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HET EERSTE WOORD
Maria en Jozef liepen langs de lintbebouwing van een dorp in een onbekend land
op zoek naar een plaatsje om te overnachten. Vlug kwamen ze niet vooruit, want
Maria was zwanger, zij had daarmee een bijkomend gewicht te torsen.
Ze passeerden een weide waar een ezel hen stond aan te kijken. Toen Maria en
Jozef op zijn hoogte kwamen liep de ezel een eindje mee langs de afsluiting, hij in
de wei en Maria en Jozef aan de andere kant ervan.
Maria zuchtte eens en zei tegen Jozef: “Als ik nu toch eens een eindje op dat lieve
ezeltje zou kunnen rijden …”. Jozef wist dat dit niet mogelijk was. Het was zijn ezel
niet en hij kon toch niet zomaar een ezel uit een weide halen. Maar de ezel die
het gesprek gehoord had en slim genoeg was om dat te verstaan, kon met een
duwtje van zijn ezelskop het hekken van de wei openen en naar buiten komen…
Maria vond het zalig op de ezelsrug.
Ze liepen en liepen en liepen verder. In de verte zagen ze een rode gloed. Toen ze
naderden zagen ze dat het een brand was. Het gebouw stond in lichterlaaie. Voor
het gebouw stond een plakkaat: ‘Opvangtehuis voor vluchtelingen’. Jozef schudde
zijn hoofd en zei: “Hier moet we alvast geen overnachting zoeken” en een beetje
cynisch voegde hij er aan toe: “Maar koud is het hier niet”.
Ze stapten verder, de ezel met nog altijd Maria op zijn rug en Jozef die de ezel
leidde.
Zij kwamen een weinig verder gegaan, al aan een boereschuurtje. Er was licht, er
stond een kribbe, er was stro en er stond een os, die het gezelschap meewarig
aankeek. Er stonden ook schaapjes, maar die waren van plaaster.
Naast de schuur stond een bord: ‘DF ‐ U zijt Wellekome – 26 december’. “Zouden
we hier niet blijven?” vroeg Maria. “Ja” knikte de ezel want hij voelde zijn rug niet
meer en hij zag dat het ook wel klikte met die meewarige os. En ook Jozef vond
het een goed idee.
’t Is daar dat Heer Jezus geboren werd, en er sloten noch vensters noch deuren.
Kort nadien weerklonk er in de stal een zacht gezang, zo mooi als van engelen.
Aan al onze lezers wenst Krekel een vredevol,
zalig en gelukkig kerstmis en een hoopvol 2020!
Jullie Krekel
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LODEWIJK XIV
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. Hij vormde
het onderontwikkelde en feodale Frankrijk
om tot een gecentraliseerde staat die de
machtigste natie van Europa werd.
Maar zijn leven was ook een
wervelwind
van
intriges,
minnaressen,
mysteries
en
fenomenale
kunst‐
en
bouwprojecten. Eeuwige roem
verwierf de Zonnekoning dankzij
Versailles, een van ’s werelds
mooiste kastelen.
Lodewijk XIV voerde ook tientallen jaren
oorlog, zeer vaak bij ons in de Lage Landen. In
de slag bij Oudenaarde in 1708, tijdens de
Spaanse Successieoorlog, leed hij een zwarte
nederlaag.
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.

2

LEZING DOOR JOHAN OP DE BEECK
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. Maar bovenal is hij een
boeiende spreker.
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 DF € 8,00
gratis met een activiteitenkaart
OK‐pas € 3,00
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U ZIJT WELLEKOME

VLAANDEREN ZINGT KERST

Een gekend concept
Reeds voor de elfde maal zingen wij op tweede
Kerstdag ‘U zijt wellekome’. Ook dit jaar doen we dat
samen met de DF‐afdeling uit Ename.
Kom op donderdag 26 december 2019 om 19 uur,
samen met familie en vrienden, naar de Sint‐
Laurentiuskerk te Ename om er Kerstmis op een
sfeervolle en originele manier te beleven. Die avond
zingt u zelf kerstliederen en beleeft u het kerstverhaal
op een bijzondere manier.

Samen zingen staat centraal!
Na het zingen bieden wij u graag een glaasje glühwein, een stukje cake en een
gezellige babbel aan.
Goed doel
‘U zijt wellekome’ is een gratis evenement met een vrije bijdrage voor ‘goed doel’.
Dit jaar gaat jullie bijdrage integraal naar het Koester‐project van het
Kinderkankerfonds UZ Gent gaat.

