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ANTON VAN WILDERODE
“Ik ben om het even wie maar ik adem mijn eigen aarde”
Wie was Anton van Wilderode?
Inhoud:

I

n een nieuwsbrief gericht aan Van Wilderode-fans
klinkt deze titelvraag een beetje bizar. De ouderen onder ons kennen de
 Mecenassen gezocht
dichter uiteraard, want tijdens zijn leven was de naam Van Wilderode niet
 Schatten in zijn huis
weg te denken op de Vlaamse literaire en zelfs maatschappelijke scène. De
 Start 2018 met ‘Het
toegankelijkheid van zijn poëzie en de soms onverbloemde standpunten die
herdertje van Pest’
hij innam, maakten de man meer dan bekend in on Jeugdherinneringen
ze contreien. Ook zijn honderden spreekbeurten en
 Gedichtendag 2018
lezingen in zowat alle uithoeken van Vlaanderen
 Nieuwe initiatieven
droegen daar voor een deel toe bij. Maar als we 20
 Opgemerkt
jaar na zijn overlijden peilen bij de jongere generaties is het antwoord op die vraag niet meer zo vanzelfsprekend. De naam ‘Anton van Wilderode’ dreigt
uit ons collectief geheugen te verdwijnen.
Vandaar dat ik de voornaamste bronnen van informatie die ooit over hem
zijn verschenen en nog steeds te raadplegen zijn (de biografieën) eens chronologisch op een rijtje heb gezet.
Hoe is de vraag naar die biografieën ontstaan? Na verloop van tijd merkten
de uitgeverijen dat de verkoop van het werk van Van Wilderode met geen andere auteur te vergelijken
was (zelfs de nochtans fel bejubelde Hugo Claus kwam qua verkoopcijfers nog niet aan de enkels van
Van Wilderode). Gepaard gaand met dit succes rees dan ook meer en meer de noodzaak om een biografie over de dichter uit te geven.
De recensies over het werk van de ‘conservatieve’ auteur en priester waren, in de toen erg gepolariseerde literaire wereld, eenzijdig verdeeld qua toon. Terwijl hij uit katholieke, behoudsgezinde hoek alle
lof kreeg toegezwaaid, schreven linkse recensenten als Fa
Eenvoudig uitgelegd:
Claes, Joris Note, Mark Reynebeau, Benno Barnard… daarEen monografie is een verhandeling over een
bij steeds inhakkend op zijn ‘verkeerde ideologie’ en zijn mebepaald onderwerp (wetenschap, feit …).
dewerking aan de IJzerbedevaart (so what?), dan maar metBij een biografie is dat onderwerp een persoon
een ook heel negatieve kritieken over de poëtische kwalitei(b.v.b. een auteur).
ten van Van Wilderode. Later werd dat enigszins rechtgezet
Een hagiografie is in eerste betekenis de biogra- door collega-dichters als H. De Coninck en T. Lanoye maar
fie van een heilige met als bijbetekenis: een
ook zij, tegemoetkomend aan hun eigen achterban, konden
onkritische levensbeschrijving.
het toch niet laten om er steevast bij te vermelden dat zij
daarom hoegenaamd niet sympathiseerden met zijn rechts
gedachtengoed. Voor de rest werd Van Wilderode doodgezwegen in de linkse media en al helemaal bij
de laatdunkend op de Vlaamse poëzie neerkijkende Nederlanders. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de kandidaat-biografen gezocht werden in de brede kennissenkring van de dichter. Sommigen spreken
dan ook (terecht of onterecht) ietwat smalend over hagiografieën, eerder dan over biografieën.
 Biografieën

Klik op het passende icoontje indien u wil reageren op de inhoud van deze ’Toegift’.
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Een overzicht van de biografieën die over Van Wilderode verschenen zijn:
In 1977 verschijnt in de reeks Grote ontmoetingen de monografie ‘Anton van Wilderode’
door Fred de Swert. Het boek werd uitgegeven door B. Gottmer, Nijmegen en Orion,
Brugge.
Uiteraard wordt hierin slechts een beperkt deel van het leven en werk van Van Wilderode beschreven.
Het boek is tweedehands nog verkrijgbaar.
Fred de Swert (°1946 +1977)
kwam om het leven op 14 september 1977 in een auto-ongeval. De Swert was een actieve, jonge schrijver
en Vlaming.

