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HET EERSTE WOORD
Niets gaat boven de zomer. Dát is de mening van een gewone, eenvoudige Krekel die
het elke zomerdag op een zingen zet, tot de buren komen vragen om het toch wat
zachter te doen, want zij willen ook wel wat genieten van hun vakantie en van al dat
Krekelgezang worden ze hoorndol.
Daar kan Krekel wel begrip voor opbrengen en dan verlaat hij zijn woonst en springt
vrolijk het weiland in, waar er vers gehooid werd en hij niemand stoort bij zijn
zangoefeningen, aria en vrolijke deuntjes. Hij probeert het met “O sole mio” en hoort
er in zijn kleine krekelhoofd ook een vrije Nederlandse vertaling van:
“O mijn zon, wat is dat mooi, een dag in de zon,
Een kalme lucht na een storm!
Door de frisse lucht lijkt het al een feest
Wat is dat mooi, een dag in de zon.”
Maar als hij iets beter luistert met zijn oren en niet met zijn hoofd hoort hij enkel “Krr,
Krr, Krr…” Zo lelijk vindt Krekel dat ook niet, maar het is toch niet hetzelfde als Andrea
Bocelli of Luciano Pavarotti. Ja misschien hadden zijn buren wel gelijk toen ze kwamen
klagen.
Maar dan hoort Krekel links van hem in het hooi ook nog “Krr, Krr,
Krr…” en wat verder aan de rechterkant in een bergje hooi
eveneens: “Krr, Krr, Krr…”. En dan komen er nog wel enkelen uit
het gras gekropen. Voor ze het goed en wel beseffen hebben ze
een heus Krekelkoor, dat krr, krr, krr… tsjilpt, er komen krr‐partijen
voor de hoge stemmetjes, de minder hoge, de lagere en de
bromkrekels.
Zo een vrolijke bedoening is het in lange tijd niet meer geweest in de Oudenaardse
weiden. Ze zingen en zingen en blijven zingen tot laat in de nacht.
Krekel gaat slapen en droomt dat alle leden van het Davidsfonds het komend
(werk)jaar evenveel zullen kunnen genieten van elke dag als hij deze avond heeft
genoten van de zangstonde. Hij droomt dat zij met veel belangstelling zullen komen
naar alle df‐activiteiten die tijdens deze zomerperiode werden uitgezocht.
Hij droomt dat het een opperbest nieuw Davidsfondsjaar in Oudenaarde wordt.
Jullie Krekel
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RUSLAND, EEN WERELDMACHT MET EEN TOEKOMST…OF EEN VERLEDEN
Met de regelmaat van een klok komen
Rusland en zijn leider Vladimir Poetin in het
internationale nieuws: de relatie met Trump
en de beïnvloeding van de Amerikaanse
verkiezingen, de betrokkenheid bij het
neerschieten van de MH17, de annexatie van
de Krim in 2014 en de sancties die hieruit
voortvloeiden, het massaal protest tegen de
aanhouding van een kritische journalist, het
‘verstandshuwelijk’ met de Chinese president
XI, de staatspropaganda ...

Professor Wim Coudenys
Wim Coudenys doceert Russische en
Europese cultuurgeschiedenis aan de KU
Leuven. Hij is gespecialiseerd in Belgisch‐
Russische relaties, de geschiedenis van de
Russische emigratie na 1917 en Russische
geschiedschrijving.
Hij is onder meer auteur van:
Leven voor de tsaar. Russische ballingen,
samenzweerders en collaborateurs in België
(2004)
Reis van Petersburg naar Moskou (2011, R 2013)
'Het geheugen van Rusland. Een geschiedenis' (2014)
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. Kolonel Andrej Prezjbjano, een Rus aan
het IJzerfront' (2017).
Prof. Coudenys begeleidt ook Davidsfondsreizen naar Rusland.
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WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2019

Vertrekkend vanuit de gebeurtenissen in
Oekraïne legt prof. Wim Coudenys uit hoe
Poetin telkens handig gebruik maakt van het
‘verleden’ om zijn acties te rechtvaardigen. Hij
zoomt in op de rol van het ‘verleden’ in de
recente politieke geschiedenis van Rusland. Hij
leert ons op een kritische manier kijken naar
het waarom van vele hedendaagse
gebeurtenissen in Rusland en in de wereld.
Praktisch

Rusland,
een wereldmacht met een toekomst …
… of met een verleden
lezing door prof. Wim Coudenys
woensdag 18 september 2019 om 20.00 uur
volkszaal stadhuis
prijs: € 12,00 niet leden
€ 8,00 leden
€ gratis voor leden met activiteitenkaart
€ 3,00 OK‐pas
Vooraf inschrijven is niet nodig
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VERNIEUW NU JE LIDMAATSCHAP
Met het Davidsfonds beleef je samen Cultuur op
jouw manier. En dat wil je de komende maanden
opnieuw doen. 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 2019‐2020’ met het keuzeformulier. U
leest hierin hoe u het lidmaatschap hernieuwt, de
Davidsfonds Cultuurkaart bekomt en wat de
voordelen ervan zijn.

