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HET EERSTE WOORD
Het is al vele maanden geleden dat Krekel u heeft ingelicht dat het gazon een
beige, dorre vlakte geworden was. Maar gelukkig was het gras vervolgens weer
groen geworden. Nu is het weer wat anders. Het gras is groen, maar is dit voorjaar
nog niet gemaaid. En het groeit maar verder, steeds hoger en hoger. Dat doen de
paardenbloemen in het gras ook en nog veel andere kruidjes en gewassen,
ondanks de beperkte neerslag van hemelwateren.
Heel die lange tijd dat Krekel het gras zag verdrogen, weer groen worden en
groeien heeft Krekel binnen gezeten, wachtend op betere tijden en maar nu en
dan een schamel krekelliedeken gezongen om de eentonigheid eens te
doorbreken.
Maar nu betert het wel.
Het DF-bestuur heeft de oude jaarplanning bovengehaald om te wikken en te
wegen wat we dit werkjaar en het begin van volgend seizoen nog zouden kunnen
doen voor onze leden.
En ja hoor. Een mooie wandeling, tentoonstelling, lezing en nog veel meer, alles
kan terug overwogen worden en op het programma gezet worden.
Misschien wordt het toch een beetje als vroeger.
Misschien.
Als er genoeg spuitjes in de bovenarmen zijn gezet.
Als de wind uit de goede hoek komt.
Als de maatregelen het toelaten.

Dan doen we het.

Jullie Krekel

1

EEN WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste leden,
Het is ondertussen een tijdje geleden dat we elkaar tijdens een Davidsfondsactiviteit
konden ontmoeten. Ik hoef u niet uit te leggen hoe erg het coronavirus onze samenleving
in haar greep heeft. Samen cultuur beleven was niet mogelijk.
Maar het ziet er naar uit dat er beterschap komt. Niet dat we plots roekeloos alle
beperkingen overboord kunnen gooien, zeker niet. Maar mits de nodige voorzorgen
moeten we ons oude normaal opnieuw kunnen opnemen. Ik besef dat heel wat mensen
aarzelend hun bubbel zullen verlaten. Ook al zijn ze ondertussen gevaccineerd, het zal een
raar gevoel geven.
Wij organiseren (aarzelend) op zaterdag 12 juni een coronaveilige wandeling: groepjes
van maximaal 10 personen, in open lucht, met een mondmasker op. U leest er meer over
op pagina 3.
U kan die dag bovendien een bezoek brengen aan de tentoonstelling Universus in het
MOU. Dit bezoek zal iedereen in zijn eigen bubbel moeten doen. (zie p. 4)
Beide activiteiten bieden wij u gratis aan.
Op zondag 11 juli plannen we onze Guldensporenmis in Sint-Walburga. Voorlopig is het
afwachten hoeveel personen er zullen mogen aanwezig zijn. We houden u op de hoogte
via onze nieuwsbrief en website.
Tot eind mei kan u in Kruisem deelnemen aan Langs Kruisemse wegen genieten van kunst.
Tijdens de zomermaanden is er opnieuw een DF-zomerzoektocht. KWB Oudenaarde
organiseert voor de zesde keer zijn zoektocht. Deze keer wordt het een fietszoektocht op
twee niveaus. Davidsfonds Ronse organiseert De ronde van Ronse. Mogelijkheden genoeg
om er deze zomer eens op uit te trekken.
Wat de planning voor het komende werkjaar betreft, kijken wij nog eventjes de kat uit de
boom. Hopelijk blijven we het virus bedwingen en kunnen we ook binnen activiteiten
organiseren voor een voldoende groot publiek.
Ik zou zeggen: blijf het gezond houden en kom samen met ons toch eens naar buiten. Op
12 juni, dat zal zeker deugd doen.
Eric De Vriendt (voorzitter)
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JOTIE T HOOFTWANDELING
Johan Geeraard Adriaan T Hooft was een
Oudenaards neoromantisch dichter. Meer dan 40
jaar na het einde van zijn veel te kort leven blijft hij
in Oudenaarde levendig aanwezig. Velen onder ons
hebben hem gekend. Jeugdhuis Jotie en de Jotie
T Hooft poëzieprijs zijn naar hem vernoemd.
Een wandeling leidt ons langs plekken in de stad die
in het leven van de jonge dichter betekenis hadden.
O.l.v. Dirk Vander Beken en Wivine De Visscher vernemen we meer over zijn
levensloop, inspiratie en poëzie. Versregels vormen de wegwijzers naar de schim
van de dichter.
De wandeling duurt ongeveer 90 minuten en start om 14.00 uur. We beperken
het aantal inschrijvingen tot 10 personen per gids. Reserveer dus snel uw plaats!
Bij voldoende belangstelling voorzien we een tweede startmoment om 16.00
uur. Bij de inschrijving kunt u gerust laten weten dat u voor deze eventuele
tweede wandeling opteert.
Na de wandeling van 14.00 uur of voor de eventuele wandeling van 16.00 uur kan
u de tentoonstelling Universus in het MOU bezoeken. (zie p. 4)
Voorzie hiervoor ongeveer een uur.