U ZIJT WELLEKOME
kerstsamenzang
donderdag 26 december om 19.00 uur
Sint‐Laurentiuskerk te Ename
inkom: gratis
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NIEUWJAARSTOAST
Tijdens het weekend van 18 en 19 januari pakt het Davidsfonds voor de tiende
keer uit met haar TOAST LITERAIR, de grootste
literaire brunch in Vlaanderen.
Ook dit jaar kiezen wij voor een
zondagnamiddagprogramma. U geniet eerst van
het duo Muzant met ‘Altijd onderweg’, een leuk
muzikaal optreden vol flexibele wereldmuziek.
Daarna bieden wij u een uitgebreide
nieuwjaarsreceptie aan. Een drankje, een
broodje, een babbel: gewoon Davids‐
fondsgezelligheid. We hopen u die namiddag
zeker te mogen ontmoeten.
Meer info krijgt u in de Krekel van januari. U kan
nu reeds reserveren.

NIEUWJAARSTOOST
zondag 19 januari 2020
De Woeker
timing:
16.00 uur: Altijd onderweg, flexibele wereldmuziek met Muzant
17.30 uur: uitgebreide nieuwjaarsreceptie
prijskaartje:
leden DF: € 20,00
niet‐leden: € 25,00
leden met activiteitenkaart: € 10,00
Inschrijven kan via secretariaat@davidsfonds‐oudenaarde.be of 055 31 31 84
(na 19.00 uur).
Gelieve het verschuldigd bedrag over te schrijven op BE90 4435 6293 2132 van
DF‐Oudenaarde met vermelding ‘Nieuwjaarstoost’
5

NEDERLAND

1 -2- 3 MEI 2020

We vertrekken in Oudenaarde op vrijdag 1 mei en houden halt voor het ontbijt in
Ranst. De rest van de voormiddag verkennen we de stad ’s Hertogenbosch onder
leiding van 3 gidsen. Deze wandeling
brengt ons langs de vele beziens‐
waardigheden van het prachtige
oude stadscentrum. Na de lunch
gaan we op bezoek in het
Jheronimus Bosch Art Center, waar
we alles te weten komen over deze
kunstenaar.
Een bezoek aan het Kröller‐Müller‐
museum staat eveneens op het pro‐
gramma. Dit museum voor moderne
kunst is gelegen in het Nationaal Park De Hoge Veluwe te Otterlo in de Neder‐
landse provincie Gelderland. Het museum en het aangrenzende beeldenpark,
samen circa 25 hectare, genieten internationale bekendheid.
De tweede stad die we met een be‐
zoek vereren is Arnhem, gelegen in
de provincie Gelderland. De bewo‐
gen geschiedenis van deze stad vin‐
den we terug in heel de stad met
als icoon de John Frostbrug die let‐
terlijk een brug te ver was tijdens
de Slag om Arnhem.
Hier kan u kiezen tussen een bege‐
leide stadsverkenning ofwel een
geleid bezoek aan het Airborne
Museum 'Hartenstein' in Oosterbeek bij Arnhem. Het museum, gevestigd in het
voormalige hoofdkwartier van de Britse troepen tijdens de slag, heeft een uitge‐
breide collectie wapens, kleding, uitrustingsstukken, …
Op zondag 3 mei bezoeken we Nederlands oudste stad Dordrecht.
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NEDERLAND

