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H

et Anton van Wilderodegenootschap dankt iedereen die aanwezig
was op zaterdag 30 juni. De vele lovende en bemoedigende woorden die we mochten ontvangen, zullen onze inzet nog doen toenemen om
het werk en de naam van Anton van Wilderode verder in de belangstelling
te houden. Samen met het gemeentebestuur hopen we van het dichtershuis een culturele hotspot te maken in het poëtische Moerbeke-Waas.
De onverwacht grote belangstelling voor zijn herdenking is ook Van Wilderode zelf niet ontgaan. Hij noteerde, met andermans pen en nauwgezet
zoals gewoonlijk, in zijn dagboek’je’ hoe hij die dag beleefd heeft.

► Wie effectief lid wil worden van het genootschap en wil meedenken over de werking ervan, kan
zijn of haar kandidatuur indienen via deze link. (alle info hierover op de website)
► Wie ons financieel wil helpen door gewoon steunend lid te worden, stort minimum 15 euro op
onze rekening en laat zich registreren door hier te klikken en de instructies te volgen.

Klik op het passende icoontje indien u wil reageren op de inhoud van deze ’Toegift’.
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Meer info (foto’s, teksten en poëzie) over de herdenkingsdag is te vinden op de website van Anton van
Wilderode.

Wedstrijd fotografie 100 & 20

© Martine Goossens

Een onafhankelijke jury koos uit 71 ingezonden werken de foto van Martine Goossens uit Stekene als
winnaar van de fotowedstrijd ter gelegenheid van de
100&20-herdenking van Anton van Wilderode.
De opdracht voor de deelnemers: in de foto de sfeer
oproepen die in een door hen gekozen gedicht van
Van Wilderode wordt weergegeven.

Herdacht
Een dag zonder licht zonder lucht
met geen ander hoorbaar gerucht
dan de regen en rugwaarts de wind.
Ik denk aan de vrienden aldoor
die ik voorlopig verloor
in een jaar dat mij nog werd gegund.
Zij zijn mij een voetstap vóór
in het rijk achter regen en wind.
Uit: "Poedersneeuw"
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‘Lied van mijn land’: een andere kijk.

H

et was opnieuw een kippenvelmoment tijdens de jaarlijkse herdenkingsmis (30 juni) in Moerbeke
toen het aanwezige publiek uit volle borst ‘Lied van mijn land’ meezong met het koor ‘Gaudeamus’
uit Sinaai. Het is en blijft een prachtig lied met meeslepende muziek en een poëtische tekst. Het had
(heeft) de kwaliteiten om het officiële Vlaamse volkslied te zijn.
'Lied van mijn land, 'k zal U altijd horen /
Lied van verlangen en vertedering': als
het aan mij lag zou dit liefelijke lied van
Anton van Wilderode en Ignace de Sutter de officiële Vlaamse hymne zijn,
liever dan de oorlogszuchtige en weinig
melodieuze Vlaamse leeuw. Lied van
mijn land verwijst zo mooi naar generaties Vlamingen voor wie de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd een lied van verlangen was, verlangen naar erkenning van
en respect voor onze taal, ons 'zijn'.

Het lied staat overal bekend als een creatie van toondichter Ignace De
Sutter en tekstdichter Anton van Wilderode en is opgedragen aan Jef
Sterck. Maar de wijdverspreide versie van de toondichter over hoe dit lied
is tot stand gekomen blijkt niet helemaal te kloppen.
Op de vraag van Joos Florquin in ‘Ten
huize van - 14’ (1977) of ‘Lied van mijn
land’ zijn bekendste lied was, antwoordde
Ignace De Sutter het volgende:

MIA DOORNAERT 23 juli 2010 in DiverCity

“Ik geloof het wel, ja. En het is in bijzondere omstandigheden ontstaan, namelijk in 1948 op de dag dat Ernest
van der Hallen werd bediend. Anton van Wilderode was toen leraar poësis
in het College, Jef Sterck in het St-Jozefs-instituut en ik hier in de Bisschoppelijke Normaalschool. Wij waren zo goed bevriend en ze zagen ons
zo vaak samen, dat we de drie musketiers werden genoemd. In die tijd
hadden we de donderdagnamiddag nog vrij. Kort na de middag komen Cyriel Coupé en Jef Sterck hier
binnen en zeggen: Kom mee, we gaan naar Lier, Ernest van der Hallen ligt op sterven. Ik antwoord: Dat
zal niet gaan. Ik heb dienst. Ik heb de week. Ze drongen nog aan dat ik me zou laten vervangen maar ik
was hier nog niet zolang aangesteld en dacht het me niet te kunnen permitteren een gunst te vragen. Ik
zei dus dat ik niet mee kon. Als hij weggaat, legt Van Wilderode een tekst op tafel en zegt: Hier komen
geen andere noten op dan die van De Sutter. Hij had me namelijk vroeger ook al teksten gegeven, maar
ik vond dat bij zijn verzen muziek moest komen van bekende componisten; ik had die dan ook doorgegeven aan Renaat Veremans of Gaston Feremans, ook nog omdat die in moeilijke omstandigheden leefden
en een bijverdienste goed konden gebruiken.
Als ze weg zijn, lees ik die tekst en denk onmiddellijk: daar is iets van te maken. Ik ga aan de piano
zitten, zoek een beetje en... het ging, het ging zelfs vanzelf: op een kwartier tijd was ik met de melodie klaar.
Ik was er zo tevreden over dat ik het onmiddellijk aan Van Wilderode wilde laten horen en naar het college ging. In mijn enthousiasme was ik vergeten dat hij naar Lier was. Ik vond hem dus niet en ging dan
naar de kamer van Fons Dierick, die toen in het college muziekleraar was. Ik zeg hem: Ik heb muziek geschreven bij een tekst van Van Wilderode. Speel dat eens. Hij doet het en is er onmiddellijk mee ingenomen. Die man had een sound mirror, een soort bandopnemer, en hij zegt: Laten we het instuderen, dan
kan Cyriel het horen als hij thuiskomt. Hij speelt de melodie nog een paar keren en dan hebben wij het
lied samen gezongen. Voor Cyriel is het natuurlijk een verrassing geweest. Het jaar nadien werd het voor
het eerst in het publiek gezongen op het Zangfeest in Kortrijk.
Ik had de melodie dan nog eerst ter beoordeling aan Jef van Hoof gegeven. Jef zet zich aan de piano en
zingt het met zijn hese stem in het Algemeen Beschaafd Antwerps. Als het uit is, zegt hij: Dat wordt nog
een volkslied. Ik maak er een vierstemmige koorbezetting bij en ook één voor koperinstrumenten.
Ik vond die zo goed dat ik de zijne heb uitgegeven. En in die vorm werd het op de IJzerbedevaart uitgevoerd.”
Tot zover de uitleg die De Sutter gaf tijdens het interview dat op de BRT uitgezonden werd op 3 april
1977.
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De opmerkzame lezer zal zich hierbij wellicht afvragen hoe het kan dat De Sutter op zo korte tijd (een
kwartiertje zoals hij zelf beweert) een melodie vond die paste bij de tekst die Van Wilderode hem bezorgd
had. Ging het echt “zo vanzelf”?
Wat De Sutter hierover in zijn interview verzweeg is door Jos D’hollander (oud-leerling, collega en goede
vriend van De Sutter) aan de hand van archiefstukken (erfenis) gereconstrueerd.
Jos: Lied van mijn Land is een contrafact (contra facere of letterlijk: er
Een contrafact is een bestaand lied waarvan de meiets tegenover maken). Dit bekende lied was oorspronkelijk van een andere
lodie wordt behouden en de
tekst voorzien. Dankzij het gedicht van Anton van Wilderode, is De Sutters
tekst herschreven.
melodie vanuit een totale onbekendheid naar de top van het Vlaams nationaal liedpatrimonium gestegen. Daar konden en kunnen toondichters alleen
maar van dromen. De meeste liedteksten danken hun bekendheid aan toondichters. In Lied van mijn
Land is dit dus eerder andersom. Als dit een contrafact is, kan men zich terecht afvragen hoe dit geliefde
lied, dat elke zingende Vlaming kent (voor zover er nog wordt gezongen), dan eigenlijk is ontstaan. De
combinatie van wat De Sutter ooit met verve wist te vertellen en wat een aantal schriftelijke bronnen blootleggen, maakt de puzzel wel compleet.
De Sutter componeerde deze melodie eerst op een geïnspireerd gedicht van
priester Emiel De Keyzer. Niemand kent of weet daar nog iets van. De Sutter en
De Keyzer hadden elkaar nochtans gevonden omstreeks 1940. Ze ijverden in het
