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Anton van Wilderode (Moerbeke-Waas, 1918 – Sint-Niklaas, 1998), pseudoniem voor Cyriel Coupé,
dichter en priester-leraar, classicus en vertaler, tekstschrijver en gevierd spreker. Met Claus en
Lucebert bracht hij in het college van Sint-Niklaas Tom Lanoye tot vervoering, die hem daarvoor zou
eren met een plagend, dankbaar portret in Kartonnen dozen: “Marlon Brando op het einde van zijn
carrière, zo’n man komt de klas binnen en leest voor uit de wereldliteratuur en je weet: over vijftig
minuten begint het weekend, maar iedereen was muisstil en vol aandacht.” Van Wilderode was de
man die Paul Snoek en Erik Spinoy poëzie leerde lezen. Bovenal was hij de meticuleuze en
ambachtelijke dichter van het aandachtige denken dat de onmiddellijke ervaring nooit verwerpt
maar verdiept.
Hij liet een omvangrijk oeuvre na aan dichtbundels en vertalingen, essays en toespraken. De lijst van
literaire prijzen en onderscheidingen is lang, o.m. de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie voor Dorp
zonder ouders en de Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een literaire loopbaan, het
lidmaatschap van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en een
eredoctoraat aan de KU Leuven.
Weemoed mijn wereld is een thematische bloemlezing uit de gebundelde gedichten. In een selectie
van honderd gedichten tekent Patrick Lateur de lijnen uit van de verwantschap tussen leven en werk
van Anton van Wilderode. Het heimwee naar alles wat hem bond aan huis, dorp en land gaat hand in
hand met het verlangen naar de overoever die hem wacht. Maar tussen weemoed en verlangen
sluimert een intens geluk dat de dichter vond in God en mensen en dat hij uitdrukt in sensitieve
verzen vol geuren, geluiden en kleuren.
Patrick Lateur (Beveren-Leie, 1949) publiceert als dichter en vertaler, bloemlezer en redacteur. Hij is
lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Zijn Iliasvertaling werd
bekroond met de Vlaamse Cultuurprijs voor Letteren 2013, zijn Odysseevertaling in 2017 met de
Prijs van het Nederlands Klassiek Verbond. Van Anton van Wilderode bezorgde hij bij Lannoo in
1999 Volledig dichtwerk. Gebundelde gedichten en in 2005 Nagelaten gedichten.
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