur
prijs:

€ 17,00 niet leden
€ 12,00 leden
€ gratis voor leden met activiteitenkaart:
€ 5,00 OK-pas

inschrijven: secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of 055 31 31 84 (na 18.00
uur)
Gelieve het verschuldigde bedrag over te schrijven op BE90 4435 6293 2132 van
DF-Oudenaarde met vermelding SOUL.
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CULTUUR IN DE REGIO
Davidsfonds
Asper (info 09 384 00 19)
vrijdag 15 november om 20.00 u.
lezing ‘Marie-Overleven met de dood’ door Peter Verlinden
Kruisem (info 0487 20 54 07)
zaterdag 30 november om 20.00 u.
Mady Bonert (sopraan) zingt ‘Voorslaap’, 20 gedichten van Herman De
Coninck in POC De Kepper
Maarkedal (info 055 21 64 14)
zaterdag 23 november om 15.00 u. in St.-Pietersabdij Gent
bezoek met gids aan de tentoonstelling Circle of life van Lieve Blanquaert
Zingem (info 09 324 69 54)
zondag 17 november daguitstap,
bezoek aan het Paul Delvauxmuseum St.-Idesbald en de Crystal Ship
Oostende
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De Woeker
vrijdag 25 oktober om 20.30 u.
theater ‘De Wetten van de menselijke stupiditeit’ door Simone
Milsdochter
zaterdag 26 oktober om 20.30 u. muziek ‘Echt’ door Augustijn
zondag 27 oktober om 14.30 u.
familievoorstelling ‘Badaboem’ door Nic Balthazar, Bert Huysentruyt en
Annebelle Dewitte
donderdag 21 november om 20.00 u.
muziek Steve Harley, Acoustiek trio
vrijdag 22 november om 20.30 u.
theater ‘Zwins’ door het Eenzame Westen

Vl@s
vrijdag 25 oktober om 14.30 u.
lezing ‘De koloniekinderen van de Westhoek’ door
Anne Provoost

Filmclub Het Groot Licht
dinsdag 22 oktober om 20.00 u. Colette (USA-UK 2018)
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LODEWIJK XIV

lezing door Johan Op de Beeck

LODEWIJK XIV (1638—1715) is de koning der
koningen. Hij werd op vijfjarige leeftijd koning en zou
dat 72 jaar lang blijven. Hij was de uitvinder van het
absolutisme: de totale macht bij gratie van God. Zijn
symbool was dan ook de zon, die alles verlicht en
waarvan iedereen afhankelijk is.
Zijn leven was een wervelwind van intriges,
minnaressen, mysteries en fenomenale kunst- en bouwprojecten. Eeuwige roem
verwierf de Zonnekoning dankzij Versailles, een van ’s werelds mooiste kastelen.
Maar Lodewijk XIV voerde ook tientallen jaren oorlog, zeer vaak bij ons in de Lage
Landen.
Toen hij enkele dagen voor zijn 77ste verjaardag overleed, overleefde hij bijna al
zijn familieleden en liet een legende na die tot op heden intrigeert en inspireert.
JOHAN OP DE BEECK
Johan Op de Beeck is een liefhebber en schrijver van geschiedenis die boeit, leert
en verwondert. Hij was journalist en hoofdredacteur van diverse media. Van zijn
hand verschenen vijf boeken over het Napoleontisch tijdperk: Napoleons
Nachtmerrie (2012), Waterloo. De laatste 100 dagen van Napoleon (2013), de
tweedelige Napoleonbiografie (2014) en Het Hart van Napoleon (2016). Ook zijn
geboorteland houdt hem bezig. In 2015 schreef hij Het Verlies van België over het
ontstaan van België in 1830.

LODEWIJK XIV, de Zonnekoning
lezing door

Johan Op de Beeck
dinsdag 3 december om 20.00 uur
volkszaal stadhuis Oudenaarde
inkom € 12,00, leden € 8,00, activiteitenkaarten en OK-pas geldig
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ACTIVITEITENKAART
In De Krekel krijgt u iedere
maand meer info over onze
komende activiteiten. Deze
activiteiten zijn (jammer maar
helaas) meestal niet gratis.
Met onze activiteitenkaart kan u voor slechts € 30,00 de meeste voorstellingen
gratis bijwonen en ontvangt u een korting op de andere.
Heel wat leden vinden deze omschrijving te vaag en stellen zich terecht de vraag
welke activiteiten gratis zijn. Hieronder vindt u alle info.

U kan zich een activiteitenkaart aanschaffen door € 30,00
over te schrijven op BE90 4435 6293 2132 van Davidsfonds Oudenaarde
met vermelding ‘activiteitenkaart’.
Of u kan ze op een van onze volgende activiteiten aankopen.
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DE MUZE

De herfst is ingetreden en groen maakt plaats voor geel en rood en bruin.
Krekel verbaast zich over die wondere wereld, waarin hij alles voortdurend ziet
veranderen, een wereld waarin hij ook zelf verandert.
Maar ook de dichter ziet alles veranderen; hij ziet het leven voorbijtrekken; zijn
jeugd is voorbij, hij werd oud en vindt rust.

De Gelatene
Ik open het raam en laat het najaar binnen,
Het onuitsprekelijke, het van weleer
En van altijd. Als ik één ding begeer
Is het: dit tot het laatst beminnen.
Er was in dit leven niet heel veel te winnen.
Het deert mij niet meer. Heen is elk verweer,
Als men zich op het wereldoude zeer
Van de miljarden voor ons gaat bezinnen.
Jeugd is onrustig zijn en een verdwaasd
Hunkeren naar onvergankelijke beminden,
En eenzaamheid is dan gemis en pijn.
Dat is voorbij, zoals het leven haast.
Maar in alleen zijn is nu rust te vinden.
En dan: 't had zoveel erger kunnen zijn.

J.C. Bloem “Quiet though sad” – 1946
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