Er zijn drie mogelijkheden om uw lidmaatschap te hernieuwen:
ofwel schrijft u gewoon € 43,00 (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 € 3,00)
één of meerdere titels uit de 250 boeken en cd’s die in de ‘Cultuurgids 2019‐
2020’ vermeld staan.
Wie voor meer dan € 100,00 bestelt, krijgt gratis het boek ‘Haast’. Een
poëtisch verhaal van Stéphane Servant over omgaan met de tijd.
Met prachtige illustraties van Rébecca Dautremer.
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. Kies ook nu voor minstens € 40,00. Uw bestelling wordt
rechtstreeks naar u opgestuurd. Hou wel rekening met € 4,50
verzendingskosten.
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.
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VERS GEPERST, DE START VAN ONS NIEUWE CULTUURSEIZOEN
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!
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 je 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)

VERS GEPERST
zondag 30 september 2019
tussen 10.00 en 12.30 uur
volkszaal stadhuis
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CULTUUR IN DE REGIO
Davidsfonds
Brakel‐Lierde (info 0478 28 17 02)
donderdag 3 oktober 20 uur
lezing ‘Alles over de bijen’ door Bruno De Vos
woensdag 23 oktober 13 uur
geleid bezoek aan het productieproces van de wijnbottelarij en koffiebranderij,
Colruyt in Ghislenghien
De Woeker
woensdag 11 september om 20.00 uur
lezing ‘Bevlogen pennen in de Vlaamse Ardennen’,
‘Omdat het kan’ door Eva Daeleman
zaterdag 14 september om 20.30 uur
theater ‘Zakman’ door het Vernieuwd Gents Volkstoneel
vrijdag 20 september om 20.30 uur
comedy ‘Xander De Rycke houdt het voor bekeken’ TRY‐OUT
zaterdag 21 september om 20.30 uur
theater/muziek ‘Bart en Luc intiem’ door Bart Kaëll & Luc Appermont
vrijdag 27 september om 20.30 uur
muziek ‘Cartes postales’ door Isolde
vrijdag 4 oktober om 20.30 uur
theater ‘Het koninkrijk van Henry Darger’ door Peter De Graef en Lynn Van
Royen
Filmclub ‘Het Groot Licht’
dinsdag 24 september om 20.00 uur
First Man (USA 2018) Van Damien Chazelle met Ryan Gosling
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ACTIVITEITENKAART

In de bijlage kan u ons
jaarprogramma nalezen.
We hopen u op deze
activiteiten te mogen
ontmoeten. Koken kost nu
eenmaal geld en daarom
zijn
deze
activiteiten
meestal niet gratis.
Onze activiteitenkaart is en blijft echter iets uniek! Voor slechts € 30,00 kan u de
meeste voorstellingen gratis bijwonen en ontvangt u een korting op de andere.
Indien u alle activiteiten afzonderlijk betaalt, zou u dat ongeveer € 70,00 kosten!!!

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.

CURSUS MUZIEKGESCHIEDENIS

Heeft u ook zo genoten van dat concert, die opname en wil je graag nog meer
muziek ontdekken? Nieuwsgierig naar: hoe draait de muzikale keuken, wat zijn
de gebruikte ingrediënten voor een meesterwerk, wat is tijdloos, pittige details?
Dan is de cursus MUZIEKGESCHIEDENIS in de Stedelijke Academie voor Muziek
Woord en Dans.
(Iedere dinsdag van 19.30 tot
21.30 uur) beslist iets voor jou.
Er is geen voorkennis vereist!
Inschrijvingen via 055 31 45 84
(Stedelijke Academie)
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DE MUZE

Zomer! Zomer!
Krekel zat onder de appelboom te genieten van de zomer. Hij hield geen rekening met het
risico dat er een voortijdig vallend appeltje op zijn krekelkopje zou donderen en hem
verpletteren onder dit gewicht. Want hij was in gepeins verzonken over de vraag die hij
zich stelde: “Wat is poëzie?”
Maar hoe lang en intens hij ook nadacht, hij geraakte er niet uit.
Zo dacht hij:
jonge sla in september,
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes,
nee, dat kan geen poëzie zijn.
Maar dan begon hij te twijfelen en zie, het was zowaar een stuk van een gedicht.
Hij dacht verder: wie weet, misschien houden sommigen van poëzie. De dichter zelf gaf
hem een gedicht als antwoord.

Sommigen houden van poëzie
Sommigen –
ofwel niet allen.
Zelfs niet de meerderheid van allen maar de minderheid.
De school waar het moet en de dichters zelf,
niet meegerekend,
zullen dit er ongeveer twee op de duizend zijn.
Houden van –
maar van kippensoep met vermicelli kun je ook houden,
en van complimenten en de kleur blauw,
van een oud sjaaltje,
van je verzetten,
van de hond aaien.
Poëzie –
alleen, wat is poëzie eigenlijk
Op deze vraag is al
menig weifelend antwoord gegeven.
Maar ik weet het niet en daaraan houd ik me vast
als aan een reddende leuning.
Wislawa Szymborska – Einde en Begin ‐ Verzamelde gedichten‐ uitg. Meulenhoff ‐2017.
Vertaling G. Rasch
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