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HET EERSTE WOORD
Krekel overschouwt soms de velden en doet dat zeker wanneer de lente in aantocht is.
En dan gaan zijn krekelhersentjes ook beschouwingen maken.
Maar in de krant stond een beschouwing over beschouwingen.
“Je moet goed gek zijn om nog (luidop) te redeneren (in de openbare ruimte). Vooreerst
is er de neurotische dwingelandij dat elk woord altijd en overal letterlijk moet staan
voor wat er staat. Terwijl de aarzeling van een mijmering, de onzekerheid van een
afweging of de dubbelzinnigheid van ironie stuk voor stuk stijlfiguren zijn die zowel de
semantische rijkdom van een taal uitmaken als onze mentale ruimte uitbreiden. Wat
zouden we bovendien doen zonder dubbelzinnige betekenissen in de liefde, zonder
metaforen om pijn te beschrijven of zonder uitvergrotingen bij het uiten van
dankbaarheid? Het liefst reduceren we een lange redenering tot een halve zin. Dat
heeft het voordeel behapbaar te zijn, maar het komt met een prijs: alle duiding is weg.
… De aarzeling, de twijfel of de beeldspraak zijn soms onvermijdelijk om de rafelige kant
van het leven genuanceerd te articuleren.”
De schrijver zal wel overschot van gelijk hebben en Krekel zal zich bij hem aansluiten.
Of toch nog een beschouwing?
Een half jaar geleden wist bijna niemand wie of wat de gele hesjes waren. Sommigen
dachten dat een hesje op zijn Oudenaards een “gesje” namelijk een grasje was, maar
zij die dat dachten, dolen. Daarna leerden wij dat de hesjes een beweging was tegen de
te hoge brandstofprijzen in Frankrijk; de taksen op brandstoffen waren zo hoog dat veel
mensen niet meer konden rondkomen met hun inkomen. Hiertegen kwamen zij
betogen. Maar daarna ging het een beetje alle kanten uit en was men zowat tegen alles;
het begon uit de hand te lopen en van week tot week kwamen groepen naar het
centrum van Parijs en van andere grote steden om er ruiten in te slaan, winkels te
plunderen, auto’s te vernielen, brand te stichten, dus ordinair vandalisme. Dat viel in
niets meer te linken met de oorspronkelijke vreedzame verzuchtingen. Hoe dit
probleem oplossen. Wel Krekel dacht aan een eenvoudige oplossing: hef taksen en
belastingen op gele hesjes… Dat zal ongetwijfeld een hoop mensen nog kwader maken,
en die willen dan ook protesteren. Deze mensen moeten bijgevolg ook een hesje kopen,
waardoor de overheid meer “geeltaksen” op hesjes kan innen, dus over meer
inkomsten beschikt waarmee ze de brandstofprijzen kan laten zakken. En zo zou de
Franse overheid een aantal mensen tevreden kunnen stellen. De oplossing is zo
eenvoudig dat menig lezer zal denken dat er iets niet klopt…
Uw Krekel
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NORA, DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN
Een lach en een traan op zijn allerbest
Nora is een tragikomisch verhaal gebracht door Tom Schockaert onder zijn
pseudoniem Eddy De Moor. Het verhaal is humoristisch, meeslepend en
ontroerend.
Het is het levensverhaal van een gewoon man met ongewone gewoontes. Een
verhaal over de drie belangrijkste vrouwen in zijn leven. Een verhaal met
hoogtepunten en absolute dieptes. Een verhaal vol wendingen, angsten en twijfels.
Een verhaal over het oudste thema in het theater: de liefde. Een verhaal met veel
humor, ondanks de vaak aangrijpende thema’s.
Een verhaal dat je niet snel zal vergeten.

Landjuweel
Met deze monoloog selecteerde theatervereniging Vrank en Vrij uit Wetteren zich
voor de longlist van het Landjuweelfestival 2018. Deze ‘Oscar van het
amateurtoneel’ is zowat de hoogste onderscheiding die je als amateur kan
bereiken. De nominatie op zich is al een hele prestatie.
Dat belooft!
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DONDERDAG 25 APRIL 2019

Praktisch

Nora
de weg, de waarheid en het leven
monoloog door Tom Schockaert
donderdag 25 april 2019 om 20.00 uur
De Woeker
prijs:

