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wilgenwacht 

  

ik loop over een donzen wegel, 

langs een verzilverde heg, 

waar ik tussen verkouden twijgen, 

mijn verzonken dromen leg. 

  

zij bedekken mijn muze, die 

haar woorden stiekem bewaarde, 

onder geduldig kreupelhout, iets 

klein, maar van heel veel waarde. 

  

de wind heeft ze gelezen en op een 

winteravond aan kinderen verteld, 

verhalen over vrede en geluk, 

op een stil bevroren stoppelveld. 

  

wilgen met geschoren kruinen 

staan als wachters toe te kijken, 

verstilde en heerlijke beelden, 

die tot de onzichtbare hemel reiken. 

 

 

Herwig Borghgraef 
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de dagen dragen 

schemeren door de bergen nacht 

verbaasd ontwaken 

samen 

in een klaarte 

 

wie wij zijn 

wie ik was 

 

Uit de nieuwste bundel ‘Doortocht’ van 

Katelijne van der Hallen.  Samengesteld en 

ingeleid door Jooris van Hulle. 

Info: www.uitgeverijp.be 

Uit de laatste bundel van Lucienne Stassaert.  

Info: www.uitgevrijp.be 
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Goede vrienden, 

 

Ik schrijf u met vertraging en meld u dat ik op dit ogenblik dakloos ben. Inderdaad mijn ganse 

dak is er af en al 14 dagen zijn mijn huis en tuin een bouwwerf waar gekapt, geklopt, gezaagd 

(niet alleen door mij) en geslepen wordt, alles ondersteund door de muziek?? die nodig schijnt 

voor het werkritme van de dakwerkers (lieve mensen overigens hoor, maar…). 

En in de meimaand, (onze woning dateert van 1939) worden alle ramen vervangen, iets om naar 

uit te zien! 

 

Het was weer een overvol najaar voor mij, in september deelname, met uitstalkasten en een 

lezing, aan het evenement Dichter en Verder (org. Stad Sint-Niklaas en Bibliotheek). Een 

uitgebreide viering ter ere van Anton 15 jaar geleden overleden. Wij hebben de toespraak van 

Patrick Lateur, bij de opening op 28 september van de zeer mooie tentoonstelling op pagina’s 

14 t/m 19 afgedrukt. Op pagina 12 en 13 enkele sfeerbeelden van onze IVA-lezing op 24 

oktober. 

 

Op 2 november vertrek naar Warschau, met een auto ongeval op weg naar de luchthaven! Ik 

bespaar u de details. Toch in Warschau beland en alles kunnen organiseren en realiseren wat 

gepland was.  

 

Interessante avond op 4 november in het huis van de Poolse Schrijversvereniging, vlak bij de 

Stare Miasto. Veel interesse voor onze  dichter maar ook voor onze Internationale Vereniging  

Er ontsponnen zich boeiende gesprekken tussen het panel onderling (zie pag. 9) en het publiek. 

Ook tijdens de receptie bleven de vragen komen. Er is inderdaad zoveel gebeurd in bijna 20 

jaar. Er werd me gevraagd volgend jaar (intussen dit jaar) samen met hen een lezing ter 

organiseren voor een groot publiek, gezien ze dit jaar alleen literatoren hadden uitgenodigd, 

rekening houdend met het evenement de volgende dag in de ambassade. 

 

Op 5 november poëtisch concert in onze ambassade, de feeërieke zaal was gevuld. Een 

wondermooie avond, ons bibliofiele boekje ‘Woorden oproepen om ze neer te schrijven / Słowa 

wołają, żeby je zapisać’ werd voorgesteld. (de cover van het boekje siert onze voorpagina) 

Indrukwekkende toespraken, prachtige muziek in een locatie waar Chopin nog heeft gespeeld, 

maar vooral, hoe de taal van Anton in het Nederlands en het Pools als een weldaad over de 

ontvankelijke toehoorders gleed. Ook hier tijdens de receptie, woord en weerwoord, lof en 

waardering met vreugde aangenomen. 

 

Dan kwam eind november met mijn eigen tentoonstelling ‘Kleurenspinsels uit verre ogen’; 

opgedragen aan mijn man vermits hij aan de basis lag van mijn, overwegend collages en pastels, 

en aansluitend de tentoonstelling  ‘Met longen vol poëzie/Plauciai, pilni poezijos’. 

