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Over de auteur

Jules Grandgagnage (Elsene, 12 februari 1950) is een Vlaamse 

schrijver, dichter, columnist en kunstschilder. Behalve boeken en 

kinderboeken heeft hij ook korte verhalen gepubliceerd. Jules 

studeerde voor onderwijzer aan de normaalschool van Antwerpen. 

Later studeerde hij ook cultuurwetenschappen aan de Open 

Universiteit en scenarioschrijven aan de Vlaamse Scriptacademie. Hij 

gaf les op Antwerpse scholen en werd ict-coördinator in de laatste 

paar jaar van zijn onderwijsloopbaan. Vanaf 1997 werkte hij ook mee 

in het softwarebedrijf van zijn vrouw en programmeerde hij 

educatieve programma's voor scholen. 

Zijn literaire voorbeelden zijn vooral humoristische schrijvers. In zijn 

jeugd las hij de boeken van Godfried Bomans en Simon Carmiggelt, 

wat zijn weerslag had in de later badinerende, parodiërende stijl 

waarmee hij columns schrijft. Er verschenen ook enkele boeken voor 

volwassenen en kinderboeken van zijn hand, maar Grandgagnage 

geeft zelf de voorkeur aan wat hij "het kortere werk" noemt. 

Cursiefjes, columns en korte verhalen, maar ook speelse poëzie 

verschenen in verschillende tijdschriften en e-zines. Hij vertaalt ook 

gedichten van Shakespeare en John Donne naar het Nederlands. Zijn 

vertalingen van John Donnes gedichten zijn samen met die van andere 

vertaler-dichters, zoals Arie van der Krogt en Cornelis W. Schoneveld, 

te lezen op de Nederlandstalige literaire website over Donne. 

Met deze bundel Mallotige liefdesverzen verlaat hij even het rechte pad 

van de ernstige poëzie, en geeft zich over aan de kronkelige wegen van 

het absurde vers. Het onderwerp van deze bundel is - hoe kan het 

anders - liefde en lust, en wat zij in een mens zoal teweegbrengen.
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