€ 15,00 niet leden
€ 10,00 leden
gratis voor leden met activiteitenkaart
€ 5,00 OK‐pas

reservatie: 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 Nora.
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CULTUUR IN DE REGIO
Davidsfonds
Asper (info 09 384 00 19)
woensdag 10 april om 14.00 uur in het MSK Gent
bezoek aan de restauratie van het Lam Gods
Brakel (info 0478 28 17 02)
zaterdag 27 april uitstap naar Brussel:
bezoek aan Train World en Geuzemuseum
Eine
nog tot zaterdag 6 en zondag 7 april in de Sint‐Eligiuskerk
‘grote meesters, kleine meesters’, tentoonstelling met werk van 17
kunstenaars uit Eine, Heurne en Mullem
Gavere (info 09 384 20 89)
zondag 28 april om 9.30 uur in ’t Senter van Goavre:
erfgoedwandeling met gastronomische toets
Kluisbergen (info 055 38 99 07)
zaterdag 20 april uitstap naar Aubéchies
Kruishoutem
nog tot 21 april in het Mudel te Deinze
‘Vlaams meesterschap’, tentoonstelling met een selectie uit een privécollectie
Zingem (info 09 324 69 54)
zondag 7 april vanaf 10.00 uur
bezoek aan de tentoonstelling ‘Lang leve de muziek’ in de Sint‐Pietersabdij te
Gent
Vl@s Vlaamse Actieve Senioren
donderdag 25 april: bedrijfsbezoeken Kruisem:
viskwekerij Ommegabaars en tomatenkwekerij Tomato Master
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Filmclub ‘Het Groot Licht’
dinsdag 23 april om 20.00 uur
Finding your Feet (UK 2018) van Richard Loncraine
dinsdag 14 mei om 20.00 uur
Dunkirk (USA 2017) van Christopher Nolan

De Woeker
zondag 14 april om 14.30 uur in de Brandwoeker
familievoorstelling ‘Hans en Grietje’
vrijdag 26 april om 20.30 uur
theater Ames(t)ie door Action Zoo Humain
zaterdag 27 april om 20.30 uur
muziek Rooms/Ruins door de Flying Horseman
vrijdag 10 mei om 20.30 uur
muziek/humor GeTIKt! door trio Percussive

WIN EEN WAARDEBON VAN 30 EURO
Op zondag 30 september 2018, tijdens Vers Geperst,
kregen de aanwezigen de kans om een waardebon van
€ 30,00 te winnen door hun top 3 uit de cultuurgids in
te vullen. Dirk Declercq, één van onze leden, behoort tot
de gelukkige winnaars. Hij ontving ondertussen zijn
aankoopbon.
Hopelijk hebben de anderen volgende keer meer geluk.
Kom in elk geval naar onze Vers Geperst op zondag 29 september 2019 in de
volkszaal van het stadhuis.
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JOHANNES PASSION VAN J.S.-BACH
Op Goede Vrijdag 7 april 1724 ging de Johannes Passion in premiere in de
Nicolaïkirche in Leipzig. Nu, bijna 300 jaar later, blijft dit werk vele koren
inspireren. Op 12 en 14 april krijg je drie keer de kans een opvoering van dit
meesterwerk bij te wonen: 2 keer in Oudenaarde en 1 keer in Ronse.
Wij bevelen u deze opvoeringen zeer sterk aan.
Onze‐Lieve‐Vrouw‐Geboortekerk te Pamele (Oudenaarde)
vrijdag 12 april 2019 om 20.00 uur en zondag 14 april 2019 om 19.00 uur
solisten: Hilde Coppé (sopraan), Pieter De Praetere (contratenor), Stefaan
Vandenbroucke (tenor), Lieven Termont (bas), Kai‐Rouven Seeger (Christus‐
bas) en Adriaan De Koster (evangelist).
koren: Quilisma Ensemble en Gregoriusgilde Oudenaarde
orkest: Arcus Coloratus (Dimos de Beun)
muzikale leiding: Koenraad Verstichel
Sint‐Hermesbasiliek, Kleine Markt, Ronse
zondag 14 april 2019 om 15.00 uur
organisatie: Davidsfonds Ronse
kaarten verkrijgbaar via ons
secretariaat
koor: Jardindesvoix
orkest: Aspetti Musicali
muzikale leiding: Koen Lamberechts
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JUNIOR JOURNALIST

HET WINNENDE OPSTEL

Adriaan en ik, samen op stap….