1 -2- 3 MEI 2020

Tijdens de geleide stadswandeling genieten
we van talloze monumenten, eeuwenoude
pakhuizen en de drukbezochte handelsstra‐
ten die herinneren aan het welvarende ver‐
leden.
Onze driedaagse uitstap eindigen we in
Etten‐Leur. In de landelijke omgeving, even
buiten de stad staat de wijn‐ en
aspergeboerderij De Santspuy van de
familie Sweep.
We krijgen een rondleiding op de asperge‐
boerderij en genieten van de zelfgemaakte wijn. Hier draait alles om de mooie
dingen van het leven: verse kwaliteitsproducten, gezond en lekker eten!!
We overnachten en dineren in hotel Van der Valk**** in Vught.
De prijs bedraagt € 445,00 p.p. (single € 495,00) en geldt alleen voor DF‐leden.
Deze prijs omvat busreis, 2 overnachtingen, inkomgelden, degustatie, verzeke‐
ring, alle geleide bezoeken, stadswandelingen en alle maaltijden (behalve lunch
op vrijdag 1 mei) en dranken van ontbijt (dag 1) tot avondmaal (dag 3).
Inschrijven bij voorkeur op zaterdagvoormiddag 30 november tussen 9 en 12 uur
op het nummer 055 31 31 84 of via secretariaat@davidsfonds‐oudenaarde.be.
Graag vermelden of u in Arnhem kiest voor de stadswandeling of voor het be‐
zoek aan het museum (zie tekst).
Uw inschrijving is pas definitief na het ontvangen van een voorschot van € 100,00
p.p. op rekening BE90 4435 6293 2132 van DF‐Oudenaarde met vermelding ‘voor‐
schot reis Nederland’.
Er is geen annulatieverzekering inbegrepen.
Aan sommige kredietkaarten (bv Mastercard KBC, Golden kredietkaart Argenta,
Belfius, …) is een annulatieverzekering verbonden. Vraag na bij uw bank of dit
ook voor uw kaart van toepassing is. Individueel kan u ook een annulatieverze‐
kering afsluiten bv bij Ethias.
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Daens, de musical
Een gekend verhaal
Deze musical neemt ons mee naar het
Aalst van 1888. De bevolking werkt er
onder erbarmelijke omstandigheden
in de textielfabrieken. Daens verzet
zich tegen deze mistoestanden…
Een unieke belevenis
De unieke beleving voor publiek wordt gegarandeerd door het groots speelveld,
state‐of‐the‐art theatertechnieken, de rijdende tribunes en decors en een kwali‐
tatief audiosysteem met hoofdtelefoons.
Gekende namen
De titelrol wordt vertolkt door Peter Van de Velde. Daarnaast speelt theater‐
monument Jo De Meyere de rol van Bisschop Stillemans. Free Souffriau is Nette
Scholiers en Jelle Cleymans geeft gestalte aan de socialistische voorman Jan De
Meeter.
Reserveer snel uw plaats(en)

DAENS, DE MUSICAL
zaterdag 3 oktober 2020 om 17.00 uur in Puurs
vertrek om 15.00 uur

terug rond 21.00 uur

De prijs omvat de busreis en het ticket categorie 1.
leden DF: € 75,00
niet‐leden: € 85,00
leden met activiteitenkaart: € 70,00
Inschrijven kan via secretariaat@davidsfonds‐oudenaarde.be of 055 31 31 84
(na 19.00 uur).
De betaling wordt later geregeld.
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CULTUUR IN DE REGIO
Davidsfonds
Asper (info 09 384 00 19)
zaterdag 14 december om 20.00 u. in de parochiezaal,
theatervoorstelling ‘Grimmlachen’ door F. Degruyter
Gavere (info 09 384 44 40)
vrijdag 27 december om 18.30 u. aan de Borgwalhoeve te Vurste,
wandeling in de stekke‐ donker met gezellig samenzijn achteraf
Maarkedal (info 055 21 64 14)
vrijdag 13 december om 20.00 u.,
oester‐ en champagne avond met Kristel Balcaen
Zingem (info 09 324 69 54)
donderdag 26 december
kerstwandeling vanuit WZC Home Vijvens van Huise
De Woeker
vrijdag 6 december om 20.30 u.
muziek: Jef Neve (piano) en Teus Nobel (trompet)
zaterdag 7 december om 20.30 u.
humor ‘Soetopia’ door Soe Nsuki
vrijdag 13 december om 20.30 u.,
theater ‘Vrijen met dieren’ door TG de Link
zaterdag 14 december om 20.30 u.
circustheater ‘As heavy at it goes’ door Circus Katoen
Filmclub Het Groot Licht
dinsdag 26 november om 20.00 u. ‘Blackklansman’ (USA 2018)
dinsdag 17 december om 20.00 u. ‘Cold Wa’r (Polen 2018)
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DE SPIN EN HET CHRISTUSKIND
Een legende over waarom we engelenhaar in de kerstboom doen. Een leuk
kerstverhaal om te lezen … of om door te vertellen aan je (klein)kinderen.
‘Niemand mag me,’ jammerde de
arme spin, toen hij wegging naar de
herbergstal en hij begon een web te
spinnen van de ene balk naar de an‐
dere. Daar viel niemand hem lastig. De
dieren onder hem waren hem eigen‐
lijk dankbaar, omdat hij de vliegen
ving, die hen bij warm weer plaagden.
‘Nu maak ik me tenminste nuttig,’ zei
de spin. ‘Als ik nu ook maar mooi was,’
voegde hij er met een zucht aan toe.
Maar omdat dat nu eenmaal niet kon,
begon hij het fijnste web te spinnen,
dat ooit door een spin gemaakt werd.