Allemaal met op- en afbouw en aanwezigheid gedurende de weekeinden en vervolgens kwam 

ons Poëtisch Kerstconcert, waarvan ook een beeldverslag verder in de nieuwsbrief, en 

vervolgens, zoals medegedeeld, werd ik ziek. 

 

Weer heb ik de nieuwsbrief met 4 pagina’s moeten uitbreiden, en nog was er plaats te kort en 

moet heel wat interessante stof verschoven worden naar de volgende uitgave, die we begin mei 

hopen klaar te krijgen. Heb intussen een drukker gevonden veel dichterbij, dus weer wat tijd 

gespaard. Stel u voor straks heb ik nog tijd over. 
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Een paar dagen terug was ik bij de dokter op controle, hij bekeek mijn fiche zeer aandachtig en 

begon “mevrouw Van Craenenbroeck volgens de statistieken”, en vervolgens heb ik maar met 

een half oor geluisterd want zoals Churchill zei: ‘er zijn kleine leugens, grote leugens en 

statistieken. 

Goede vrienden, hiermee sluit ik mijn voorwoord af en wens u een hart barstensvol 

lentevreugde en van huis tot huis zend ik mijn hartelijke groeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boek ‘Woorden oproepen om 

ze neer te schrijven / Słowa wołają, 

żeby je zapisać telt 28 pagina’s     

en bevat 13 gedichten 

Nederlands/Pools. De Poolse 

vertaling is van prof. em. Zofia 

Klimaj Slavistiek KUL en werd 

prachtig geïllustreerd  Het wordt u 

toegezonden door overschrijving 

van 10,00 euro op rek. Argenta  nr. 

BE81 9730 4214 5524 

verzendingskosten inbegrepen.       

 

 

 

 

 

 

***** 
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In illo tempore 
 

Weeral een tijdje geleden dat ik deze rubriek inlaste, ik vond nu echter een absolute reden om het weer 

te doen.  

Toen ik met vrienden op 30 augustus 2013 op weg was naar Zeeland voor ons jaarlijks kreeftenfestijn 

(de beste kreeft ter wereld vindt je in Zeeland, het beste restaurantje daarvoor de Katse Kaai in Kats, dit 

ter zijde), hoorde ik het overlijdensbericht van  Seamus Heaney en dat zette even  een domper op de 

vreugde. 

 

Seamus Heaney, deze overweldigende persoonlijkheid,  

ontmoette ik in 1991 ter gelegenheid van het 13de 

Europees Poëziefestival in Leuven en was zeer onder de 

indruk van zijn poëzie, waar ik toen voor het eerst mee 

kennis maakte. Het festival ging door onder de titel 

“Het Europa van de dichter” en ik herinner me dat ik 

met open mond luisterde naar Heaneys lezing van zijn 

essay  “A poet’s Europe”. Een Nobelprijswinnaar in 

wording. Geluk voor mij was er niet de massa volk die 

je zou verwachten en dat gaf me de kans met hem een 

gesprekje te voeren. Ik zeg duidelijk gesprekje want ik 

was zo verlegen dat mijn woorden achterwege bleven. 

 

Geboren in Noord-Ierland in 1939, hij beschouwde 

zichzelf als Ier niet als Brit en vanaf 1972 woonde hij in 

Ierland en nam hij de Ierse nationaliteit aan. Zijn poëzie 

staat voor een groot deel in het teken van het Ierland 

van nu en het Ierland van het verleden  Hij wordt zoals 

iedereen weet beschouwd als een van de belangrijkste dichters van vorige eeuw, Robert Lowell noemde 

hem ‘de beste Ierse dichter sinds Yeats’ De voor poëzie uitzonderlijk hoge verkoopcijfers van zijn 

bundels hebben hem – tegen wil en dank – de status van een publiek figuur bezorgd. Heaneys oeuvre is 

zeer omvangrijk en ik ga hieromtrent geen lange opsomming maken, en wat een essay over zijn poëzie 

betreft, er zijn er tal bijzonder interessante aan hem gewijd, allicht komt dit later nog aan bod. 

