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HET EERSTE WOORD
Krekel springt van vreugde zover hij kan met zijn superlange benen, want de
zomer is daar. Niets doet een Krekel zo graag als zingen (natuurlijk) en springen
(ook natuurlijk).
Ja, de training ontbreekt wel een beetje met de voorbije kou en met de coronatijd,
maar hoop doet leven. Het kan toch niet dat het ook in de zomer op zijn winters
blijft. Dus zal Krekel een beetje oefenen om terug in vorm te geraken.
Krekel is al aan het dromen van vakantie. Dat is eigenlijk niet nodig want een
Krekel heeft altijd een beetje vakantie, tot ongenoegen van de mier, die vindt dat
Krekel wel wat meer zou mogen doen, al was het maar wat reserve opslaan voor
de winter.
Krekel heeft wel begrip voor dit standpunt, maar een Krekel is nu eenmaal geen
mier. En mooie, leuke, boeiende, leerrijke activiteiten plannen voor tijdens de
herfst en de winter, is eigenlijk ook vooruitziend zijn. Zo denkt een eenvoudige
Krekel met gezond verstand.
En er is al veel nagedacht en ook al een beetje beslist wat we met het Davidsfonds
volgend werkjaar zullen doen en waarmee we onze Df-leden uit hun huizen zullen
lokken. We zullen proberen verfrissing in onze gedachten te brengen, een
glimlach te toveren op de gezichten van wie genoten heeft van een voorstelling
of een optreden. We zullen zeker ook gedeeltelijk activiteiten programmeren, die
reeds voorzien waren maar die we niet hebben kunnen brengen ingevolge de
gekende omstandigheden.

Ziezo. Droom maar een beetje. En fluit maar een liedje zoals ook Krekel doet.
Jullie Krekel
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AVV-VVK

Frans Drijvers 1858 – 1914

Frans Drijvers? … Weet ik veel. Een artiest? Een
uitvinder?
'Zoiets ja, maar zeg liever: een bedenker. De
bedenker van de slogan 'Alles voor Vlaanderen,
Vlaanderen voor Kristus', AVV-VVK. De inscriptie
op de IJzertoren en op talloze grafzerken van
gesneuvelde Vlaamse soldaten van de 'Groote
Oorlog'. En decennialang het embleem van De
Standaard. Bedacht door priester Frans Drijvers,
een gedreven strijder voor de Vlaamse zaak, maar
geen 'petit vicaire'.
De 'petits vicaires' waren priesters die omwille van
hun
Vlaamsgezinde
betrokkenheid
werden
gekortwiekt door hun kerkelijke overheid.
Frans is een Brabander uit Rotselaar. Zijn ouders waren eenvoudige,
oerkatholieke mensen. Al in de dorpsschool vertelt het baasje wat hij wil worden:
'Pastoor, meester:'
Omdat Frans Drijvers onder een schuilnaam publiceerde, in de anonimiteit
opereerde en de contramine met zijn oversten ontweek, kwam hij in het
vergeetboek van de geschiedenis terecht.
In 't college blinkt hij uit, sleept hij prijzen in de wacht. Maar onderwijs in het Frans
zint hem niet. Voert daar trouwens rond die tijd in het Klein Seminarie van
Roeselare niet ene Rodenbach met zijn Blauwvoeterie actie voor vervlaamsing?
Op zijn achttiende trekt Drijvers naar het Groot Seminarie van Mechelen.
Helemaal in de ban van de strijd voor de vernederlandsing van het middelbaar
onderwijs. En als in West-Vlaanderen de Blauwvoeterie onder de klerikale druk
inbindt, droomt de seminarist van een nieuwe, ruimere bundeling van de
katholieke Vlaamse studenten. Vanuit Brabant, samen met een paar vrienden en
met een tijdschrift moet dat kunnen, denkt Frans.
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AVV-VVK