Ook in 1977 publiceert Willem Persoon een monografie in de reeks
‘Hedendaagse personaliteiten’. Die werd uitgegeven door Artiestenfonds, Mortsel. De tweede druk en de herdruk in 1984 werden uitgegeven door N.V. De
Vlijt, Antwerpen.
Het boek is tweedehands nog verkrijgbaar.
De auteur schrijft achteraan op de cover: “Omwille van de klassieke waarde en
de meesterlijk-virtuoze taal behoort Anton van Wilderode tot de hoogtepunten van onze literatuur. Zijn
konsekwent Vlaming-zijn-op-niveau heeft hem daarbij een ereplaats bezorgd in het hart van ons volk.”
Willem Persoon (° 1944) was jarenlang als journalist verbonden aan de Gazet van Antwerpen. In 1972
debuteerde hij als auteur met dichtbundels, biografieën en romans. Onlangs verscheen zijn voorlopig laatste
werk ‘Lord Byron / Rockstar’.
7
Willem Persoon is stichtend lid van het kersvers opgestart Anton van Wilderode Genootschap.

3 met Anton van Wilderode’ van Lieve en Rom Duprez. Het
In 1985 verschijnt ‘Kennismaken
6
boek werd gedrukt bij Nevelland-Landegem en uitgegeven in eigen beheer.
10
In feite is het een aanvulling op hun zeer uitgebreide
diamontage over Van Wilderode, waar9
mee ze Vlaanderen rondtrokken. Toen ze na verloop van tijd minder en minder werden gevraagd voor hun lezingen, geraakte Rom Duprez daarover zo ontstemd dat hij in een woede-uitbarsting zijn volledige diapresentatie
vernietigde.
Het echtpaar Lieve en Rom Duprez woonde in Evergem. Beiden zijn overleden. Zij
maakten verschillende diavoorstellingen, met voor die tijd vernieuwende overvloeiingen en
muziek, waarmee ze Vlaanderen rondreisden. Ze zijn ook de auteurs van een boek over
Renaat De Rudder.

In 1988 schrijft Rudolf van de Perre de monografie ‘Anton van Wilderode’. Het werk wordt
uitgegeven door het Davidsfonds, Leuven. De monografie werd geschreven ter gelegenheid
van de 70ste verjaardag van de dichter. Het boek bevat o.a. een ets van Van Wilderode gemaakt door Raf Coorevits.
Ook deze uitgave is nog te vinden in het tweedehandscircuit.

Rudolf van de Perre (° 1934) is een gepensioneerd leraar, dichter en essayist. Hij
schreef o.a. ook een monografie over André Demedts (1986).
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In 1993 verschijnt ’Anton van Wilderode
75. Een bio- en bibliografie.’ en dit ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de
dichter. De auteur is Jozef Smet. Het gestencild werk is uitgegeven door de Stedelijke openbare bibliotheek van SintNiklaas i.s.m. Bibliotheca Wasiana. In 1998 werd een tweede, gewijzigde en meer uitgebreide druk uitgegeven. Marc Sleen zorgde
voor de tekeningen.

De Bibliotheca Wasiana.
Is een bewaarbibliotheek en een
documentatiecentrum over het
Waasland. Bestaat sinds 1946 en
is gehuisvest in de gebouwen van
de Stedelijke Bibliotheek van
Sint-Niklaas.

Jozef Smet was een medewerker van de Stedelijke openbare stadsbibliotheek van Sint -Niklaas. Hij
schreef ook een bio- en bibliografie over Marc Sleen bij diens 70ste verjaardag, over Paul Snoek en over
Armand Van Assche.

In 2016 publiceert Roger Tempels zijn levenswerk ‘Leven en werk van Anton van Wilderode. Een gecommentarieerde inventaris.’ Omdat het ruim na het overlijden van de
dichter is verschenen omvat het zowat alles wat over Van Wilderode te vinden is. Het omvangrijk werk van 731 blz. is een naslagwerk dat op de boekenplank van elke Vlaamse
poëzieliefhebber zou moeten staan.
Het boek werd in eigen beheer uitgegeven en is nog steeds beschikbaar bij de auteur tegen de schappelijke prijs van 30 euro.
Meer informatie hieromtrent is te vinden via deze link.
Door de objectieve benadering die de auteur minutieus heeft nagestreefd, kan dit werk er
allerminst van verdacht worden hagiografisch te zijn.
Roger Tempels is een dorpsgenoot van
7 Van Wilderode. Als literair hobbyist deed hij twaalf jaar
3
lang geduldig opzoekingswerk in allerlei archieven
waarbij hij duizenden documentatiebronnen raadpleegde.
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Ook Roger Tempels is stichtend lid van het kersvers opgestart Anton van Wilderode Genootschap.
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Bedelen is onze regel niet

, maar ...

