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In Lier is prozaïst, dichter en journalist Gaston Durnez (° Wervik, 1928) overleden.. Hij werd 91. Hij
was de zevende zoon in een arbeidersgezin met elf kinderen. In mei 1945, hij was toen zestien jaar,
begon hij als journalist voor verscheidene kranten, vanaf 1953 bij De Standaard. Hij was
initiatiefnemer van de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging en redacteur van Ons Erfdeel. Van zijn
hand zijn talloze dichtbundels, kinderboeken, novellen en verhalen, kronieken en cursiefjes,
bloemlezingen en filmscenario’s. Hij was goede vriend van striptekenaar Marc Sleen, voor wie hij oa
de naam bedacht van het personage Detective Van Zwam.
In 1991 publiceerde VWS een monografie van voorzitter Jooris van Hulle over Gaston Durnez.
VWS blijft bij u aankloppen: het overgrote deel van alle VWS-cahiers en de andere VWS-publicaties
blijven steeds verkrijgbaar, tegen zeer sterk verminderde prijzen. U vindt een overzicht op de site van
VWS. Bestellen kan via de site of het secretariaat. U wordt (blijft) lid van VWS door de overschrijving
van 30 euro op rekening BE85 0015 1408 3306 van VWS met vermelding 'VWS 2020'. Voel u vrij om
ook andere mensen aan te spreken. Het vijfde VWS-jaarboek (jaarwerk MMXIX, okt 2019) en de
vorige zijn via dezelfde kanalen beschikbaar.
Van dichteres Delphine Lecompte (Gent,°1978) verscheen de negende dichtbundel ‘Vrolijke
verwoesting’. Een amoureuze kater na een onmogelijke liefde met een man die de herenliefde
verkiest, ligt aan de basis van 138 nieuwe gedichten. In dit voorjaar gaat ze met acteur Jan Decleir en
bluesgitarist Roland op tournee als de ‘Desperados van de Vlaamse poëzie’.
De bundel werd uitgegeven bij De Bezige Bij.
Volksdichter en trouw VWS-lid Jozef Vandromme blijft actief. Zijn gedichten werden voorgedragen in
‘Het Portaal’ in Wervik, verschijnen in de maandkalender van het blad ‘Maria, Middelares en Koningin’,
en werden gebracht op het kerstfeest van COV Senioren in Menen.
In de Servaisvleugel van Mu.ZEE in Oostende werd de novelle ‘Grauw’ van animatiefilmer Raoul
Servais (Oostende, °1928) voorgesteld. Er zijn ook plannen voor een tentoonstelling en een kortfilm.
De 91-jarige auteur en filmmaker situeert zijn verhaal in het West-Vlaamse Zeveneke in 1922. Een
wereldvreemde leraar geschiedenis ervaart hoe zelfs in dat kleine dorp het extreemrechts
gedachtegoed oprukt.
Meer info op de site www.raoulservais.be.
674 deelnemers en 1070 gedichten. Daar had de jury (oa Frank Decerf, Lies van Gasse en Geert van
Istendael) van de elfde editie van de tweejaarlijkse poëzieprijs van Oostende een kluif aan! Op de
proclamatie in CC de Grote Post kreeg Nederlander Jean-Paul Rosenberg (Zeist, °1967) de eerste
prijs voor zijn gedicht ‘De Winterzwemmer’. Zilver ging naar Robrecht Dehaen (Wee mij, Heer, want ik
moet zwijgen) en brons naar Patrick Cornillie (Roeselare, °1961) voor ‘Oostende, Dikke Mathille’. Een
brochure met de gedichten van de laureaten en de eervolle vermeldingen is verkrijgbaar op de dienst
cultuur van Oostende (059/258820) en in de bibliotheek.
Alain Vanclooster (Roeselare, °1962) is een dichter-verteller en performer-organisator. In 2016
leerde hij de Oekraïense schrijfster Lyubov Sirota kennen, een slachtoffer van de kernramp van
Tsjernobyl (1986). Hij ging haar opzoeken, bezocht het Chernobyl National Museum in Kiev en
ontmoette vrijwilligers van de hulporganisatie. Vanclooster was sterk onder de indruk en deed verder
research. Dit onderzoek resulteerde uiteindelijk in ‘Platte kaas met alsem’, een nieuwe bundel van 27
gedichten. Bij elke tekst maakte hij een tekening, gebaseerd op een detail van het werk van Pieter
Bruegel de Oude.
Meer info bij uitgever www.partizaan.be en op de blog www.alainvancloosterpoetry.com.

Op 7 maart 2020 presenteert uitgeverij Kleinood & Grootzeer de nieuwe dichtbundel ‘Omtrek van
water’ Philippe Cailliau (Elisabethstad, °1954). Hij wordt ingeleid door VWS-bestuusrslid Alain
Delmotte. De voorstelling vindt plaats in de bibliotheek Kris Lambert in Oostende.
De bundel is ter plaatse te verkrijgen of kan besteld worden via www.kleinood-en-grootzeer.com.
Meer info via www.philippecailliau.com.
In november rolde het jongste nummer van ‘Campiniana’, tijdschrift voor literatuur en kunst in de
Kempen, van de persen. In dit jaarboek van zustervereniging VKS (Vereniging van Kempische
Schrijvers) schreef secretaris van VKS én VWS-lid Jan Vorsselmans een bijdrage over novellist Jan
Veulemans (Turnhout, °1928)
Meer info bij janvorsselmand@skynet.be.
In Bulletin 18’ van de Stichting Peire (Knokke) dat in juli zal verschijnen, wordt een postume tekst van
gewezen VWS-ondervoorzitter Jaak Fontier (Brugge, °1928, +2017) gepubliceerd. In dezelfde
publicatie schrijft musicus, VWS-lid en neef van de schilder Marc Peire (Brugge, °1953) een essay
‘Luc Peire en de kunstkritiek van Jaak Fontier’.
Meer info op de site van de stichting lucpeire.com.
Wim Chielens (Reningelst, °1960) laat een nieuwe roman los op de wereld .De titel is ‘De droefheid
zal blijven duren’ en het hoofdpersonage is Vincent Van Gogh. “Zonder het te beseffen is Van Gogh
altijd in mijn leven geweest. Als kind hing er reeds een reproductie van één van zijn schilderijen op
mijn kamer. Ik las zijn brieven, ik las wat hij las (Zola, Flaubert, de Bijbel) en ging waar hij ging. Door
bezoek aan Auvers, waar de broers Van Gogh begraven liggen, raakte ik verknocht aan Van Gogh,
maar ook aan Frankrijk”, dixit Wim Chielens.
Chielens dochter Trui illustreerde de cover van het boek, dat werd uitgegeven bij Uitgeverij
Bibliodroom.
Twee Belgen staan op de longlist van 18 namen voor de Libris Literatuurprijs: Elvis Peeters
(Grimbergen, °1957) met ‘De Ommelanden’ en Saskia
De Coster (Leuven, °1976) met
‘Nachtouders’. Proclamatie is op 11 mei.
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