Een grijze spin liep over de vloer van
de herberg. ‘Oh’, gilde de dochter van
de herbergier. ‘Maak dat je wegkomt,
lelijk mormel’.
‘Zou ik werkelijk lelijk zijn?’ vroeg de
spin zich af, toen hij tegen de muur op‐
klom. ‘Hoe het ook zij, mijn web is
prachtig.’ Hij spon een mooi groot
web en zocht er een goed plaatsje in
om de nacht door te brengen.
Maar de volgende morgen, o hemel‐
tjelief, de herbergierster kwam af met
haar bezem. ‘Wat! Een spinnenweb in
mijn schone kamer!’ riep ze. Ze
veegde het prachtige web naar
beneden en verjoeg de spin.

Hij werkte er al sinds lang aan, toen er
op een nacht grote drukte in de stal
onder hem heerste. Hij hoorde
stemmen en zag het flikkeren van
lichten.

‘Daar ga je,’ zei ze en joeg hem met
haar bezem weg. ‘Ik kan spinnen met
hun lelijke harige lichamen en afschu‐
welijke lange poten niet uitstaan.’
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DE SPIN EN HET CHRISTUSKIND
Hij kon niet ontdekken wat er ge‐
beurde, maar 's morgens keek hij
naar beneden en daar zag hij in een
van de kribben een teer kindje, waar‐
over zich een mooie jonge vrouw
boog, terwijl een oudere man met
een vriendelijk gezicht toekeek.
De baby begon te huilen. ‘Hij heeft
het koud,’ zei zijn moeder. ‘Ik heb al
het stro, dat ik kon vinden over hem
heen gelegd, maar het is niet ge‐
noeg.’

ij pakte het op, legde het over haar
baby en stopte het warmpjes om hem
heen. Het kindje hield op met huilen
en viel tevreden in slaap.
Toen zei Maria, de moeder, tot de
kleine grijze spin, die daar trots bij
stond: ‘Grijze spin, welke beloning wil
je hebben voor je heerlijk geschenk
aan mijn zoon?’ ‘Oh, alstublieft,’ zei
de spin, terwijl hij zijn voorpoten in‐
eensloeg, ‘als ik toch alleen maar
mooi zou mogen worden!’
‘Dat kan ik niet doen,’ antwoordde
Maria, ‘je moet zo blijven, zoals de
Heer je geschapen heeft. Maar ik zal
maken dat de mensen blij zijn je te
zien. Als iemand 's avonds een spin
ontdekt, zal hij zeggen: 'Aha, dat be‐
tekent geluk.'
Daarom beschouwt men het tot op
deze dag als een teken van geluk,
wanneer men 's avonds een spin ziet.
Tot op de dag van vandaag hangen
wij tevens op kerstavond lange goud‐
draden en zilveren engelenhaar in de
kerstboom ter herinnering aan de
kleine grijze spin en het geschenk, dat
hij aan het Christuskind heeft gege‐
ven.

Dit was de grote kans voor de grijze
spin. Met zijn schitterend web, dat zo
zijachtig zacht was als distelpluis en
zo warm als wol, kwam hij van de balk
naar omlaag en hij legde het aan de
voeten van de moeder.
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De Muze
Wanneer Krekel naar buiten kijkt en de regenwolken over het landschap ziet
voorbijtrekken, denkt hij dat de dichter daar wel stof in zou vinden om een
gedicht te maken.
En zie! De gedachte is nog warm of daar ontdekt Krekel in een tijdschrift een
gedicht dat vooral uit regen en landschap bestaat.

Brabant in de regen
Regen, zet de hemelsluizen boven Brabant open!
Hier beneden wachten akkers, weiden, bomen
En de mussen ondertussen zijn niet langer bang
Om te komen drinken uit je hand.
Regen, regen alsmaar meer. Ook wanneer je niet begrijpt
Dat het stromen langs de daken meer op strelen lijkt
Noch hoe water dat als lood blijft vallen,
Op plaveien klinkt als tingeltangel.
Regen, houd nog verder aan. Blijf totdat de zon
Die jouw overvolle emmers draagt,
Ze een voor een heeft leeggemaakt.
Daarna, regen ga en vertrek met stille trom.
Regen, vóór je Brabant weer verlaat,
Kijk hoe wolken plots de andere kant opgaan,
Bloemen gaan weer open en hommels, honderden bijeen,
Brommen, gonzen, ronken, weten hoe dit land hier heet.
Mauriçe Carême – vertaling uit het Frans: Willy Martin
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