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HET EERSTE WOORD
Toen Krekel het zag, viel hij achterover van zijn stoel. Hij zat enkele dagen geleden
’s morgens de krant te lezen bij het ontbijt. Daarin viel zijn oog (of beter beide
ogen) op een advertentie van zowat een halve bladzijde van een gekende
dierenrechtenorganisatie.
De boodschap van die advertentie luidde: “Dieren hebben nood aan een plaats in
de grondwet. Dat verdienen ze, met of zonder naam.”
Krekel wist niet goed of deze boodschap wel ernstig bedoeld was. Zou hij nu ook
in de grondwet komen als die organisatie zijn zin kreeg? Zouden alle dieren, zelfs
met naam, in de grondwet staan? Ook de muggen, die zo venijnig konden steken?
En de spinnen? En de kakkerlakken? En ook de grote olifanten en giraffen, de
mossels en karakollen (buccinum undatum/wulk), de lammergieren en kolibries?
Krekel zag die immense stoet dieren al de revue passeren, zoals de dieren al eens
hadden gedaan toen zij mee mochten met de ark van Noë. En dan nog te denken
dat iedere soort zoveel ondersoorten had…
De grondwet zou in plaats van een dun boekje, plots een dikke encyclopedie
worden, in veel delen. Het zou al een hele klus worden om de andere artikelen
van de grondwet terug te vinden. Dat zou een drama worden voor de politieke
mandatarissen en voor de universiteitsproffen die grondwettelijk recht doceren
(die voortaan ook een diploma biologie zouden moeten hebben).
Om toch een modus vivendi te vinden, stelt krekel voor dat alleen de krekels in de
nieuwe grondwet worden vermeld. Dat zal al meer dan genoeg zijn.
Jullie Krekel.
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KOLET JANSSEN
Nachten van de Geschiedenis
Van 8 tot 14 november organiseert Davidsfonds in
heel Vlaanderen de Nachten van de Geschiedenis.
Hierdoor plaatsen we een van de prioritaire
werkdomeinen
van
Davidsfonds,
namelijk
geschiedenis & erfgoed, extra in de kijker.
Tradities
Vlaanderen is rijk aan tradities: processies en historische optochten, carnaval,
geitenkeuringen, fanfares met majorettes en zo veel meer.
Maar er zijn ook tradities die kritiek kregen en zich
aanpasten. Zo was er een tijd dat er levende katten van
de belforttoren werden gegooid in Ieper en dat mensen
wijn met levende visjes dronken in Geraardsbergen.
Wij waren als kind bang voor Zwarte Piet die ons op vraag
van de Sint in de zak zou steken als we stout waren. We
ervaren dit nu als incorrect.
Nieuwe tradities
Gedachten en gevoeligheden van mensen evolueren, gelukkig maar. Daarom zijn
we verplicht om zo snel mogelijk een andere draai te geven aan kwetsende
situaties in onze tradities. Een onaantastbare traditie is binnen de kortste keren
een lege doos. Tradities moeten nu eenmaal meegroeien met de mensen die
eraan gehecht zijn.
Maar aanpassen is niet hetzelfde als afschaffen. En net hierover zal Kolet Janssen
ons die avond vertellen.
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DINSDAG 9 NOVEMBER 2021
Kolet Janssen
Kolet Janssen (Hasselt, °1955) studeerde na
haar middelbare school (waar ze regelmatig
met kritische stukjes het schoolkrantje
teisterde) godsdienstwetenschappen aan de
KUL.
Van 1977 tot 2006 gaf ze les in Tienen.
Sindsdien houdt ze zich voltijds bezig met
schrijven, workshops geven en lezingen houden.
Kolet is een boeiende spreekster die daarbij steunt op een rijke levenservaring
als moeder, pleegmoeder en grootmoeder.

Wij geven voortdurend
een nieuwe draai
aan oude tradities
lezing door Kolet Janssen
dinsdag 9 november om 20.00 uur
volkszaal stadhuis

inkom: € 12, leden Davidsfonds € 8
Inschrijven: secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of 055 31 31 84 (liefst na 18 uur)
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BRASSBAND WILLEBROEK
Op 27 oktober nodigt Probus Oudenaarde met de
Brassband Willebroek (BBW) de wereldtop uit. BBW is
een academisch orkest van 35 enthousiaste beroepsmuzikanten, conservatoriumstudenten en liefhebbermuzikanten.
Dirigent is Frans Violet, die de BBW in 1979 oprichtte.
Wereldkampioen
Als cultureel ambassadeur profileerde de BBW zich de laatste 15 jaar als een
competitie- en concertorkest: 3 tot 4 maal per jaar nemen ze deel aan prestigieuze
(inter)nationale wedstrijden en brassbandfestivals.
Ze werden liefst 22 keer Belgisch
kampioen, een absoluut record.
In 1993 werden ze in Plymouth voor
het eerst Europees kampioen. Een
unicum als continentale band onder
leiding van hun Vlaamse dirigent. In
2006 en 2007 deden ze dit nog eens
over.
In 2017 schreef BBW opnieuw geschiedenis door zich op het Wereld Muziek
Concours in Kerkrade tot wereldkampioen te kronen. Ze dragen deze titel vier jaar
lang.

