
1 

 

 

Motivering HERDENKINGSPRIJS Anton van Wilderode 2016 

 

Het slotstuk van de jaarlijkse Van Wilderodeherdenking op 28 juni (zijn 

geboortedag) is de uitreiking van de Herdenkingsprijs Anton van Wilderode 

hier in het gemeentehuis. 

Die prijs gaat naar een persoon of een vereniging die inspanningen deed om 

de naam van de dichter en zijn werk op een specifieke manier onder de 

aandacht te brengen en dus levendig te houden. 

 

En dit jaar koos het Herdenkingscomité Anton van Wilderode voor iemand, 

een Moerbekenaar nog wel, die zich de auteur mag noemen van een pas 

verschenen, zeer merkwaardig boek over Anton van Wilderode: de heer 

Roger Tempels! 

 

Dat het een lijvig boek werd zie je zó als je even de stapel bekijkt die hier 

verkoopklaar ligt: het boek van Roger Tempels is een gecommentarieerde 

inventaris van het ‘Leven en werk van Anton van Wilderode’, een turf van 

maar liefst 736 bladzijden. 

 

Met dit boek, dat hem 12 jaar intensief opzoekings- en redactioneel werk 

gekost heeft, wil Roger Tempels een totaalbeeld geven van Van Wilderodes 

leven en werk, van zijn gedachtegoed en persoonlijkheid, van zijn optreden 

en van alles wat door hem, of door anderen in de openbaarheid gebracht 

werd, en dat alles gekaderd in de historische context en de heersende 

tijdsgeest.  

De auteur slaagde erin ongeveer 5000 aan Van Wilderode gerelateerde 

bronnen op de kop te tikken. Daartoe kamde hij op systematische wijze 

bibliotheken, archieven en alle mogelijke vindplaatsen in Vlaanderen uit en 

klopte hij aan bij talloze personen die meegewerkt hebben aan beperkt 

verspreide publicaties van Anton van Wilderode of die de dichter 

persoonlijk gekend hebben. 

 

Deze gedetailleerde publicatie brengt Van Wilderode opnieuw onder de 

aandacht van een breed publiek, daarbij is ze heel waardevol voor allen die 

zich interesseren voor zijn maatschappelijke en historische betekenis én 

zeker ook voor hen die verdere stappen willen zetten in de Van 

Wilderodestudie. 
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Ik denk dat iedereen het met het herdenkingscomité eens is: Wie zoiets 

realiseert, verdient ontegensprekelijk de Herdenkingsprijs Anton van 

Wilderode 2016! 

 

 

 

 