Frans Drijvers 1858 – 1914

In 1880 verschijnt het eerste nummer van De Student. Met op de voorpagina Alles
voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus. En met vlammende gedichten,
verhalen over ons roemrijke verleden en artikels over de verfranste liberale
bourgeoisie, de duivelse vrijmetselaars, de vernederlandsing van het onderwijs ...
Nu eens serieus en strijdlustig, dan weer met een kwinkslag. Maar altijd onder
schuilnaam. Onze studentenleider en zijn vrienden werken in de anonimiteit. Van
seminaristen wordt geen Vlaamsgezinde dissidentie geduld!
De Student wordt een topper. Dus vallen er klappen. Verboden lectuur, beslist de
bisschop. Het blad gaat undercover, maar Frans Drijvers voelt zich diep gekwetst
door het kerkelijke machtsvertoon.
Ietsje later verlaat hij de redactie. Een nieuwe generatie
redacteuren publiceert in 1905 een feestnummer.
Niemand beseft intussen nog dat Drijvers de echte
peetvader is.
Als parochiepriester blijft Frans actief in de Vlaamse
Beweging. Met zijn pen ijvert hij voor een Nederlandstalige
universiteit en christen-sociale flamingantische actie ...
Maar binnen een Belgisch kader en zonder de kerkelijke
overheid voor het hoofd te stoten.
In 1914 sterft hij onverwacht.
In zijn geboortedorp Rotselaar wordt de tweejaarlijkse Frans
Drijversprijs uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de Vlaamse Cultuur.
Hiernaast het bronzen beeldje waarmee de laureaat van gelauwerd wordt.
OPROEP VLAANDEREN VLAGT
Laat op zaterdag 10 en zondag 11 juli de
leeuwenvlag wapperen.
We zijn fier Vlaming te zijn!
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11 JULIVIERING

VLAANDEREN FEEST

zaterdag 10 juli
Feestzitting in de Woeker
10.30 u. ‘Nieuwe uitdagingen voor Vlaanderen’
Gastrede door de heer Jan Peumans
Muzikale omlijsting: Annelies Fraeye en Ruben Tollet van het gezelschap
‘Alleen met twee’
Als afsluiter biedt het stadsbestuur een feestdrink aan.
Iedereen welkom maar inschrijven verplicht via: Betty.truyen@oudenaarde.be

Jan Peumans deed zijn middelbare studies aan het
Heilig Kruiscollege in Maaseik en werd nadien
licentiaat politieke en sociale wetenschappen aan
de K.U.L.
Hij was doctorandus bij professor Bruno De Wever
over ‘de moeilijkheden van het Vlaams
Nationalisme om door te breken in Limburg na de
2de wereldoorlog en de rol van de katholieke zuil
hierin’.
Hij woont in Riemst en was er achtereenvolgens gemeenteraadslid, schepen en
burgemeester op de lijst van VU en NVA. Hij werd in 2004 verkozen tot Vlaams
Parlementslid. Hij was er fractievoorzitter voor de NVA en werd voorzitter van het
Vlaams Parlement.
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11 JULIVIERING

VLAANDEREN FEEST

zondag 11 juli om 11.00 u.
Guldensporenmis in de Sint-Walburgakerk
met als thema Uitdagingen voor Vlaanderen
De eucharistie wordt voorgegaan door E.H. Deken Luc Van
Den Velde
en opgeluisterd door
organist Gert Amerlinck
hoornblazer Brecht Vandenbogaerde die Vlaamse muziek speelt.
Tijdens de plechtigheid zullen wij samen Vlaamse liederen zingen.

Deze Guldensporenmis is een initiatief van Davidsfonds, Marnixring en Vl@s.

