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Karel van de Woestijneprijs 2014 

Naast de schilderkunst krijgen literatuur, muziek en fotografie ook de nodige appreciatie in  

Sint-Martens-Latem. Dit komt tot uiting in drie cultuurprijzen. 

Het gemeentebestuur heeft vanaf 25 februari 2002 besloten om de driejaarlijkse Karel van de 

Woestijneprijs voor poëzie uit te reiken. De prijs werd genoemd naar de bekende Vlaamse 

letterkundige en dichter Karel van de Woestijne (1878-1929) die tussen 1900-1906 in Sint-Martens-

Latem woonde. Ook de zomer van 1909 bracht hij daar door. 

Deze prijs waaraan een bedrag van 3000 euro is verbonden, is voor het eerst uitgereikt in maart 

2004. De winnaar van de eerste editie was er één van groot formaat, namelijk Gerrit Kouwenaar met 

Totaal witte kamer, de bundel die naderhand ook elders diverse malen is bekroond. Voor de lente 

van 2007 mocht de Antwerpenaar Leonard Nolens 'de kroon van Karel' overnemen,  met de 

dichtbundel Een dichter in Antwerpen. Charles Ducal won in 2010 met zijn dichtbundel Toegedekt 

met een liedje. De jury loofde de strakke manier waarop Ducal het dichterschap problematiseert en 

de wijze waarop hij de fundamentele spanning tussen man en vrouw, tussen verbeelding en realiteit 

uitdiept. 

In het voorjaar van 2014 is de vierde editie van deze prestigieuze poëzieprijs uitgeschreven. 

Voor de prijs komt in aanmerking: elke oorspronkelijke Nederlandstalige bundel van minimum 

twintig gedichten, ongeacht de nationaliteit van de dichter. De bundel is ongepubliceerd of 

verschenen in de voorbije drie jaar (2011, 2012, 2013). 

De beschikbare bundels worden ingewacht tot 1 oktober 2013. Publicaties die na die datum 

verschijnen, kunnen nog tot 31 december 2013 worden ingezonden. De vijf genomineerden krijgen 

de kans om één gedicht uit de geselecteerde bundel te laten meedingen voor de publieksprijs. Deze 

voorziet in een oorkonde. Het publiek zal hiervoor via de gemeentelijke website kunnen stemmen. 

Inzendingen (ongepubliceerde bundels in vijfvoud) gelieve te sturen naar Sophie Desmet, 

cultuurfunctionaris, College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem. 

Voor een exemplaar van het reglement kun u op hetzelfde adres terecht. Opvragen via 

sophie.desmet@sint-martens-latem.be is ook mogelijk. 
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