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HAMSE SCHRIJVERS ZETTEN TAL VAN LITERAIRE PRESTATIES NEER

TELEX

WUITENS KRUIPEN MET SUCCES IN HUN PEN
Anne Baaths maakt met haar eerste roman ‘Dochters van Europa’ kans op de
Vrouw en Cultuur Debuutprijs, Luc Goossens schreef een opmerkelijke ode aan
de vrouw en Wally De Doncker heeft met ‘Van A tot Zet’ een nieuw boek uit en
rijfde alweer een internationale onderscheiding binnen. Professor Geert Van
Goethem ten slotte, pende 125 jaar geschiedenis van het socialisme neer. Het mag
duidelijk zijn: Hamme staat meer dan ooit op de literaire kaart. TEKST EN FOTO’S: JAN VAN DE VELDE

Wally De Doncker

’’

‘Het begint ergens’ van Wally
De Doncker is opgenomen in
The White Ravens 2010. De
Zoggenaarse jeugdauteur zit
niet stil, amper een jaar na de
publicatie van zijn bekroond
werk pakt hij uit met ‘Van A
tot Zet’, een boek waarin letters als mensen zijn.

HAMME
De Internationale Jeugdbibliotheek uit München heeft in
Bologna de internationale collectie The White Ravens 2010
bekendgemaakt, naar aanleiding van de internationale
jeugdboekenweek. Daartussen prijkt ook Het begint ergens
van ‘onze’ Wally De Doncker.
Voor de collectie kozen gerenommeerde literatuurspecialisten uit het wereldwijde aanbod boeken die internationale
aandacht verdienen. De jury
kiest altijd boeken uit met een
universeel thema die vaak met
een vernieuwende en een literaire stijl geschreven zijn. De
boeken worden wereldwijd
tentoongesteld. Deze maand al
op Bologna Bookfair en in de
Internationale Jeugdbibliotheek zelf. Vijf Vlaamse boeken kregen deze internationale onderscheiding, een van hen
is Het begint ergens.

Wally De
Doncker trekt
het liefst de
wijde natuur in
om inspiratie op
te doen.

Opwarming van de aarde
In het boek, dat vorig jaar verscheen, laat Wally De Doncker
zijn eigen hond en poes aan het
woord over de opwarming van
de aarde. Volgens uitgever Davidsfonds/Infodok is Het begint ergens het eerste ﬁctieboek
over deze problematiek. ‘Dit is
het derde boek waarin mijn
huisdieren Spot (de hond) en
Muis (de kat) de hoofdrol spelen’, getuigt Wally De Doncker.
Eerder speelden zij al een
hoofdrol in Een touwtje naar de

■■
‘Van A tot Zet’ van Wally De
Doncker, 19,95 euro

De brandweer moest donderdag rond 11.54 uur uitrukken
voor een gaslek onder het
voetpad in de Gladiolenstraat,
waar woensdag werken plaatsvonden. Een uur later werd het
lek door de gasmaatschappij
Eandis volledig gedicht. Er was
nooit gevaar voor de omwonenden. De politie moest niemand
evacueren. (DBS)
Donderdag vond rond 8 uur
een ongeval plaats in de Puitvoetstraat, ter hoogte van de
afslag naar de gewestweg N16.
Een minderjarige ﬁetser werd
er op de oversteekplaats aangereden door een auto bestuurd
door een 24-jarige chauffeur uit
Sint-Niklaas. De ﬁetser viel en
raakte lichtgewond. (DBS)
TEMSE

