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HET EERSTE WOORD
Nieuwjaar nadert. Dan is de tijd gekomen voor overzichtjes van alles en nog wat: wat
waren de beste boeken van het jaar, de beste muziek, de beste films en het beste toneel.
Alle sportgebeurtenissen van het voorbije jaar worden onder de loupe genomen en van
commentaar voorzien. Wat vonden we er van?
Het is in veel opzichten een bijzonder jaar geweest. Er was zoveel in beweging en we
weten niet altijd in welke richting we gaan. Er ging geen dag voorbij of er werd
geschreven over het klimaat, over de Brexit en Europa, over de economie, de
werkloosheid, de armoede, de toestand in eigen land, over president Trump, terroristen
van allerlei slag, de Westerse Waarden, de daling van het niveau van het onderwijs, de
cultuur en nog zoveel meer.
Soms klinkt dat beangstigend omdat er zo weinig zekerheden (meer) zijn. Dan kijken we
achterom en denken we dat het vroeger beter was.
Maar is dat wel zo?
Of het vroeger beter of slechter was dan nu, valt niet met een ja of nee te
beantwoorden. Het vraagt veel kennis en nuancering om daarop een antwoord te
geven. Sommige problemen vragen een drastische aanpak, andere problemen zijn
helemaal niet zo problematisch en kunnen best nog een beetje rijpen voor ze “geplukt”
worden. Soms lossen problemen vanzelf op. Wanneer we terugkijken in het verleden,
stellen we vast dat er soms enorme problemen waren die de toenmalige maatschappij
ontwrichtten, maar die we nu nog moeilijk kunnen begrijpen. De godsdienstoorlogen
tussen katholieken en protestanten hebben in onze regio enorm veel ellende
meegebracht. Of een dodelijke ziekte als de pest, die hele steden en dorpen wegmaaide.
Wie zou dat in deze tijd nog voor mogelijk houden?
Zo is er op talloze domeinen vooruitgang geboekt. Er is echter ook een negatief plaatje;
het kan niet allemaal rozengeur en maneschijn zijn.
We naderen 2020, dus 2 keer 20. Bedenk eens hoe het was in 2 keer 10 zijnde het jaar
1010. Er zal wellicht geen enkel terrein zijn waarop het toen voor ons beter was dan nu.
En bedenk ook hoe het zal zijn in 2x30, dus het jaar 3030. Dat ligt zo eindeloos ver. Krekel
kan zich niet inbeelden hoe onze aarde er dan zal uitzien. Waarschijnlijk doen we er goed
aan om het beste te hopen. Friedrich Nietzsche zei het al: “Es gibt nichts Besseres, als
das Gute”. Er is niets beter dan het goede.”
Laten we 2020 beginnen met het goede te doen! Gelukkig Nieuwjaar.
Jullie Krekel.
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NIEUWJAARSTOOST
Reeds voor de tiende keer
pakt Davidsfonds uit met
TOAST
LITERAIR,
de
grootste literaire brunch
in Vlaanderen. Deze keer
vinden er in Vlaanderen
honderden
activiteiten
plaats tijdens het weekend van 18 en 19 januari. Meer info vinden jullie op
www.toastliterair.be
Wij kiezen dit jaar opnieuw voor een zondagnamiddagprogramma. U geniet
eerst van het duo Muzant met ‘Altijd onderweg’, een meeslepend muzikaal
optreden vol flexibele wereldmuziek.
Muzant
Een veelzijdige violiste vol passie en haar
zoon die accordeon ‘ademt’ vormen het duo
Muzant. Ze strijken en trekken tot ze vanzelf
vergroeien met de instrumenten en hun
klank. Nu eens broos en breekbaar, dan
weer speels of virtuoos, maar altijd wordt
het publiek meegenomen naar hun wereld
van intens samenspel.
Bekende en minder bekende melodieën van diverse oorsprong, vormen de
bouwstenen voor hun kleurrijke voorstellingen. Ze vullen het aan met
beweeglijke pareltjes van eigen nummers. De muziekbeleving van Muzant vormt
een streling voor ogen en oren die niemand onbewogen laat.
Zet je gemakkelijk, vergeet al je zorgen en geniet van Muzant.
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ZONDAG 19 JANUARI 2020
Toosten op het nieuwe jaar
Daarna genieten wij samen van een
uitgebreide nieuwjaarsreceptie.
Een drankje, een broodje en een leuke
babbel: op en top Davidsfonds‐
gezelligheid.

We hopen u die namiddag zeker te mogen ontmoeten.