Gewest Gent op hun eigen manier voor de Vlaams/christelijke opvoeding van
KSA Jong - Vlaanderen (de vervanger van het door de bisschoppen verboden
AKVS (algemeen katholiek Vlaams studentenverbond) dat in hun ogen te extreem
Vlaams was). Het lied veroverde met De Keyzers tekst nooit het brede publiek,
ook al gebeurde de verspreiding ervan zelfs met een pianobegeleiding van de
toondichter en was de tekst een weerspiegeling van de toenmalige landelijke samenleving... tot het verhaal met Anton van Wilderode opduikt.
Het is niet zo evident dat een dichter aan de deur staat van een toondichter, met
een gedicht in zijn handen. In dit ware verhaal gebeurde dat nochtans, wat erop
wijst dat toondichter en dichter mekaar over dit onderwerp al hadden gesproken. De anekdote gaat als
volgt. In het begin van januari 1948 kwam van Wilderode zijn vriend Ignace halen om de Lierse schrijver
Ernest Van der Hallen, die zwaar ziek was, te bezoeken. Omdat De Sutter nooit over een eigen vervoermiddel heeft beschikt, was hij voor sommige verplaatsingen aangewezen op een lift met vrienden of met
kennissen. Toevallig was hij die donderdagnamiddag ‘van thuiswacht’ in de Normaalschool te SintNiklaas. Pech en geluk gingen voor één keer hand in hand. Van Wilderode haalde zijn geniale liedtekst
boven, waarmee hij De Sutter het geschenk van zijn leven bezorgde. De toondichter kon zijn gangen
gaan op een van de indrukwekkendste liedgedichten die hij ooit onder ogen kreeg. Toen moeten alle hemelse sluizen van geluk tegelijk zijn opengegaan. Er was nog een ander toeval. Anton van Wilderodes
gedicht had precies hetzelfde ritme als dat van De Keyzer, waarvoor Ignace een meeslepende hymnische
melodie had geschreven. De muzikale aanpassing aan de poëtische tekst van zijn vriend Anton lag gewoon voor het grijpen. Zo ontstond op minder dan geen tijd één van de
prachtigste liederen op het vlak van tekst en muziek over hun beider
De Crans is een muziekuitgeverij die
in 1917 opgericht werd door o.a. toongeliefd thema, Vlaanderen. De Sutter schreef het op 26 januari 1948
dichter Jef van Hoof. De uitgeverij
‘met breed en mild gevoel’ met zijn krabbelpoten over in een voorlopiwerd in 1950 hersticht als een vzw
ge, nog bestaande, maar voor 90% definitieve versie. Met andere woor- met als naam ‘Muziekuitgeverij en
den, het oorspronkelijke lied is nog te vinden ‘in zijn oude grondverf’.
concertenfonds De Crans’. In datzelfde jaar werd De Sutter voorzitter van
Op 24 juni 1948 stelde zijn vriend, de componist Jef Van Hoof (zijn zoDe Crans.
veelste vriend uit De Crans te Antwerpen), hem schriftelijk voor om enDe Crans werd later (1988) opgenokele wijzigingen aan de melodie aan te brengen. Van Hoof wees precies
men in het Peter Benoitfonds.
waar en hoe dit best gebeurde. Ignace heeft dat, enthousiast als hij kon
zijn, natuurlijk met levenslange dank aanvaard. Van Hoof maakte er ook Jef van Hoof was lange tijd privéleraar van De Sutter, vandaar hun
een vierstemmige koorzetting van voor een mannenkoor en De Crans
band.
gaf het lied uit met de pianobegeleiding van Jef Van Hoof.
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Het was in de studiekamer van De Sutter dat Anton van Wilderode en Jef Van Hoof elkaar hebben ontmoet (een truc van De Sutter). Van Wilderode heeft toen zonder enige twijfel meegemaakt hoe Jef Van
Hoof piano speelde alsof hij op een beiaard speelde. Van Hoof was geen beiaardier, maar hij gaf wel beiaardcompositie aan de beiaardschool waarvan zijn vriend Jef Denyn de eerste directeur was.
Twintig jaar later en tot aan zijn overlijden componeerde Ignace De Sutter alleen nog kerkliederen met
veel inspiratie. Het zijn liederen die we terugvinden in zangboeken zoals Zingt Jubilate van de Vlaamse
Kerkprovincie, het Nederlandse Liedboek voor de Kerken en het Duitse Kirchengesangbuch.
(We mochten Ignace, radicaal zoals hij was, maar met zijn aanstekelijk optimisme en zoals hij zei ‘ te kunnen overleven door zijn sterke zin voor humor’ meemaken: als mentor en vriend op liturgisch, muzikaal,
oecumenisch en Vlaams gebied. Ook en niet minder op persoonlijk vlak, eerst als leraar, daarna als collega aan het Lemmensinstituut.) Talloze pogingen om Anton van Wilderode als dichter ook in de richting
van het kerklied te bewegen, zijn op uitzondering van een enkel gedicht, toch niet gelukt. Een stoere tijdloze eik verplaatsen, kan ook niemand.