H

et Anton van Wilderode Genootschap krijgt stilaan structuur. De statuten van de vereniging liggen klaar voor publicatie en weldra kunnen we spreken van een vzw. Omdat
we pas gestart zijn, hebben we momenteel geen financiële
middelen voorhanden en krijgen we voor de organisatie van komende
evenementen in het jubileumjaar spijtig genoeg ook geen subsidie van
één of andere overheidsinstantie. Desondanks willen we van de herdenkingsweek eind juni 2018 toch iets bijzonders maken.
Anton van Wilderode heeft bij leven een groot aantal poëzieliefhebbers met zijn gedichten en lezingen kunnen bekoren en literair doen genieten. Daarom hopen we dat onder zijn vroegere fans een paar mecenassen of sponsors
te vinden zijn (of mensen die zulke gulle organisaties kennen) om het kersvers genootschap bij de opstart wat financiële ademruimte te verschaffen. Elke gift is meer dan welkom. Op die manier kunnen de activiteiten die we
reeds gepland hebben tijdens het herdenkingsjaar 2018 professioneler aangepakt worden.
Wij bedanken alvast allen die het genootschap willen steunen en op die manier de herinnering aan Anton van Wilderode levendig helpen houden.
Eens de vzw officieel erkend is, zullen lid(steun)kaarten aangeboden worden voor het Van Wilderode Genootschap.
Inlichtingen en afspraken: info@antonvanwilderode.com
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SCHATTEN IN HET VAN WILDERODEHUIS

I

n het archief van Anton van Wilderode bevindt zich niet uitsluitend literair werk. Het bevat ook meer dan driehonderdzestig kunstwerken (schilderijen, etsen, tekeningen, beelden, enz.). Meestal staat in zijn dagboeken beschreven hoe elk onderdeel van dat kunstpatrimonium in zijn bezit is gekomen. Voor de talloze inleidingen van tentoonstellingen waarbij hij als gastspreker werd gevraagd, vroeg Van Wilderode nooit een vergoeding. Hij werd dan dikwijls beloond met een werk van de desbetreffende kunstenaar. We hebben er voor deze gelegenheid een aquarel uitgepikt.
Van Wilderode had een zeer uitgebreid netwerk van vrienden en kennissen. Eén ervan was zijn biograaf Rudolf van
de Perre. Maar ook diens broer Harold behoorde tot de vriendenkring van de dichter.
Dendermondenaar Harold van de Perre (° 1937) was net zoals zijn broer ook kunstenaar. Hij studeerde aan het Hoger Instituut Sint-Lucas te Gent richting monumentale kunsten met als specialisatie glasraamkunst en mozaïek. Hij gaf er tussen 1963 en 1997 zelf
O.L.V. van Stoepe
ook les als leraar beeldende kunsten.
Van de Perre stelde regelmatig tentoon met
tekeningen, aquarellen, pastels, olieverven,
glasramen,… Hij schreef kunstboeken en
maakte kunstdocumentaires.
Hij ontwierp o.a. de tien thematische brandglasramen in de kapel van O.L.V. van Stoepe,
een bedevaartsoord in Ertvelde-Evergem.
Op 4 februari 1979 zorgde Van Wilderode voor de inleiding van een aquarellententoonstelling van Harold van de Perre in galerij Kaleidoskoop te
7Gent. In het dagboek van de dichter is de uitnodiging gekleefd en van enige commentaar voorzien. (Let op de foutieve schrijfwijze van Antoon en
de opvallende tijdsgebonden spelling ook bij Van Wilderode).

3

6
10

9

… en dan volgt een uitgebreide opsomming van alle personen die hij op de receptie gezien heeft en met
wie hij gepraat heeft. Ook de (al dan niet flatterende) inhoud van elk babbeltje (van anderen over anderen)
wordt telkens summier samengevat.