 

Tenslotte, waarmee kan men beter iets over de dichter zeggen dan met een van zijn gedichten, dit doe ik 

dan ook met zijn gedicht ‘In illo tempore’. 

Ik heb mezelf te pletter gezocht naar zijn bundel  Seeing Things (1991) maar vond hem niet direct terug, 

wel de bundel “Mistroostig en thuis” een bloemlezing, met vertalingen van Peter Nijmeijer, hieruit dus 

het gedicht, bijzonder passend bij deze rubriek. 

 

 

Ik ontmoette Seamus Heaney ook twee keer in 

Dublin, in mijn Poetry Now festival-tijd van 

vijf jaar lang, elk jaar een glorieuze week. 

Heaney, was voorzitter van het festival in 1998, 

en daar werd deze foto genomen ergens in een 

pub, voor een of andere lezing. Ik vond toen al 

beter mijn woorden, onze stralende lach bewijst 

het. Een dierbare herinnering! 
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Een dorp in het dorp…               Raymond Claeys 
 

Het fotografisch werk van Jan Decreton was voor Anton van 

Wilderode blijkbaar een vruchtbare inspiratiebron. Drie 

succesvolle dichtbundels ontsproten aan hun samenwerking: 

‘Daar is maar één land dat mijn land kan zijn’ (1983), ‘En het 

dorp zal duren’ (1986) en ‘Het sierlijke bestaan van steden’ 

(1990)1. Telkens uitgegeven door Lannoo, Tielt en Davidsfonds, 

Leuven. 

 

In de bundel ‘En het dorp zal duren’ heeft Anton van Wilderode 

naast Jan Decretons vlijmscherpe foto van een omwalde hoeve in 

Snellegem (West-Vlaanderen) het volgende gedicht 

gepubliceerd. 

 

 

Hoeve 

 

Een dorp in het dorp is de hoeve, 

een eiland van kamers en stallen, 

een witte karveel op het water 

vol kroos in de stilstaande wallen. 

 

Het loeien te horen van runders, 

ontroerend het heien der paarden, 

van varkens het knorren en snorken, 

opstandig de kraai van vier hanen. 

 

De vrede van vensters met bloemen, 

gesmaldeeld de sneeuwen gordijnen 

en vrolijkheid als op de daknok 

de purperen pauwen verschijnen. 
 

 

Het gedicht valt op door de tegelijk ritmische en plastische aanhef: ‘Een dorp in het dorp is de 

hoeve’, waarop de dichter voor onze ogen een veelheid van gebouwen ontvouwt: ‘een eiland 

van kamers en stallen’. En in zijn rijke verbeelding ziet Anton van Wilderode de witgekalkte 

hoeve als ‘een witte karveel op het water vol kroos in de stilstaande wallen’. 

 

Na het visueel aspect van de hoeve komen in de tweede strofe de dierengeluiden aan bod met 

pareltjes van klanknabootsingen zoals ‘van varkens het knorren en snorken’, met sterk 

afwisselende zinsconstructies en met als sloteffect ‘opstandig de kraai van vier hanen’. 

 

 

 

                                                 
1 Foto en gedicht staan respectievelijk op p. 198 en 199 
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Het laatste kwatrijn begint met een – ook wat de woordkeuze betreft – archaïsch aandoend 

stemmingsbeeld ‘de vrede van vensters met bloemen, gesmaldeeld de sneeuwen gordijnen’, 

waarna de vrolijkheid losbarst ‘als – met een prachtige alliteratie – op de daknok de purperen 

pauwen verschijnen’. 

 

Als versmaat koos de auteur één jambe, gevolgd door twee anapesten. Voor het rijmschema 

gaf hij de voorkeur aan het gebroken rijm: abcb, waarbij hij zich in de tweede strofe – zoals 

ook soms in andere gedichten2 – tot klinkerrijmen heeft beperkt: ‘paarden, hanen’. 

Drie kwatrijnen volstonden voor Anton van Wilderode om, in een klassieke metrische vorm 

en met een grote verscheidenheid van stijlmiddelen, een levendig beeld te schetsen van een 

oude Vlaamse hoeve. 

