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Herdenking Anton van Wilderode 

Moerbeke-Waas, gemeentelijke begraafplaats - vrijdag 28 juni 2013 

             

 

Achtbare familie Coupé 

Dames en Heren 

Goede Wase en Vlaamse vrienden 

 

Vijftien jaar na zijn overlijden en precies 95 jaar na zijn geboortedag brengt Anton van 

Wilderode ons hier samen rond zijn graf in zijn geboortegrond… Als burgemeester van 

Sint-Niklaas, als geboren en getogen Sint-Niklazenaar, als Waaslander, cultuur-

liefhebber en christen en als Vlaams-nationalist met een open oog voor Europa en de 

wereld ben ik – samen met ontelbare anderen – Anton van Wilderode oneindig veel 

erkentelijkheid en dank verschuldigd. Het feit dat wij hier met zovelen aanwezig zijn, 

bewijst dat zijn persoon, zijn leven en zijn werk ons nog steeds beroeren en drijven.  

Moerbeke en Sint-Niklaas zijn de twee belangrijkste plekken in het Waasland waar hij 

zijn leven heeft doorgebracht. Als burgemeester van Sint-Niklaas ben ik dankbaar en 

trots dat Anton van Wilderode tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw mede de 

identiteit van onze stad heeft verfijnd en verwoord. Anton van Wilderode is nog steeds 

tastbaar, zichtbaar en hoorbaar in onze stad aanwezig:  

- in en rond de gebouwen van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie – waar hij zovele 

jaren les gaf – met als pronkstuk het prachtige beeld van Wilfried Pas voor de 

Collegekerk; 

- in het statige beeld van Idel Ianchelevici op de Grote Markt, dat als eerbetoon aan 

zijn literaire oeuvre herdoopt werd tot ‘Het Woord’; 
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- op talloze plekken en plaatsen die rechtstreeks of onrechtstreeks naar hem 

verwijzen, zoals bv. de residentie ‘Wilderode’ aan de Plezantstraat; 

- bij de uitreiking van de poëzieprijs van de Stad Sint-Niklaas en de verkiezing van 

de kinderstadsdichter, wanneer steevast naar hem wordt verwezen; 

- als zijn – én ons – ‘Lied van mijn land’ in en rond het stadhuis klink op de beiaard 

of wordt gezongen door een koor; 

- en… sinds 1 januari van dit jaar prijkt zijn bronzen hoofd – vervaardigd door 

Edwin Raes – in mijn burgemeesterskabinet.  

 

Sint-Niklaas heeft onmiskenbaar zijn sporen nagelaten in het oeuvre van Anton van 

Wilderode en vice versa. Het werk van Anton van Wilderode wortelt in Moerbeke, Sint-

Niklaas en het Land van Waas. Zijn poëzie “ademt [inderdaad] zijn eigen aarde”… Door 

haar diepgang en kwaliteit reikt haar betekenis echter oneindig veel verder dan de 

grenzen van stad en streek. Anton van Wilderode behoort zonder enige twijfel tot de 

belangrijkste na-oorlogse Vlaamse dichters. 

 

Dames en heren 

Vlaamse vrienden 

 

Ik durf hier eerlijk en oprecht getuigen dat Anton van Wilderode één van de mensen is 

die ook mij heeft getekend en gedreven, al lag dat niet zo onmiddellijk voor de hand: ik 

liep in Sint-Niklaas immers geen school in het College – waar hij leraar was – maar in de 

Broeders – al waren ook daar leerkrachten die mij inspireerden.  

 

Anton van Wilderode leerde ik eerst kennen in Diksmuide door zijn 
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IJzerbedevaartpoëzie. Mijn eerste gesprek met hem vond plaats halfweg de jaren ’70 in 

de foyer van de stadsschouwburg, waar hij op uitnodiging van de scholierenvereniging 

Vijfhoek een boeiende, verrassende en grappige lezing gaf over ‘Humor in de 

Nederlandse letterkunde’. Later ontmoette ik hem meermaals op verschillende 

manifestaties en lezingen van het Davidsfonds, o.m. in het gezelschap van ons beider 

goede vriend en zijn biograaf Willem Persoon. In 1983 – nu dertig jaar geleden! – gaven 

wij met de Wase Jonge Leeuwen een bijzonder Anton van Wilderode-nummer uit van 

ons vormingstijdschrift ‘Volksopbouw’. Leidraad voor mijn maatschappelijke inzet was 

en is nog steeds zijn gedicht uit 1972 ‘De wereld die wij willen’. 

 

Als burgemeester van Sint-Niklaas wil ik afsluiten met één van de 21 kwatrijnen uit de 

tweetalige bundel ‘Stad / Ville’, die in 1999 werd uitgegeven door de Internationale 

Vriendenkring Anton van Wilderode en de Stad Sint-Niklaas. Het kwatrijn dat ik koos, 

legt de band tussen Moerbeke en Sint-Niklaas, een brug tussen ‘hier’ en ‘daar’: 

 

In het dorp waar ik thuis was en droomde 

dacht ik vaak aan de stad waar ik woonde 

en, terug in de stad, aan het vriendelijk dorp 

in coulissen van bevend geboomte 

 

 

 
Lieven DEHANDSCHUTTER 
burgemeester van de Stad Sint-Niklaas 