Wist je dat ...
… het Anton van Wilderodegenootschap momenteel 96
leden telt. Een groot aantal daarvan schreven zich in op de
herdenkingsdag.
De aanwezige leden ontvingen in ruil voor hun steun een
bloemetje (azalea) en het boek ‘Muzikale rozen’.
Bea Rombaut gaf naar aanleiding van de aankomende 80ste verjaardag van Van Wilderode in eigen beheer een huldeboek ‘Muzikale
rozen’ uit. Daarin is de meeste muziek opgenomen die ooit geschreven
werd op teksten van de dichter. Van Wilderode overleed echter op 15
juni of enkele dagen voor hij tachtig zou worden. Hij heeft het mooi uitgegeven boek nooit in ontvangst kunnen nemen.
Mevrouw Rombaut schonk ons een aantal exemplaren om uit te delen
aan de leden van het Anton van Wilderodegenootschap.

… in de bibliotheek van het Van Wilderodehuis een grote verzameling
‘Duimpjes’ staat daterend van rond 1900.
Oorspronkelijk publiceerde Victor De Lille, een strijdende Vlaming en drukker uit Maldegem, in zijn weekblad ‘t Getrouwe Maldeghem een column
‘Duimpjes’, korte nieuwtjes uit de streek. Hieruit ontstond een aparte uitgave van het
‘Duimpjesblad’ waarmee hij ‘het volk’ de Vlaamse
schrijvers wilde doen lezen. Het initiatief sloeg echter
maar aan nadat bekende auteurs zich in dit project
engageerden. In 1899, de derde jaargang verscheen het eerste boek
van Stijn Streuvels, "Lenteleven”.
De naam ‘Duimpje’ ontleende De Lille aan ‘Klein Duimpje’ die overal de
huiskamers stiekem binnen kon geraken.
Van Wilderode verzamelde en nummerde die Duimpjesuitgaven en
kreeg er heel wat bij
elkaar.
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Het AvW-genootschap en de IVA

E

en regelmatig terugkerende vraag is of het Anton van Wilderodegenootschap in de plaats is gekomen van de IVA (de internationale vriendenkring AvW).
Wellicht is het interessant om in een overzicht de vroegere en huidige comitéwerkingen rond Van Wilderode en hun doelstellingen te verduidelijken.
Deel 1: Historiek
Nog tijdens zijn leven waren al twee comités rond Van Wilderode actief.
Enerzijds de IVA (een internationale wetenschappelijke organisatie van Belgisch recht) die in 1995 werd opgericht door Beatrijs Van Craenenbroeck en
waarvan het secretariaat in Schoten is gevestigd én het Anton van Wilderodegenootschap vzw met de zetel in Beersel (Alsemberg) opgericht
in 1993 door o.a. Hugo Partous (privésecretaris van H. Van Rompuy). Beide
verenigingen profileerden zich met een aantal bekende figuren uit politieke, literaire of andere middens.
Zo had de IVA als stichtende leden o.a. O. Sjöstrand, E. Eybers, Wildiers en trok als voorzitter M. Eyskens en later L. Van den Brande aan. De vzw in Alsemberg werd dan weer gelinkt aan de kennissenkring
van H. Van Rompuy en kende als bekendste leden o.a. Geertrui Windels, Hugo Bousset, Maurits Dejonckheere en Emile Lauf. Kort na het overlijden van Van Wilderode heeft de familie
Coupé geprobeerd om die twee verenigingen (IVA en AvW-genootschap) samen te
brengen in een overkoepelende structuur, maar verder dan een intentieverklaring is
die poging - om wellicht opportunistische redenen - nooit gekomen.
Niet veel later stierf het genootschap in Alsemberg een stille en roemloze dood (de
opheffing van de vzw werd aangekondigd in het staatsblad op 22 mei 2009). Daarna
verdween ook het mooie AvW-wandelpad in Beersel.
In 1999 organiseerde E.H. Raf David een tentoonstelling over de dichter in de pastorie van Klein-Sinaai
en het jaar daarop werd in de kerk van Moerbeke, op de geboortedag (28 juni) van Anton van Wilderode
voor de eerste keer een herdenkingsmis opgedragen voor Cyriel en zijn oudere broer priester Jozef Coupé (+ juli 1992). Hier lag de kiem voor de oprichting van het herdenkingscomité Anton van Wilderode dat
in 2001 zijn eerste herdenkingsprijs uitreikte aan Rob Baetens, jeugdschrijver en organisator van de poëziewedstrijd AvW. Dit comité met als voorzitter Roger Vervaet bleef zich elk jaar opnieuw inspannen om
de geboortedag van Van Wilderode te herdenken met een bijeenkomst aan het graf, een eucharistieviering en het uitreiken van de herdenkingsprijs. Het comité hield in 2017 op te bestaan (verder leest u daar
meer over). In opvolging van dat herdenkingscomité werd begin 2018 een nieuwe vzw opgericht met de
vroegere naam - het Anton van Wilderodegenootschap - dat als zetel het woonhuis van de dichter in
Moerbeke heeft.
Enkele jaren voordien werd onder impuls van Paul Verbraeken en Katelijne van der Hallen samen met
enkele aan de ‘Orde van den Prince: Waas en Dender II‘ gelieerde Sint-Niklazenaars en de familie Coupé, geprobeerd om via een nieuwe vzw Domus Aurea (de statuten waren zo goed als klaar) vooral de
dreigende teloorgang van het woonhuis/museum te voorkomen. Maar toen de start moest worden gegeven, haakten de ‘Princen en hun gevolg’ om ons nog steeds onbekende redenen en zonder enige uitleg
af. Een insider beweert dat het ‘in beginsel enthousiaste beschermcomité’ geen toekomst zag in een werking rond het woonhuis/museum, na een ‘afradend’ gesprek met de Oost-Vlaamse CD&V-deputé Dauwe.
Dus momenteel bestaan nog twee comités met elk een verschillende visie en een andere doelstelling.
Waar de IVA zich vooral concentreert op het vergroten van de internationale bekendheid van het werk
van Van Wilderode, wil het Anton van Wilderodegenootschap ervoor zorgen dat de dichter niet verdwijnt
uit het collectief geheugen van Vlaanderen. Het vroegere woonhuis én initiatieven rond de naam van Van
Wilderode zullen en moeten daarbij een cruciale rol gaan spelen.
Het mag voor iedereen duidelijk zijn mochten beide verenigingen de krachten willen bundelen in één koepelcomité - zonder politieke uithangborden -, dit enkel ten goede zou komen aan de efficiëntie van beide
werkingen en dus aan het promoten van de culturele erfenis van Anton van Wilderode.
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Deel 2: Het dichtershuis/museum.
De oprichting van het nieuwe Anton van Wilderodegenootschap hangt nauw samen met de toekomst van
het woonhuis en de dubieuze rol van de provincie als vorige eigenaar.
Toen in 2001 de provincie zowel het woonhuis als het geboortehuis aankocht, werd door toedoen van
CVP-deputé Jean-Pierre Van der Meiren (een man met visie) beslist om contractueel vast te leggen dat
het woonhuis een museale- en studiefunctie zou krijgen. Het geboortehuis kon mits enkele bouwkundige
aanpassingen dienst doen als vergader-, tentoonstellings- en opvangruimte voor bezoekers. In de volgende legislatuur werd Jozef Dauwe verantwoordelijke deputé voor cultuur. En alhoewel hij bij elke openbare
gelegenheid op een pathetische manier, armwiekend de lof zong van ‘onze’ grote Vlaamse dichter Anton
Van Wilderode, nam hij iedere kans te baat om binnenskamers te verkondigen dat hij voor het Van Wilderodehuis geen toekomst zag. Spijtig voor hem doorkruiste het contract (waarin de bestemming was
vastgelegd) zijn plannen en kon hij juridisch met het woonhuis niet de door hem gewenste kant op. Waarin hij wel zijn slag thuis haalde was de verkoop van het geboortehuis in 2011. De twee daaraan verbonden kavels brachten meer op dan de uitgave voor de aankoop van beide panden samen enkel jaren ervoor. In een interview voor de krant naar aanleiding van die verkoop zei de betreffende deputé schijnheilig
en naar later bleek leugenachtig: “De provincie Oost-Vlaanderen wil de opbrengst (300000 euro) investeren
in het woonhuis van de overleden dichter, gelegen naast het geboortehuis.”
(Misschien daalt ooit een mecenas als een deus ex machina uit de literaire coulissen neer die - al was het maar een
afgedankte - containerklas in de voortuin plaatst waarin rondleidingen in groepjes kunnen voorbereid worden).