 

 

 
Foto Jan Decreton – ‘En het dorp zal duren’ 

 

                                                 
2 Zie bv. Rondeel in de zomer, besproken door Christina Guirlande in IVA nieuwsbrief 18de jg. Nr. 2, aug., sept., 

okt., nov. 2013, p. 8. 
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17de poëziewedstrijd Anton van Wilderode / Stekene 21 sep. 
Toespraak Beatrijs van Craenenbroeck 

 

Een zeer mooie oogst weerom en een deugddoende ervaring 

vast te stellen dat er nog zoveel jonge harten en zielen 

openstaan voor het wonderlijke fenomeen dat poëzie is.  

 

Ook in deze huidige tijd waar het absurde, door velen, als 

normaal wordt aanvaard  terwijl  het normale van de harts- 

en zielsverheffende schoonheid van de poëzie, door even 

zovelen, als misschien nog net niet  absurd maar als een 

vervelend randverschijnsel wordt beschouwd.      

Gelukkig bevinden wij ons deze namiddag hier tussen 

mensen die echte schoonheid aanvoelen en de gave van het 

woord weten te waarderen.  

 

Meteen gaat mijn dank uit naar de organisatoren van deze wedstrijd met als voorzitter de heer 

Jacques van Daele en de waardevolle inbreng van  auteur Rob Baetens, de gangmaker-

presentator van dit jaarlijks gebeuren waaraan ik in naam van onze Internationale vereniging 

Anton van Wilderode met graagte deelneem.    

 

En net als vorig jaar had ik voor één  gedicht een grote voorliefde en weer is het, niet slechts 

enkele woorden zoals als vorig jaar, maar toch ook  weer een tamelijk kort werk, ik zeg werk 

want zoals iedereen weet is een gedicht een samenstelling van 10% inspiratie en 90% 

transpiratie. En uit deze combinatie ontstond ‘Een feest uit niets’. Wat uit het brein van een zo  

jonge dichteres is voortgevloeid is bijzonder, bijzonder mooi, bijzonder innemend, bijzonder 

ontroerend. Deze ode aan de liefde laat zich in één trek lezen en je feest mee gelukkig als bij 

een eerste liefde verrukt met de glimlach die een baljurk wordt en alle lieve dingen  van niets 

die alleen de liefde mogelijk kan maken als je ze kan delen met je vriend. De  prijs van de 

Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode gaat naar Nina Van Ingelghem van de H. 

Familie Sint-Niklaas voor haar gedicht ‘Feest uit niets’. 

 

Feest uit niets 

 

 

Ik heb een baljurk van je glimlach gekregen 

ik heb cadeautjes in jouw hart gezien 

ik kan muziek maken met je stem 

en de zon uit je ogen stralen 

ik kan bloemen uit je haren strelen 

ik zou de liefde van je lippen nemen 

zo kan je de blauwe lucht uitblazen 

dan dans ik op droomwitte wolkjes 

en zing ik in luchtkastelen 

want ik heb een vriend 

die met niets alles delen kan 

 

 

Nina Van Ingelghem 

Nina Van Ingelghem 
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Presentatie Poolse Schrijververeniging Warschau 4 november 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Moskwa, voorzitter Poolse 

Schrijversvereniging verwelkomt  

Vlnr. dichters: Agnieszka Syska, Katarzyna 

Borun, Beatrijs van Craenenbroeck en Kriztof 

Piechowiez (medeoprichtend lid van onze 

vereniging) 

Tijdens de receptie 

Fotografe Zofia Jagodzinska en Beatrijs 

 Panel 

Kriztof Piechowiez en Beatrijs hebben veel te 

vertellen na 19 jaar 
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Warschau 5 november Belgische ambassade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ambassadeur J.E. Raoul Delcorde en tolk 

Voorzitter IVA Luc Van den Brande 

Beatrijs van 

Craenenbroeck en 

Katarzina Borun 

Vlnr.: Katarzina Borun, Jacek Olbrycht Directeur-

Generaal Ministerie van Cultuur, Beatrijs van 

Craenenbroeck, Koen Haverbeke, Luc Van den Brande 

en pianist Sz. P. Jakub Tuszynski 
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*: Voor het schitterend Brussels wandtapijt vlnr. Koen 