Tijdens een controle werd er in
een auto op de parking aan de
Sint-Amlebergalaan te Temse
700 gr cannabis gevonden en
enkele zakjes drugs. De 21
jarige man, E.Y. uit Temse werd
door het parket van Dendemonde voor de onderzoeksrechter gebracht en aangehouden. (DBS)

maan (2007) en Praten met je
staart (2008).
Alfabet vol geheimen
Bij uitgeverij Davidsfonds/
Infodok is nu Van A tot Zet
verschenen, een grappig
boek, met grappige verhaaltjes, die nog verrijkt worden
door de speelse illustraties
van Jurgen Walschot en ﬁjne
luisterliedjes van Florejan
Verschueren. ‘Schrijvers zijn
dagelijks met letters bezig’,
legt de geëngageerde schrijver uit. ‘Letters ﬂuisteren
woorden en zinnen in hun
oor. Ze beschouwen de meeste schrijvers als hun vrienden. Daarom vertrouwen ze
elkaar soms hun grootste geheimen toe. Dat is de ﬁlosoﬁe
rond dit nieuwe boek, met
26 letters, evenveel verhalen
en een alfabet vol geheimen’.
In Van A tot Zet stellen alle
letters van het alfabet zich
aan de jonge lezer voor. Een
bloemlezing: A is de winnaar, D kijkt naar rechts, H is
de clown, K heeft geurtje, M
at te veel en Y is een Chinees.
Alle letters vertellen over
hun vorm, klank, plaats en
gevoelens. We maken kennis
met de overmoedige A, de
sterke B, moeilijke Y en verliefde Z. Letters zijn in dit
boek als mensen. Resultaat:
een bijzonder boek om na te
denken over letters, klanken
en taal!

SINT-NIKLAAS

SINT-NIKLAAS

Wally De Doncker
scoort wereldwijd
met jeugdboek over
klimaatprobleem

TEKSTEN,
ILLUSTRATIES
EN LIEDJES
BRENGEN
ALFABET TOT
LEVEN
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HAMME

In Ekelbeke in Hamme werd
woensdag rond 18.45 uur een
kind met zijn ﬁets aangereden
door een vrachtauto die de
ﬁetser voorbijreed. De vrachtauto raakte met zijn achterzijde
de ﬁets, waardoor het kind viel
en lichte verwondingen opliep.
(DBS)

Luc Goossens pende in zijn
nieuwste boek een historisch
onderbouwd eerherstel neer
voor de vrouw.

Luc Goossens
gelooft in de
kracht van
de vrouw

‘Ik ben blij dat ik – na de eerste dertig turbulente jaren van mijn
leven – eindelijk iets gevonden heb dat ik zeer graag doe’, zegt
Anne Baaths.

Anne Baaths in running voor Geert Van Goethem pent
Nederlandse debuutprijs
125 jaar socialisme neer

HAMME

HAMME

In zijn boek ‘In den beginne
schiep... de vrouw’ beschrijft
Luc Goossens uit de Ringstraat de rol van de vrouw
doorheen de geschiedenis.

Anne Baaths is genomineerd
voor de Vrouw & Kultuur DebuutPrijs 2010. Die onderscheiding wordt om de twee
jaar toegekend aan het beste
debuut van een vrouwelijke
auteur.

‘Eigenlijk is het een boek over
seks, zonder dat het over seks
gaat’, zegt de auteur. ‘Het vrouwelijke staat immers aan de oorsprong van alle leven. Toch
werd de vrouw daar niet altijd
om geloofd. In het middeleeuwse christendom werd de vrouw
beschouwd als de oorzaak van
de erfzonde. Ook de grote antieke culturen zoals die van de
Grieken en de Romeinen, hadden een bijzonder lage dunk van
vrouwen.’
Maar het is niet altijd zo geweest. Goossens verwijst naar
veel vroeger, naar tijden waarin
vrouwen en godinnen met
macht en invloed verschenen.
‘Gedurende duizenden jaren
heeft de vrouw een ongelimiteerde macht gehad, want zij
was in de overdonderende mogelijkheid om leven te geven.’
■■
‘In den beginne schiep... de vrouw’
van Luc Goossens

Hamse historicus toont trots zijn ‘Droom van een betere wereld’.