JOTIE T HOOFT
geleide wandeling
zaterdag 12 juni 2021 om 14.00 uur
(eventueel ook om 16.00 uur)
afspraak toeristische dienst, Markt, Oudenaarde
deelname: 8 (niet-leden DF), leden DF 6, gratis voor leden DF Oudenaarde.
Inschrijven: secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of 055 31 31 84 (na 18 uur)
Vermeld het tijdstip van de wandeling die u kiest en of u ook Universus wil bezoeken.

3

UNIVERSUS door Johan Tahon in het MOU
Beeldhouwer Johan Tahon (Menen, 1965) is
een veelheid: water, lucht, vuur en aarde. Hij is
keramiek, gips en brons. Hij is vele Johan
Tahons in één en allen maken ze deel uit van
zijn werk. Deze overzichtstentoonstelling toont
al deze Tahons naar wie hijzelf de afgelopen
twintig jaar koortsig heeft gepeild.
In verschillende ruimtes van het MOU gaat
Tahon in liefdevolle botsing met het zestiendeeeuwse gebouw en de vaste collectie
wandtapijten en zilver. Via de tegelijkertijd
herkenbare en raadselachtige beelden krijgt de
bezoeker een totaalzicht op het werk van
Tahon, op wat hem heeft gevormd en wat hem
voortstuwt.
De expo biedt naast een geweldige selectie eigen creaties ook een verrassende
inkijk in de indrukwekkende privéverzameling van de kunstenaar.
U kan vanaf 14.00 uur vrij bepalen wanneer u het bezoek aanvangt. Inschrijven
is verplicht, zodat wij alles tijdig kunnen regelen. U kan deze tentoonstelling
combineren met de Jotie T’Hooftwandeling (zie p. 3)

UNIVERSUS
gratis bezoek voor onze leden
zaterdag 12 juni 2021
vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur
afspraak toeristische dienst, Markt, Oudenaarde
Inschrijven: secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of 055 31 31 84 (na 18 uur)
Vermeld om welk uur u de tentoonstelling wil bezoeken en ook of u aan de wandeling
wenst deel te nemen.
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JUNIOR JOURNALIST
Ook dit jaar namen de leerlingen van het zesde leerjaar van KBO Bevere deel aan
onze opstelwedstrijd. Kiara Tessitore werd door de jury als winnares aangeduid.
Haar opstel lees je hieronder.
zijn oude versleten boot en nam al het
hout mee dat hij dacht dat hij nog kon
gebruiken. Een groot schip kon hij er
niet mee maken, maar misschien wel
een roeiboot.

De tocht naar de schat
Er was eens een hele dappere kapitein.
Zijn naam was Kapitein Haak en hij was
een echte stoere strijder. Vorig jaar
raakte hij zijn verloofde kwijt. Zijn
verloofde, Kapitein Greet, was ook heel
erg dapper.
Op een dag ging Kapitein Haak naar het
strand. Hij keek naar zijn oude boot die
helemaal stuk was en riep: “Jij stomme
boot, kon je nu echt niet in leven
blijven?”

“Aan de slag.” riep hij fier uit. Na een
poos was hij klaar met de boot en begon
hij aan de wapens te werken die hij
nodig had om de haaien te verslaan.
Na een dag en een nacht te hebben
gewerkt sprong hij in zijn roeiboot om
te beginnen aan zijn reis naar de schat
in het midden van de Grote Oceaan.
Opeens wist hij dat hij zijn roeispanen
vergeten was. Hij sprong terug uit zijn
boot om de roeispanen te gaan maken.
Een uur later was hij klaar om te
vertrekken.
Stormen, dichte mist, hoge golven,
moest hij door om de schat van zijn
leven te vinden.
Meer dan een week moest hij roeien tot
hij eindelijk het eiland kon zien. Meteen
zag hij ook honderden haaien rond het
eiland zwemmen. Hoe dichter hij kwam,
hoe meer haaien hij zag, en hoe meer
schrik hij begon te krijgen. Maar
nergens was er een spoor te vinden van
de schat. Hoe goed hij ook keek,
nergens was er een schat te zien.