Hieronder enkele fragmenten uit de inleiding die Van Wilderode las t.g.v. deze tentoonstelling:
Over de kunstenaar:
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Over zijn werk:

Over de natuur als zijn inspiratiebron:
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Slotbeschouwing:

Harold van de Perre
Foto: Uit “Goeiedag Ninove“ d.i. een huis aan huis magazine”

Veelzijdigheid troef.

Samen met twee andere werken (een grote en een kleine tekening) van H. van de Perre
hangt ook dit aquarel (hierboven) in het Van Wilderodehuis.

- Hij maakte tekeningen, pastels en aquarellen en stelde
daarmee tentoon.
- Hij ontwierp glasramen voor verschillende kerken in
Vlaanderen en in het buitenland.
- Hij illustreerde het ‘Groot Gezinsverzenboek’ van Jozef
Deleu.
- Hij gaf voordrachten over Rubens, Van Eyck en
Breughel over wie hij boeken publiceerde. Sinds kort
houdt hij lezingen over Timmermans.
- Hij werd bekroond voor zijn TV-producties over Rubens, Van Eyck en Breughel.
- Hij organiseerde de jaarlijkse zomertentoonstellingen
‘Vlaamse kunst vandaag’ in Sint-Petersburg en ‘Russische
kunst in Vlaanderen’.
- Hij kreeg verschillende prestigieuze onderscheidingen.
- Hij was cultureel ambassadeur van de Vlaamse regering
voor zijn projecten Vlaanderen-Sint-Petersburg.
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Geslaagde start van het herdenkingsjaar met ‘Het herdertje van Pest’
Het herdenkingsjaar 2018 is op 23 december jl. ingezet met de
presentatie van ‘Het herdertje van Pest’ in de kerk van MoerbekeWaas. Hildegard Coupé gaf eerst enige toelichting bij elk van de
zes onderdelen van de berijmde vertelling om aansluitend het
poëtisch gedeelte voor te dragen.
Na elk onderdeel speelde Jos D’hollander orgelmuziek (Bach, Flor Peeters, Couperin en eigen improvisaties) en tijdens de voordracht werden striptekeningen van de 11-jarige Sil De Vliegher geprojecteerd.
Er werd een foldertje rondgedeeld met daarin de illustraties en de laatste drie strofen van deze intimistische vertelling. Spijtig genoeg was de voorraad folders te klein om alle aanwezigen te voorzien. De belangstelling (een honderdtal geïnteresseerde poëzieliefhebbers) overtrof onze stoutste verwachtingen.

In de laatste drie
strofen neemt het
herdertje afscheid
met de meer dan
actuele kerstboodschap van vriendschap en vrede.

De vijftig voorziene zitplaatsen bleken al vlug ontoereikend.

Hildegard Coupé
en
Jos D’hollander

Op de regionale pagina Waasland van Het Nieuwsblad vonden we een aankondiging van het startevenement van het herdenkingsjaar 2018.
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O

ok graficus Wim De Cock werd geïnspireerd door ‘Het herdertje van Pest’. Hij gaf,
gebaseerd op deze vertelling, een mooie kunstmap uit in een beperkte oplage van
50 exemplaren. Daarin maakte hij bij elk van de zes onderdelen een houtsnede over een
tekstfragment uit de berijmde vertelling.
Wim De Cock (° 1932)

Over hem schreef Van Wilderode als voorwoord bij de Villonvertaling:

Deze SintNiklazenaar is
graficus, dichter
en vertaler van
poëzie. Als autodidact legde
hij zich vooral

Sedert vele jaren woon ik in een Wim De Cock-interieur. Twee ruime ramen staan gevuld met
zijn geïnspireerde arbeid die even lang mijn sympathie en voorkeur genieten: zijn kleine, gevoelige houtsculpturen (vaak van zwervers, poètes maudits en verschoppelingen), zijn suggestieve
houtsneden die de legende van zuster Beatrijs oproepen, zijn evocatie van François Villon. Wim
De Cocks zeer geslaagde berijmde vertalingen uit het Oud-Frans halen het gemakkelijk van
andere bestaande Nederlandse omzettingen.
De kunst van Wim De Cock maakt mij gelukkig!

toe op het maken
van houtsneden en
-sculpturen. Bij het
Davidsfonds verscheen (1998) zijn
geïllustreerde vertaling van de Franse dichter Villon.

