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MOTIVERING HERDENKINGSPRIJS ANTON VAN WILDERODE 2019 

Op woensdag 29 juni 2016 – vandaag precies 3 jaar geleden –  kreeg ik out of 
the blue een telefoontje van een mij onbekende dame uit Essen in de 
Antwerpse Noorderkempen. Zij was door het Davidsfonds van Essen 
aangezocht een lezing te houden over Anton van Wilderode want zij had samen 
met haar echtgenoot voor die Davidsfondsafdeling eerder een heel geslaagde 
presentatie gebracht over de dichter Paul Van Ostayen.  
Zij vroeg mij ‘raad’ bij het opzet van haar lezing. Ik citeerde wat mogelijke 
‘bronnen’ én – vooral – ik  nodigde haar uit een bezoek te brengen aan het 
Anton van Wilderodehuis om daar met alle bronnen bij de hand rustig verder 
overleg te kunnen plegen. 
Volgend concreet ‘afspraak-mailtje’ bereikte mij eind oktober 2016: 

Ondertussen zijn mijn man Peter en ik begonnen met de voorbereiding 
van onze presentatie omtrent Anton van Wilderode. Al lezende en 
ontdekkende geraken we steeds meer onder de indruk van de bijzondere 
mens en dichter die uw oom geweest is. 
We kijken er dan ook naar uit om zijn huis aan de Dorpvaart te mogen 
bezoeken; zou dit voor u schikken op een zaterdag in november?  

Het bezoek vond plaats op zaterdag 5 november 2016. Ik herinner me het 
enthousiasme van Rita en Peter nog levendig, een enthousiasme dat ook 
duidelijk blijkt uit haar mailtje van enkele dagen later: 

Ons bezoek aan het Anton van Wilderode woonhuis afgelopen zaterdag 
heeft op mijn man Peter en mij een diepe indruk gemaakt. De bijzondere 
sfeer, het feit dat het huis nog steeds door de dichter bewoond leek, uw 
toelichtingen en anekdotes maakten het tot een onvergetelijke ervaring. 
We werken nu met verdubbeld enthousiasme aan onze presentatie, zelfs 
de fotoboeken die u ons toonde (uitgave Lannoo/Davidsfonds) heb ik al 
via internet kunnen bestellen. 
Mocht het voor u een keer passen om uit de dagboeken iets op te 
zoeken dat refereert naar Essen/Hof ter Weyden (=de locatie waar de 
presentatie zou doorgaan)   dan zou dat ons een groot plezier doen.  
Ondertussen hebben we hier al enkele lokale mensen en verenigingen 
aangesproken maar de oogst is helaas niet wat we ervan verwacht 
hadden. We zoeken echter dapper verder. 

 
Zó verliepen verder nog meer contacten heel vlot via mail. 
 
Een half jaartje later werden we prompt uitgenodigd voor de première van de 
presentatie ‘Weerzien met Anton van Wilderode’ op 21 mei 2018 in ‘Hof ter 
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Weyden’, Wildert-Essen. Een uitnodiging waar we heel graag op ingingen want 
we waren er intussen stevig van overtuigd geraakt dat Rita en Peter Spoelders-
Backx heel veel in hun mars hadden… 
We genoten zowel  van de knappe presentatie in de gezellige schuur van Hof 
ter Weyden als van de ongedwongen wandeling erna in de prachtige met zon 
overgoten tuin met voordracht van de 15 gedichten van Van Wilderode die er 
sinds 9 september 1995 een plaatsje hadden en nu in een splinternieuw jasje 
gestoken waren… 
 
En voor Rita en Peter was dat nog maar de aanzet tot een hele reeks 
presentaties in de loop van het 100&20 Anton van Wilderodejaar 2018. 
Blijkbaar onvermoeibaar doorkruisten zij met hun poëtische boodschap het 
hele Vlaamse land: Mechelen, Moerbeke, Wuustwezel, Wetteren, Zwijnaarde, 
Willebroek, Sint-Amandsberg, Hove, Puurs, De Klinge, Sinaai, Sint-Amands, 
Aartselaar mochten genieten van Rita’s poëtische zeggingskracht én van Peters 
technisch vernuft.  Zó kreeg het Anton van Wilderodegenootschap deze 
uitmuntende laureaten voor de Herdenkingsprijs van dit jaar op een 
presenteerblaadje aangeboden!!! 
 
Rita en Peter, van harte dank voor jullie inzet: jullie hebben de Herdenkingsprijs 
2019 méér dan verdiend! PROFICIAT! 
 
De herdenkingsprijs Anton van Wilderode 2019 is een stuk uit het Archief AvW 

nl. een bibliofiele uitgave van 10 kerst- en wintergedichten van Anton van 

Wilderode geïllustreerd met 7 houtsneden van Renaat Bosschaert door de 

kunstenaar zelf gedrukt op de handpers. De kunstmap werd uitgegeven in eigen 

beheer in de winter van 1983. 

De oplage bedraagt 200 genummerde en gesigneerde exemplaren waarvan de 

eerste 40 niet in de handel werden gebracht. 

In naam van de familie Coupé overhandig ik graag het exemplaar nr. 5/200 aan 

mevrouw Rita Backx! 