Brassband Willebroek
woensdag 27 oktober 2021 om 20.00 uur
aula Bernarduscollege, Hoogstraat 30
inkom: € 20
reservatie: jan.amez@skynet.be
betalen op BE69 4435 6285 9178 van Probus Oudenaarde
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RESERVEREN
In december programmeren wij twee grote voorstellingen.
U kan nu al uw tickets reserveren via ons secretariaat
secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of 055 31 31 84 (liefst na 18 uur).

Woensdag 1 december 2021
De Woeker om 20.00 uur
ALORS ON CHANTE
door
LES QUATRE AU QUAI
’t is veel meer dan zomaar theater en cabaret,
’t is om je bijna kreupel te lachen
’t is à la Française avec beaucoup de cheveux
inkom: € 18, leden DF € 14, OK-pas € 6

Zaterdag 11 december 2021
Sint-Walburgakerk om 20.00 uur
GASPAR VAN WEERBEKE
door
Vocaal Ensemble Thamyris
Lecture-recital met muziek van deze
Oudenaardse polyfonist (1450 – 1517)
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CULTUUR IN DE REGIO
DAVIDSFONDS
Kruisem (info: herveclaeys@hotmail.com)
vrijdag 12 november 2021 om 19.30 uur
gegidst bezoek aan het Lijsternest, het letterenhuis van Stijn Streuvels
Zottegem:
donderdag 28 oktober 2021 om 14.00 uur
atelierbezoek bij glaskunstenaar Jan Leenknegt
(info: a.vandevijver@yahoo.com)
maandag 1 november 2021 om 17.00 uur
Reveil, intiem moment op de stedelijke begraafplaats
(info: katlien.cousy@telenet.be)
18 november om 20.00 uur in het Kasteel van Egmont
toekomst van het gevangeniswezen door Hans Claus
(info: luc.vermassen@telenet.be)

DAVIDSFONDS ACADEMIE
De cursussen op locatie en dagevenementen in heel Vlaanderen en Brussel zijn
terug opgestart. Enthousiaste docenten maken u op een meeslepende manier
wegwijs in diverse onderwerpen. Bovendien pikt u geregeld een topconcert, een
theater- of filmvoorstelling, of een tentoonstelling mee.
U kan kiezen tussen verschillende formules: van meerdaagse cursussen, over
lezingen tot dagevenementen waarin experten u gedurende een dag of halve
dag onderdompelen in een bepaald thema.
Alle info vindt u op https://www.davidsfondsacademie.be/
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CULTUUR IN DE REGIO

DE WOEKER (info en tickets: 055 390 363 of cc.de.woeker@oudenaarde.be
vrijdag 29 oktober om 20.30 uur
muziek: Slow Pilot plays Jef Buckley – “Grace”
zaterdag 30 oktober om 20.30 u.
humor: cabaretvoorstelling Nele Bauwens
vrijdag 5 november om 20.30 uur
theater: What about Western Civilization? van Simone Milsdochter
zaterdag 6 november om 20.30 uur
humor: Han Solo Retro
zondag 7 november om 14.30 uur in de Sint-Jozefskerk
familievoorstelling: De Cuyper vs De Cuyper door Cie Pol & Freddy
vrijdag 12 november om 20.30 uur
theater: The Sunshine Boys Compagnie Marius

Vl@s
vrijdag 29 oktober om 14.30 uur in Ladeuze
“Van kwetsbaarheid naar kracht”, lezing door Jean-Paul Vermassen,
zingevingscoördinator Samana
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DE MUZE
Dichters kunnen veel.
De natuur met zijn planten en bloemen laten soms de poëzie in zijn hart
opwellen en aan een blad toevertrouwen.
Zelfs stekelige onderwerpen gaat hij niet uit de weg. Zoals hieronder te lezen
valt.

De cactus
Kaal staat hij voor de blankheid der gordijnen,
Verschrompeld in wat kiezel en wat zand
En mist zijn ziel: het alverschroeiend schijnen
Der eeuwge zomers van zijn vaderland.
Maar aan het einde van zijn lijdzaam dulden,
Spruit op een lichten morgen, als een vlam
Van ’t heet verlangen dat hem gans vervulde,
Een bloem van heimwee uit zijn dorren stam.
Hij bloeit; en in dien onverwachte droom
Laat hij een stond zijn heimlijk wezen blinken
In ’t graf van ’t broze bloemblad en aroom,
Zoals de dichter die, na harden strijd,
Zijn innigst voelen in een lied doet klinken
En weerkeert tot zijn oude eenzelvigheid.
Jan van Nijlen (1884-1965)
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