Het gekrakeel en de onzekerheid over de uiteindelijke bestemming van het woonhuis en de vrijwaring van
de belangrijke inboedel (eigendom van de familie Coupé) deed Marc en Hildegard Neetesonne-Coupé al
geruime tijd inzien, dat er jarenlang veel te weinig initiatieven genomen waren rond en op de site. Het huis
stond er bij wijze van spreken in zijn oorspronkelijke staat te verkommeren, alhoewel er zich een schat
aan kunstvoorwerpen én het volledige archief én de bibliotheek van Van Wilderode bevindt. Dat bij de jaarlijkse herdenkingen georganiseerd door het eerder genoemde herdenkingscomité het huis nooit werd betrokken, was een doorn in hun ogen. Hun visie
was dat met een vernieuwde en open werking niet enkel op 28 juni maar ook bij andere
gelegenheden, culturele activiteiten moesten kunnen plaats vinden op de site, zodat de
rijkdom van dit literair en cultureel erfgoed meer zichtbaarheid zou krijgen.

De spanningen binnen het herdenkingscomité liepen om diverse redenen stelselmatig
op en toen in mei 2017 aan de leden een ambitieus project voorgelegd werd om het comité en de werking zowel kwalitatief als kwantitatief op te waarderen, was de sfeer al
zodanig naar een emotioneel niveau getild dat van ernstig overleg geen sprake meer was. Het herdenkingscomité viel begin juli na 17 jaar uiteen en het echtpaar Neetesonne-Coupé deed in augustus 2017 (in
het vooruitzicht van het bijzondere herdenkingsjaar 2018) via het proefnummer van deze ‘Toegift’ een oproep om een werkgroep samen te brengen die moest leiden tot de oprichting van het Anton van Wilderodegenootschap vzw. Een aantal enthousiaste Van Wilderodekenners waaronder de biografen Willem
Persoon en Roger Tempels en de auteurs Egbert Aerts en Anton Aldi vorm(d)en de ruggengraat van het
gezelschap en in februari 2018 werd het nieuwe Anton van Wilderodegenootschap boven de bestuurlijke doopvont gehouden.
De bedoeling van het genootschap is scherp omlijnd. Samen met de nieuwe eigenaar,
het gemeentebestuur van Moerbeke, wil het van het Van Wilderodehuis een culturele
hotspot maken (zoals de burgemeester het in zijn toespraak bij de onthulling van het
infobord op 30 juni jl. aangaf), waar ook andere kunstvormen aan bod kunnen komen.
Op die manier wil het vermijden dat de naambekendheid van Anton van Wilderode en
zijn omvangrijk oeuvre hier in zijn eigen Vlaanderen in de vergeethoek zouden belanden.
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VRIENDSCHAP