De 31-jarige Hamse bracht vorig
jaar haar eerste roman ‘Dochters van Europa’ uit en haar
tweede boek ‘De Bruiloft’ ligt
momenteel bij de redactie van
uitgeverij Davidsfonds.
In haar debuut doet Anne de geschiedenis van Europa van 1900
tot en met 2006 uit de doeken
aan de hand van belevenissen
van haar vier hoofdpersonages.
Die originele insteek en haar
schrijfstijl zijn bij de Nederlandse jury van deze prestigieuze literatuurprijs blijkbaar in de
smaak gevallen.
‘Ik vind dit een dankbare vorm
van erkenning’, reageert Anne.
‘Het doet deugd om na de eerste
dertig turbulente jaren van mijn
leven eindelijk iets gevonden te
hebben dat ik graag doe, iets
waarin ik schijn te slagen. Ik gaf
mijn job bij de Vlaamse Gemeenschap op om me fulltime te

kunnen storten op het schrijven.’
‘Toch had ik deze nominatie niet
verwacht. Bij de meeste prijzen
waarvoor mijn naam al eens opdook, werd ik meteen weer van
de lijst gekeild van zodra de top
twintig in het vizier kwam. En
ik vond dat maar normaal ook.
Ik voel me nog steeds erg klein
als ik op een of andere literaire
manifestatie naast pakwek Dirk
Bracke, Hilde de Keteleer of Gie
Bogaert sta. Ik moet echt wennen aan het gevoel van succes,
hoe klein het ook is. Maar ik geniet er met volle teugen van.
Mijn tweede roman is af en ligt
momenteel bij de redactie van
mijn uitgeverij. De research van
mijn derde roman slorpt momenteel al mijn tijd op’.

IK HAD DIT ECHT NIET
VERWACHT.
UITEINDELIJK BEN IK
MAAR TOEVALLIG IN
HET WERELDJE GEROLD
Anne Baaths

’’

HAMME
De Hamse historicus en
UGent-professor Geert Van
Goethem schreef een boek
over de geschiedenis van de socialistische partij.
‘Een nieuwe visie op de geschiedenis van de socialistische partij, gekoppeld aan een kritische
analyse van het recente verleden’, dat is wat het boek belooft.
Het werk is vlot geschreven en
ruim geïllustreerd en neemt de
lezer mee op een boeiende tocht
door 125 jaar sociale en politieke
geschiedenis.
Auteur Geert Van Goethem is
directeur van het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis,
voorzitter van Archiefbank
Vlaanderen en hij werd onlangs
benoemd tot professor Geschiedenis aan de Gentse universiteit.
‘Geschiedenis schrijven is altijd
herbeginnen’, stelt hij. ‘Het verleden verandert niet, maar de
manier waarop we ernaar kijken, doet dat wel. In tegenstelling tot boeken die al over het
onderwerp verschenen, kijken
we in dit boek minder naar
structuren en instellingen, maar
meer naar mensen van vlees en

bloed’. Van Goethem probeert in
zijn werk de nationale geschiedschrijving te overstijgen door
aandacht te schenken aan invloeden van buitenaf en door de
nationale en regionale geschiedenissen te kaderen in een internationaal perspectief. ‘Naast die
internationale accenten leg ik
ook de klemtoon op de evolutie
van het socialisme in Vlaanderen’, zegt de auteur.

■■
‘De droom van een betere wereld
of 125 jaar Socialistische Partij’
door Geert Van Goethem.

LOKEREN

Man na mislukte
carjacking
gearresteerd
Donderdag werd Faysal B. door
het parket van Dendermonde
voor de onderzoeksrechter gebracht. Het parket vorderde zijn
aanhouding. De man stal
woensdagnacht met geweld in
Lokeren een motor. Daarna
poogde hij nog in Lokeren een
carjacking te plegen. Hij wou de
chauffeur met geweld van achter
het stuur sleuren, maar slaagde
daar niet in. Het slachtoffer
waarschuwde de politie en na
een zoekactie kon Faysal B. enkele uren later worden opgepakt. Hij bleek zichzelf te hebben verwond en moest na zijn
arrestatie voor verzorging naar
het ziekenhuis.(DBS)