NIEUWJAARSTOOST
zondag 19 januari 2020
De Woeker
timing:
16.00 uur: Altijd onderweg, flexibele wereldmuziek met Muzant
17.30 uur: uitgebreide nieuwjaarsreceptie in De Brandwoeker
het 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 18.00 uur)
Gelieve het verschuldigd bedrag over te schrijven op BE90 4435 6293 2132 van
DF‐Oudenaarde met vermelding ‘Nieuwjaarstoost’
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CLOACA DOOR THEATER DE WAANZIN
Mannen

Maria Goos, een vrouw, schreef
met Cloaca een
verhaal
over
mannen. Vier mannen: Pieter, Joost,
Tom en Maarten. Mannen die al
jarenlang beste vrienden zijn.
Mannen die dromen hadden.
Mannen die ambities hadden.
Mannen die elk hun eigen weg
insloegen. Mannen die liegen.
Mannen die de schone schijn ophouden. Mannen die het gemaakt hebben.
Mannen die op de proef gesteld worden. Mannen die twijfelen aan zichzelf.
Mannen die twijfelen aan elkaar. Mannen die vrouwen nodig hebben. Mannen
die vrouwen verwerpen. Mannen met verborgen agenda's en verlangens.
Mannen die het niet meer weten. Mannen met een serieuze midlifecrisis.
Mannen.

Deze mannen worden geregisseerd door een jonge vrouw, die nog heel ver weg
van deze midlifecrisis. Een spannende, komische, wrange cocktail dus, voor u
geserveerd door Theater De WAANzin.
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WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020
Referenties om u tegen te zeggen!
Cloaca werd geselecteerd voor de shortlist van het Landjuweelfestival 2018.
Cloaca werd vorige zomer als enige niet‐professionele productie geselecteerd
voor het festival Theater aan Zee.
Praktisch

Cloaca
Theater De WAANzin
woensdag 19 februari om 20.00 uur
De Woeker
prijs:

€ 17,00 niet leden
€ 12,00 leden
€ gratis voor leden met activiteitenkaart
€ 4,00 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 Cloaca.
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CULTUUR IN DE REGIO
DAVIDSFONDS
Asper (info 09 384 00 19)
zaterdag 18 januari om 19.00 uur in de parochiezaal
nieuwjaarshappening
Kruisem (info 09 380 09 54)
zondag 19 januari om 10.00 uur in de BIB
Herwig Staes interviewt Erik Vlaminck, auteur van ‘Suikerspin’ en
‘Brandlucht’
Zingem (info 09 324 69 54)
donderdag 16 januari vanaf 19.30 uur
geleid bezoek aan het modemuseum te Gavere

DE WOEKER
vrijdag 24 januari om 20.30 uur
muziek: Messages of Cheer & Comfort
vrijdag 31 januari om 20.30 uur
humor: Best of Baele

FILMCLUB HET GROOT LICHT
dinsdag 21 januari om 20.00 uur
Stan & Ollie (GB 2019)
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DE MUZE
Op vrijdag 22 november overleed Gaston Durnez op 91‐jarige leeftijd. Bij het
grote publiek is hij vooral bekend als gewezen journalist van De Standaard.
Niet alleen was hij een journalist met een brede kennis en een uitmuntende
pen, hij hield ook van kolder en humoristische gedichten.
En bovendien schreef hij een gedicht waarin de Krekel een prominente rol
speelde:
De Krekel en de Mier
Jan de krekel
had een hekel
aan het werk bij zomerdag.
En hij zong maar
en hij sprong maar
en vergat zijn oude dag.
Maar wat later
stond zijn snater
’t was toen winter…stil en stijf.
En ’t gebeurde
dat hij treurde
zonder eten in zijn lijf.

’t Werd vernomen
door een vrome
mier, die hem wel lijden mocht
en die eten
ongeweten
in haar magazijnen zocht.
Hier, zo zei ze,
wil niet grijnzen.
Heb niet langer nog verdriet.
Lafontaine
en de zijnen
zijn lang dood, ze weten ’t niet.
uit “Wiltzang” uitg. Standaard Boekhandel
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Durnez was bijzonder fier op het feit dat hij 3
keer kampioen van België werd van
dactylografie.
Het zou Krekel niet verwonderen dat het
volgende gedicht, het licht zag nadat hij één
van die prijzen had gewonnen.
Hulldegedihct
‘Xsstfr drkllem amaixiepfft
(uit mijn lijfblad)
Heden zij de drukfout eer gebrach,
Zij, het sieraat van de Vlamse‐kranten,
Zij, de vreugt van al onze scribanten!
Zingen wij voor haar een stuk van Bacht !
Glorie zij de trukfout in de pers.
Hoe zout leven zonder haar verlopen ?
Wie zou nog één dgablad willen kopen %
£!+ Dichten wij voor haar een duister vers!
Vele correctoren zoeken u,
Dapepr fuotje, met verbeten woede,
Dat de Hemel u voor hen bejoede,
was mijn wens altjid, en ook nog nu.
Zoete, C°/%)à lieve drukkfaut kllm prr,
sta ons trouw terzijde asl wji scrijven.
Want om boeiend en plezant te blijven
heb ik, & drukfout, anders niets dan krr.
&Gsaton Drunez ? PPf

uit “Hooikoorts”, Antwerpen/Amsterdam 1962
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