D

e Nederlandse dichter Aad Eerland (°1949)
schreef ter gelegenheid van de herdenking
100&20 drie nieuwe gedichten als eerbetoon
aan zijn goede vriend Anton van Wilderode.

In het Waasland
Eindelijk thuis

1

Wanneer ik opkijk uit ‘Dorp zonder ouders’
blijf ik aanwezig in jouw evenwichtige
wereld. Voorgoed ben je teruggekeerd
naar je geboortegrond. Geen dierbaarder
plek dan hier waar je poëzie vergaarde.
Je hier vestigen, thuiszijn in je eigen
woning, vlak achter het geboortehuis
waar je tweelingbroer woont. Ik zie ons

Ik wil in deze bijdrage Eerland aan u voorstellen
door hemzelf aan het woord te laten maar vooral
door de dagboeken van Van Wilderode te laten
spreken over de ontmoetingen die beide dichters
Sint-Paulusabdij
in de loop der jaren hadden. Aad Eerland kwam
Oosterhout 2006
weer samen – je zit in de tabaksbruine
in de portrettengalerij van nieuwsbrief 2 van de
12de jaargang in 2007 uitgegeven door de Internationale Vrienden- fauteuil een sigaar te roken, een stuk
boomstam suddert in de open haard. Plots
kring al eens uitvoerig aan bod en met zijn goedkeuring neem ik
sta je op en loopt naar je werktafel
vol boekentorentjes, stevige en
enkele fragmenten uit die tekst over.
wiebelige, en talrijke kruisgewijs
Een mooi en heel uitgebreid interview met hem is verschenen in
gestapelde mappen, gesloten of
het Nederlandse magazine ‘BewustZijn’.
geopend – schrijfgerei binnen handbereik.
Onderstaand artikel illustreert ook perfect hoe een toevallige en
Je pakt het pas geschreven gedicht
oppervlakkige ontmoeting tussen mensen kan uitgroeien tot een
‘Moerbeiboom’ en leest het voor, broos en
hees je stem. Bij het venster sta je – een kind
hechte vriendschapsband.
speelt in de verte. De populieren
Eerland (een geboren Rotterdammer die nu in Zoetermeer woont)
lopen uit. Hier wonen is thuiskomen.
studeerde op latere leeftijd - nadat hij al enkele dagdagelijkse be© aad eerland
roepen had uitgeoefend - filosofie en theologie in Rotterdam en
Tilburg. Daarna werkte hij een tijd in het onderwijs. Hij raakte bevriend met de Nederlandse dichter C.
Buddingh en onder diens invloed verscheen in 1984 zijn eerste dichtHendrik W. Heuvel
bundel ‘Storm’. (AvW schrijft op19/02/84 in zijn dagboek: “die titel vind ik
(1864-1926) was onderniet zo gelukkig gekozen”). Van dan af publiceerde hij regelmatig in Newijzer, auteur en volksderlandse en Vlaamse literaire tijdschriften. Zijn passie voor het rurale
kundige in de Achteren in het bijzonder voor De Veluwe doen hem meewerken aan enkele
hoek. Hij ontplooide een
projecten zoals de wandelgids ‘50 Klompenpaden door het cultuurlandgrote belangstelling voor
de natuur en zijn directe
schap van Gelderland en Utrecht‘. Een boek van W. Barnard brengt hem
leefomgeving.
in contact met het leven van dorpsonderwijzer Hendrik Heuvel. Hij geraakt erdoor gepassioneerd en wil die man en zijn werk helpen optillen uit de Achterhoekse vergetelheid.
Aad werkt momenteel aan een dichtbundel over het leven van Heuvel. In het jaar dat hij debuteerde in het
tijdschrift ‘De Fonteyne’ (1981) bracht een toeval hem in contact met Van Wilderode.
Aad: “Het is januari 1981. Ik woon in het oer-Hollandse Gouda en kijk naar het literaire televisieprogramma ‘Wie schrijft die blijft’ van de BRT. Anton van Wilderode is één van de gasten. De dichter ontving in
december 1980 de Driejaarlijkse Staatsprijs voor poëzie voor zijn bundel ‘Dorp zonder ouders’. De eerste
beelden laten het landschap zien waarin Anton van Wilderode is geboren en is opgegroeid, en waarnaar
hij in 1976 is teruggekeerd. Ze zijn fraai en poëtisch gefotografeerd. Zwarte omgeploegde aarde in rust,
onderbroken door rijen populieren. Drie zware paarden gaan traag over schaars gras. Anton van Wilderode staat aan de rand van de akker achter zijn huis en kijkt naar het
land van zijn jeugdgeluk. Hij leest
‘Het paard dat stilstaat in de koude
weide’ uit ‘Van huis uit’ en dat gedicht
Het eerste contact wordt vermeld in het dagboek op 27 februari 1981
daalt bij mij in met de kluit er nog aan vast. Het lukt mij niet om ‘Dorp zonder ouders’ aan te schaffen. Niet
verkrijgbaar in Nederland? Uitverkocht? Ik besluit Anton van Wilderode te schrijven. Zijn vriendelijke brief
én de bundel ontvang ik enkele weken later. Hij hoopt “dat ook andere gedichten eruit mogen bevallen”.
“Graag”, schrijft hij verder, “zal ik iets van u lezen.” Ik schrik, maar slik uiteindelijk mijn bedremmeldheid in
en stuur hem een aantal (nieuwe) gedichten.”
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Het gedicht ‘Innig land’ dat de jonge Eerland samen met zijn
eerste brief aan Van Wilderode toezendt, is in het tweede
dagboek van 1981 (aanvang 24 april) op de beginpagina gekleefd.
Blijkbaar kunnen beide dichters goed met elkaar opschieten,
want in november 1981 komt Eerland voor een drietal dagen
op bezoek in Moerbeke en op 12 november lezen we:

[ Hiermee wordt nog maar eens aangetoond hoe minutieus de dagboeken werden bijgehouden en hoe gedetailleerd de
informatie is die er in beschreven wordt.]
Van Wilderode brengt de tweede dag in
het gezelschap van Eerland een bezoek
aan Gent en ook die trip wordt zorgvuldig
becommentarieerd.
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Eerland is na hun eerste kennismaking blijkbaar op korte tijd kind aan
huis bij de Coupés. Hij vergezelt Van
Wilderode zelfs bij het afhalen van
diens nieuw aangekochte wagen.
Dat beide dichters eenzelfde voorliefde voel(d)en voor het platteland, de natuur én wandelen is duidelijk.
In het Waasland
Tijdens een wandeling

2

In het Waasland
De plek waar je woonde

3

Op je deurdrempel groenen hechte rijen
koperen afweermuntjes tegen mieren –
behoedzaam stappen wij eroverheen.
De kloeke, uit de hand koek-etende
haan begroet ons reikhalzend in de tuin.
Een wandeling is begonnen. Wij zien
in voorhofjes lachende kabouters
en peinzende boeddha’s – zwijgend versnellen

Ach, hoe troosteloos ogen de verveloze
vensterluiken scheef hangend in hun
kreunende scharnieren. En geveld werd
de gekoesterde boomgaard voor je woning
in de ouderlijke tuin – voorbij lentes
met zwevende bloesems voor de ramen.
(Handen vol appels gaf je mij soms mee – de zoete
geur vulde alle holten van mijn huis.)

wij onze pas. Opgewekt loop je naast mij
over een zandpad door je altijddurend
jeugdparadijs. Stil staan wij bij verdroomde
meerstemmigheid in boomkruinen – zonder
haast scharrelen fazanten tussen varens.
Jij wijst op gaatjesbijtgedrag van insecten
in struikbladeren en hurkt bij lage bosjes.
Daaronder krioelt een leefwereld. Alles is

Weloverwogen spande men meetlinten
waarbinnen een onberispelijk siergazon
tot wasdom kwam. In een klein perk bloeien
peutervuistgrote rozen die jouw naam dragen
en aan het begin van het kasseienpad,
waar destijds de wankele brievenbus stond,
verrees een ranke baksteenzuil waarop je
in arduin gekapte profiel in bas-reliëf.

op elkaar betrokken, niets onvolledig –
een donkere vindplaats voor verzen. Ook weet
jij dat in het uitgestrekte glanzend gras
met liggende oren hazen slapen.
Eensgezind gaan wij voort – keren naar huis terug.

Vroeg in de morgen zie ik je hier schoorvoetend
rondgaan of in het avondlicht in mijmering
zitten met huiverende weemoed in je ogen –
amper nog vogelveren tussen het geschoren
gras en geen mol heeft een wandaad verricht.

© aad eerland

© aad eerland

In het dagboek: 25 januari 1984: Alles loopt verkeerd, - en hoe! Na de mis even bij de kinderen op
de speelplaats - en dan aan de hoek tegenover
bloemisterij Pöpsel loodzwaar gevallen over een
rand aangevroren sneeuw. Moeizaam en pijnlijk
rechtgekropen … strompel nog
wat verder en val daar gewoon
om. Een vijftal minuten liggend in
de beginnende sneeuw en roepend ’Help!’ (wat roep je anders?).