door Andreas Dewaele

Op een mooie namiddag in oktober, was ik
op stap in Oudenaarde. Ik kuierde rond in
deze gezellige en historische stad, tot ik
bleef stilstaan bij een indrukwekkend
standbeeld van Adriaan Brouwer. Ik wou
net een selfie maken, toen ik een vreemd
gevoel kreeg…. Ik had het gevoel dat hij me
aankeek… Ik keek terug, wel 5 minuten lang.
Plots begon het beeld te bewegen en te
draaien, harder en harder…. Boem!
De man uit het standbeeld stond op. Het
was écht Adriaan zelf!
Hij nodigde mij uit om samen op pad te gaan
door Oudenaarde, om de stad te verkennen
en het bekendste museum van de stad te
bezoeken. We liepen samen door het MOU
museum. We bleven staan bij een schilderij,
met een mooi landschap erop. Onderaan
stond de naam Pieter Paul Rubens.
Adriaan vond het schilderij zó mooi dat hij
het zelf ook wou kunnen schilderen. Hij
vertelde vol enthousiasme over de mooie
kleuren en de afbeeldingen op het schilderij
van Rubens. Hij zou dit ook kunnen!
Hij nam me mee naar zijn huis, waar er veel
kinderen waren, 5 meisjes en 2 jongens. We
zochten naar schildergerief en vonden een
houten paneel om op te schilderen. Hij
schilderde het leven… zoals het was.
Adriaan was best fier op zijn eerste eigen
kunstwerk. En hij kreeg de smaak te
pakken….
We werden ouder en waren ondertussen de
beste vrienden geworden. Adriaan kon niet
stoppen met schilderen … en ik gaf hem
goede raad.

Hij schilderde van 8u in de morgen tot 18u
in de avond. Na 18u ging hij samen met mij
op café een pint pakken en dronken we
erop los. We vertelden, filosofeerden en
dachten na over de mooie toekomst die ons
te wachten stond.
Zijn schilderijen werden steeds beter: ze
ging over het leven in de stad, over de
mensen…. Hij kon prachtige gezichts‐
uitdrukkingen schilderen en hij werd steeds
bekender… Iedereen van Oudenaarde
noemde hem “de meester van de emoties”.
Hij reisde naar Antwerpen, Gouda,
Amsterdam en Haarlem om er zijn
schilderijen te verkopen. Ik ging met hem
mee en genoot volop van de aandacht die
we kregen…
De mensen in de steden vonden de
schilderijen van Adriaan Brouwer mooi en
kochten er dan ook soms wel één. Maar
Adriaan verkocht er te weinig van om goed
van te kunnen leven. Niet alleen ik, maar
ook de drank werd zijn goede vriend…
En zo ging het leven door. Maar niet voor
zo lang, want mijn lieve vriend stierf al op
zijn 35ste… Veel te vroeg! Maar daarom
werden zijn schilderijen niet minder
bekend. Ze werden in musea gezet en
overal in de wereld kwamen mensen naar
zijn kunstwerken kijken. Hij zou fier geweest
zijn.
En hier sta ik dan… juist voor zijn
standbeeld, hier in Oudenaarde. In deze
mooie historische stad. Ik krijg een vreemd
gevoel…, het lijkt alsof hij me aankijkt en
glimlacht….
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DE MUZE
Krekel wordt gewaar dat het lente is geworden. Het kriebelde al om uit zijn hol te
komen, zoals de bijtjes en hommels uit hun bijenhotels kropen om eten te zoeken
bij de krokussen, paaslelies en andere voorjaarsbloeiers. Geen enkele dichter of
hij voelt ook van dit soort kriebels. Dan gaat hij buiten in het zonnetje staan,
ademt eens heel diep (eventueel gevolgd door een hevige niesbui veroorzaakt
voor de eerste pollen) en gaat vervolgens aan zijn schrijftafel menig mooi gedicht
plegen.
Zo deed ook de dichter, die Krekel voor deze gelegenheid koos:
Dag van schoonheid
De bot, die berst; de bij, die zoemt,
de wind, die zotheid gaat vertellen:
wat men kortweg de lente noemt
en de aarde komt op stelten stellen;
dat klotst nu alles door mijn kop,
en 'k stak er wel een pluimken op,
als ik maar niet zo deftig was,
zo stijf in mijn geklede jas.
Als ik de band maar los kon knopen,
nam ik u allen dubbelthope:
gij meiskens uit de stad, de stal,
gij wijs als 't boek, gij dom als oordje,
gij uit 't kasteel en gij uit 't poortje,
en gij, o boom, en gras en wal,
gij witte, wandelende pater,
gij paard, gij zon, gij wolk, gij water.
en 'k danste midden in uw tas,
als ik maar niet zo deftig was,
zo stijf in mijn geklede jas.

Richard Minne. Uit “Verzameld Werk” Uitg. van Oorschoot; 2006
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