Rekening houdend met de coronamaatregelen mogen er maximaal 200
personen in de kerk binnen. Kom dus tijdig en met mondmasker.
Door de coronaperikelen kunnen we ook dit jaar na de viering jammer genoeg
geen receptie aanbieden, tenzij er nog versoepelingen komen.
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ONS PROGRAMMA VAN SEPTEMBER TOT DECEMBER
Stilaan is de coronamist aan het optrekken. Steeds meer mensen raken volledig
gevaccineerd. Wij hopen dat het leven zoals voorheen snel terugkomt en dat we
met volle teugen van cultuur kunnen genieten.
Hieronder vindt u een greep uit het aanbod dat we u van september tot december
zullen aanbieden. Niet alle activiteiten liggen al definitief vast, maar we doen ons
best om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Meer info krijgt u in De Krekel die
eind augustus zal verschijnen.

Landschap door.grond
zaterdag 11 september in de namiddag
geleid bezoek aan de tentoonstelling in het
Archeocentrum te Velzeke
Vers Geperst
zondag 26 september 2021
voorstelling van het DF-boekenpakket
voormalige St.-Jozefskerk van 9.30 tot 12.30
uur
Spektakelmusical Daens
datum nog onbekend
Puurs
Alors on chante door Les 4 au quai
woensdag 1 december 2021
meer dan zomaar theater en cabaret,
't Is à la française avec beaucoup de cheveux…
De Woeker om 20.00 uur
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ZOMERZOEKTOCHT
De 35ste editie van de Davidsfonds Zomerzoektocht
loopt van 21 juni tot en met 21 september in Zulte
en Gent.
Er is keuze tussen een familiezoektocht en een
klassieke zoektocht.
U vindt alle info op www.dezomerzoektocht.be.
Gebruik bij uw inschrijving de kortingscode
OUDENAARDE en krijg € 5 korting op de
deelnameprijs.
U kan ook inschrijven via jan.amez@skynet.be.

DAVIDSFONDS ACADEMIE
Davidsfonds Academie biedt ook tijdens de
vakantie onlinecursussen aan rond cultuur en
geschiedenis. U kan zelf bepalen wanneer u de
inhoudelijk hoogstaande cursussen volgt.
Een paar voorbeelden:





De Congo-crisis van 1960 - Mislukte dekolonisatie door Peter Verlinden
1066. Cultuur voor en na de slag bij Hastings door Jozef Janssens
Mooie liedjes duren wel lang – Bach door Ignace Bossuyt
Pandemieën en bedevaarten door Kris Merckx

Bekijk het volledige aanbod op www.davidsfondsacademie.be en word (of blijf)
de slimste thuis!
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DE MUZE
Krekel vond op een niet zo zonnige dag in coronatijd een oud handgeschreven
boekje waar op het voorblad stond: “Universal Copy Book The Student”. Het
boekje was zorgvuldig gekaft geweest met bruin papier, dat aan de randen nu
grotendeels gescheurd was. Het was een schriftje van Krekels groottante, vol met
oude liedjes en gedichtjes uit die tijd. Vele gedichtjes/liedjes waren in het Frans,
een kleine helft in het “Vlaams”. Misschien zijn er nog krekellezers die het liedje
hieronder al hebben gehoord, of wie weet, zelfs gezongen hebben.
Het koeterken
Ik drijf mijn koeikens naar de weide, Olioli, oliola
Ik sla mijn djak en zinge blijde, Olioli ,oliola!
Ik zinge blij, Olioliola
Ik zinge vrij, Olioliola!
Mij lust het frische buitenleven,Olioli, oliola
Mijn liedje klinkt door beemd en dreven, Olioli, oliola
Mijn liedje blij, Olioliola!
Mijn liedje vrij, Olioliola!
Mijn kaken blozen als de krieken, Olioli, oliola!
Mijn hert is lustig als mijn lieken, Olioli, oliola!
Zoo leef ik blij, olioliola!
Zo leef ik vrij, olioliola!
En keer ik ’s avonds uit de weide, Olioli, oliola
Dan slaat mijn djak en ik zing blijde, Olioli, oliola!
Wie is zoo blij, olioliola!
Wie is zoo vrij, oliola!
Auteur: onbekend.
De muziek van dit liedje zou van August De Coninck zijn.
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