Nog diezelfde dag wordt Van
Wilderode geopereerd van
een heup- en bekkenfractuur.
Hij zal 74 dagen in het ziekenhuis verblijven.
Gedurende al die tijd wordt het dagboek zorgvuldig bijgehouden en blijft hij tussen de vele
bezoeken door alle correspondentie getrouw
beantwoorden. Er wordt zelfs minutieus bijgehouden hoeveel bezoek hij per dag heeft gekregen: totaal=1140 !! Op 23 maart 1984 krijgt
Van Wilderode in het ziekenhuis Eerlands debuutbundel ‘Storm’ toegestuurd. Van Wilderode antwoordt zeer lovend (zie zijn brief
vanuit het ziekenhuis 24/3/1984).
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In de hiernavolgende periode zorgen uitgebreide briefwisseling en telefoon met tussendoor enkele bezoeken voor verdere contacten tussen beiden.
Op 9 februari 1987 komt
Aad met partner Suzanne
Vrolijk op ‘werk’bezoek.
Ook nu weer wordt het verloop tot in de kleinste details genoteerd.
Vrolijk was twintig jaar lang
reisjournalist en
eindredacteur
voor het maandblad REIZEN van de ANWB.
Ze debuteerde als auteur met
de roman ‘Geschenk voor
Daniël” en kreeg daarvoor
lovende kritieken.
De inspiratie en ook de aanleiding voor het boek was een
krantenbericht dat haar deed
denken aan een schokkende
gebeurtenis tijdens één van
haar reizen naar Israël.

Tussen 1990 en 1998 reizen tientallen brieven heen en weer tussen Zoetermeer en Moerbeke.
Op een Iraans- Nederlandse poëzie-uitwisseling in Zoetermeer (1996) leest Eerland voor uit eigen werk
(o.a. ‘Een lied voor Anton’) dat ook vertaald werd in het Farsi.
Dit gedicht schreef Aad voor Anton toen hij 75 jaar werd. Het werd opgenomen in de bundel ‘Woorden
voor Anton, Anton van Wilderode 75’ uitgegeven door het Rodenbachfonds, Gent, 1993.
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In 1996 komen Aad
en Suzanne nog
eens naar Moerbeke
om enkele gedichten
van Eerland af te
geven die bestemd
zijn voor publicatie in
het tijdschrift
‘Vlaanderen’. Aan
het moeizame handschrift te zien beginnen de jaren voor
Van Wilderode te
wegen. Half december 1996 valt hij in
zijn slaapkamer en
breekt hij opnieuw
het bekken. Na het
ziekenhuisverblijf verhuist hij naar een rusthuis. Van dan af kan Van Wilderode zich mentaal niet meer opladen om zijn dagboeken bij te houden. Het laatste dagboek wordt deel 6 van 1996 (december 1996).
Met de gezondheid gaat het nu snel bergaf, ziekenhuis en rusthuis wisselen elkaar af. Buiten het schrijven
van enkele gedichten komt hij er niet meer toe om
nog literair actief te zijn.
Aad schrijft: “Onze tochten gingen door dorpen en
buurtschappen, over landwegen en bospaden. Anton
hoorde geluiden en rook geuren - herinneringen aan
‘geringe dingen en droefheden ontelbaar’ waren verinnerlijkt. Meer en meer moest hij zijn geboortegrond ‘aan alle kanten open’ - binnen bewandelen, de benen
wilden niet zo best meer mee. De vastheid van zijn
schrijfhand bleef gedreven duren. Immers, poëzie is
ook, zei hij, ‘leeftocht’. Anton heeft die leeftocht tot in
het rusthuis voortgezet. ‘Ik zal voorbij zijn en het dorp
zal duren’, luidt de eerste regel uit ‘Dorp zonder ouSuzanne Vrolijk, Hildegard Coupé en Aad Eerland op wandel in de mooie natuur
ders’. Wat is voorbij zijn? De
van het geboortedorp van Van Wilderode.
dichter is voorbijgegaan en hij
heeft een spoor van zijn leven nagelaten in zijn verzen.
Mijn vriendschap met hem blijft totnogtoe doorgroeien. Zijn nieuwe bestaansfase
begon op 15 juni 1998 in de vrede van de Overoever.”
Op vrijdag 28 juni 2013 hield Eerland een inspirerende homilie tijdens de jaarlijkse herdenkingseucharistie in Moerbeke.

Geregeld reizen Aad en Suzanne vanuit Zoetermeer naar het Zoete Waasland,
naar Sint-Niklaas (op bezoek bij Lea Coupé-Rombaut) en Moerbeke, om er herinneringen op te halen en de vriendschap met de familie Coupé te bestendigen, te
doen doorgroeien zoals hij zelf schrijft.
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