De eerste en laatste houtsnede van de zesdelige kunstmap.
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Jeugdherinneringen

I

n het archief van Van Wilderode bevindt zich een
goed bewaard schriftje met een roodbruin gemarmerd, kartonnen kaft. Het dateert uit de periode
1928-1930 toen Cyriel Coupé tussen 10 en12 jaar
was. Op die leeftijd toonde hij al beginnende interesse
voor poëzie en literatuur. Het dichtbundeltje, ‘verboden
om na te drukken’ zoals hij het zelf schreef, bevat 64 gedichten en de tekst van een toneelstuk in drie bedrijven.
Het allereerste door hem geïllustreerde gedicht (hij tekende ook graag) heeft als titel ‘Het nisje in de muur’.
Naast dit ene schriftje zijn nog een aantal ‘cahiers’ uit zijn
jeugd bewaard gebleven met opstellen, kortverhalen en
zelfs prozastukken o.a. over ‘Willem van Gulik’. Later
meer daarover.

De tweeling Cyriel (l) en Filemon (r) bij hun communie
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Gedichtendag in Moerbeke in het teken van Anton van Wilderode
Rita en Peter Spoelders-Backx belichtten op gedichtendag (25/01/2018) in de bibliotheek van Moerbeke de figuur van de dichter via een boeiende presentatie in woord
en beeld: “Weerzien met Anton van Wilderode.
Als poedersneeuw ligt poëzie. Eén uur
Jubileumjaar 2018.”
niet langer ach, zo onvoorstelbaar puur
Een behoorlijk aantal Moerbeekse poëzieliefhebbers als niets daarnà stuifmeel en vogelveertjes.
Al wat op aarde valt verliest zijn duur.
konden genieten van de zeer verzorgde presentatie
met sprekende beelden en een poëtische inhoud. De
aanwezigen leerden er Anton van Wilderode
opnieuw kennen. De warme stem van Rita
Backx zorgde er mee voor dat de toehoorders negentig minuten geboeid bleven luisteren.

Nieuwe initiatieven

H

et Rodenbachfonds publiceerde in haar eerste nieuwsbrief van 2018 een uitgebreid
artikel over Anton van Wilderode en het herdenkingsjaar.

Op 17 april bezoeken hun leden Sint-Niklaas en laten zich daar in de voormiddag
langs de 'Anton van Wilderode'-wandeling gidsen.

O

ok de dienst toerisme van Sint-Niklaas laat zich niet onbetuigd bij de herdenking van Van Wilderode. In
samenwerking met de werkgroep geocaching Pasar Waas en Dender stippelen ze voor deze speciale
gelegenheid een Anton van Wilderode-geocache-wandelzoektocht uit.

Zelfs in de universiteitsbibliotheek van Tbilisi
(hoofdstad van Georgië) is werk van Nederlandstalige
auteurs terug te vinden. We zien op de foto titels van
Leo Vroman (Nederlander) en de Vlamingen Karel Van De Woestijne en jawel … Anton van Wilderode. De foto werd ons toegestuurd door Theo Mattheeuws (huidig voorzitter van de Orde van
den Prince afdeling Hulst).
Tijdens de maanden mei en juni 2018 zal
de fototentoonstelling ‘De achterkant van
de wolken’ van de Italiaanse fotograaf
Nico Cerri te bezoeken zijn in de bibliotheek van
Sint-Niklaas. Hij inspireerde zich voor de foto’s op
gedichten van Van Wilderode.
Ook het geselecteerd werk van de deelnemers
aan onze fotowedstrijd krijgt er een prominente
plaats.

De officiële opening van die tentoonstelling zal plaatsvinden op dinsdag 8 mei in de stedelijke
bibliotheek van Sint-Niklaas. Meer uitleg over het programma volgt later.

Indien uw e-mailadres nog niet bij ons bekend is en u wenst ’Toegift’ verder te ontvangen, gelieve dit dan aan ons door te sturen.
Klik: mijn e-mailadres
Klik op volgende uitschrijflink indien u ’Toegift’ NIET meer wenst te ontvangen.
UITSCHRIJVEN