Opeens kwam er een vogel aangevlogen,
wat anders nooit gebeurde. Er hing een
brief aan zijn poot. De vogel liet de brief
vallen. Kapitein Haak nam de brief en
begon hem te lezen.
“Beste schat, hoe gaat het met je? Ik mis
je vreselijk hard. Maar goed, ik heb goed
nieuws voor jou. In het midden van de
Grote Oceaan is er een schat. Maar pas
op, hij ligt op een groot eiland dat is
omringd door haaien. Als je niet oplet zal
je worden opgegeten”
Kapitein Haak schrok. “Wat? Een schat?
Haaien? Dat gaat nooit lukken!!!” riep hij.
“Maar schatje toch, ik mis je ook heel erg
en ik zal je niet teleurstellen!”
Maar toen besefte de kapitein dat hij
geen boot had, en ook geen wapens om
de haaien te verslaan. Hoe moest hij aan
dit avontuur beginnen? Snel liep hij naar

Hij voer verder naar het eiland. De
haaien zagen hem en kwamen allemaal
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JUNIOR JOURNALIST
heel snel op hem af. Hij nam al zijn
wapens die hij had gemaakt en begon te
kloppen en te hakken op die smerige
beesten. Heel de Grote Oceaan begon
rood te zien van al het bloed van de
haaien. Uren moest Kapitein Haak
vechten met de haaien. Tot er plots een
grote haai een beet nam van de
roeiboot. Tuimelend kwam Kapitein
Haak in het water terecht, maar hij gaf
niet op. Hij bleef vechten en vechten tot
er nog maar een paar haaien
overbleven.

rechtstaan, nam zijn mes uit zijn riem en
stond klaar om aan te vallen.
Toen zag hij een schaduw uit de struiken
komen. ”Wie ben jij?” riep hij heel luid.
De persoon kwam uit de struiken en
toen zag Kapitein Haak dat het een
vrouw was. Toen hij beter keek
herkende hij haar. Het was zijn
verloofde.
Ze zei: “Ik was helemaal niet dood, ik
was na een gevecht op dit eiland
aangespoeld.
Hij omhelsde haar direct en zei: ”Jij bent
de grootste schat die ik ooit heb
gevonden.”
Vele jaren konden ze nog samenleven
op het eiland en als ze eens een tochtje
wilden maken, konden ze dat doen op
de rug van de walvis.
En zo eindigde het avontuurlijk en
romantisch verhaal.

Plots werd hij gegrepen aan zijn houten
been en werd hij meegetrokken onder
water. Hij ging wel tien meter diep. Daar
werd hij losgelaten door het monster.
Maar toen zag Kapitein Haak dat het
helemaal geen monster was die hem
had meegesleurd. Het was een grote
walvis die hem probeerde te redden van
de haaien. Hij greep de walvis vast en
die zwom zo hard hij kon naar het
eiland. Daar hielp de walvis hem op het
strand. Gelukkig was hij niet gekwetst
door het gevecht met de haaien en hij
was heel blij dat de walvis hem
geholpen had.
De Kapitein moest toch even op adem
komen van het gevecht. Na een pauze
begon hij te zoeken naar de schat op
het grote eiland. Na uren zoeken, moest
hij even rusten. Hij ging tegen een boom
liggen om te slapen. Plots hoorde hij
een vreemd geluid achter hem. Het
geluid kwam uit de struiken. Hij ging

Kiara Tessitore
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ZOMERZOEKTOCHTEN
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.
Gebruik bij uw inschrijving (vanaf 1 juni)
de kortingscode in Het Accent van mei en
krijg € 5 korting op de deelnameprijs.
U kan ook inschrijven via
jan.amez@skynet.be
Vanaf 1 juni vindt u alle info op
www.dezomerzoektocht.be

De KWB Oudenaarde fietszoektocht loopt
van 01 mei tot en met 15 september. U
kan de verplaatsingen ook met de wagen
maken.
Er is een familiezoektocht en een
zoektocht voor gevorderden.
De boekjes voor de zoektocht kosten € 5
en zijn enkel verkrijgbaar bij de dienst
toerisme van Oudenaarde, gelegen in het
stadhuis van Oudenaarde.
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DE MUZE
Er gaat in deze coronatijd geen dag voorbij of de woorden “genieten” en “vrijheid”
vallen en dan vooral op tv. Bijna elke dag komen er wel mensen op het scherm
die schreeuwen: “Wij willen genieten, wij willen vrij zijn. Wij willen niet zomaar
volgen wat een regering of een minister of een troepje virologen zegt.”
Deze mensen denken dat hun vrije wil boven alles gaat.
Maar de dichter weet beter en hij laat aan de Krekellezers het volgende weten:

De vrije wil.

Het heeft mij behaagd mij reeds vroeg te begeven
naar wat toevallig mijn werk is. Om vijf uur
behaagde het mij het diner te gebruiken
in wat toevallig mijn huis is. Daarna
behaagde het mij behagen te scheppen
in wie toevallig mijn vrouw is. Tenslotte
behaagde het mij 's nachts zeer wel te rusten.
Het heeft mij behaagd dit te hebben gezegd.

Uit : “Verzameld werk” van J.A. Emmens (1924-1971) – uitg Van Oorschot - 1980
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