Haverbeke, Beatrijs van Craenenbroeck, Luc Van den 

Brande, Mevrouw en Ambassadeur J.E. Raoul Delcorte 

**: Tijdens de receptie vlnr. Agnieszka Syska, fotograaf 

van dienst Bogdan Abramowicz, Beatrijs van 

Craenenbroeck en Annick Van Hool vertegenwoordiger in 

Polen van ‘Vlamingen in de wereld’ 

***: Vlnr. Beatrijs van Craenenbroeck, Jacek Olbrycht 

Directeur-Generaal Ministerie van Cultuur en Koen 

Haverbeke 

****: Afscheid aan de luchthaven vlnr. Katarzina Borun, 

Kriztof Piechowiez en Beatrijs van Craenenbroeck 

Koen Haverbeke, vertegenwoordiger van de Vlaamse 

Regering 

* 

** *** 

**** 
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 ‘Dichter en verder’ – 28/09-21/11 Bibliotheek Sint-Niklaas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de lezingen werd ook op 

zondag 6 oktober in de Foyer 

van de Stadsschouwburg “poëzie 

op zondagmorgen” georganiseerd, verder werden tussen 7 en 13 oktober door de studenten 

van Kaho Sint-Lieven stadswandelingen georganiseerd. Zij loodsten schoolklassen, 

verenigingen en particuliere bezoekers doorheen de stad en hielden halt bij prominente 

plaatsen in het leven en werk van de dichter. Op 10 november werd in de reeks Zondagskind 

een aflevering gewijd aan de figuur van Anton van Wilderode in beeld en klank. 

Archiefopnames brachten de dichter opnieuw tot leven. 
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IVA-lezing Bibliotheek Sint-Niklaas 24 oktober 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Mevrouw Annemie Charlier Schepen 

van Cultuur Sint-Niklaas met een ‘to the point’ 

en sympathieke inleiding. 

Foto 2: Beatrijs en Luc Van den Brande: een 

overzicht over bijna 20jaar IVA, bondig en 

doorweven met anekdotes. 

Foto 3:  Rik Van Daele, directeur Dienst 

Cultuur Sint-Niklaas, verwelkomt het publiek. 

Foto 4: Het aandachtig publiek. 

Foto 5: Miguel Martin Ramos leest de Spaanse 

versie van een aantal gedichten van Anton. 

Foto 6: vlnr. Luc Van den Brande, componist Jan Van Landeghem, Michel Martin Ramos 

General Manager van de Fundación Academia Europea de Yuste in Brussel, Beatrijs van 

Craenenbroeck, Violiste Jenny Spanoghe. Het duo Landini, luisterde de lezing muzikaal op 

met een verbluffende virtuositeit. 

 

 



 14 

Patrick Lateur  

Dichter & Verder. Anton van Wilderode 

Toespraak bij de opening van de tentoonstelling 

Stadsbibliotheek Sint-Niklaas, zaterdag 28 september 2013 

 

 

 

Er stond een boomgaard sneeuwwit in het dal 

dat ik niet nader kende dan bij name 

de oppertakken in boeketten samen 

en waaiend een begin van bloesemval. 

 

Zien deed haast pijn. Was al een oud verdriet 

mij lang geleden elders overkomen 

toen ik een knaap nog onder appelbomen 

in wolken van verwonderingen liep. (VD 724)3 

 

 

Dames en heren, 

Het gedicht Boomgaarden schreef Anton van Wilderode dertig jaar geleden, herfst 1983, om 

twee jaar later te verschijnen in de bundel De Vlinderboom. De twee strofen bevatten de trits 

die de dichter ten gronde kenmerkt: weemoed, verlangen en geluk.  De 65-jarige dichter, die 

schuilgaat achter de oude keizer Karel, denkt bij het zien van een Spaanse boomgaard vol 

bloesem met weemoed terug aan wat hij als kind op het ouderlijke erf in Moerbeke vol 

verwondering beleefde. Maar in dat geluk van weleer stak ook reeds het verdriet om wat 

vergankelijk is – bloesem is van korte duur – én het verlangen naar wat duurzaam is. Die 

verzen zijn exemplarisch voor het hele oeuvre van Van Wilderode, inhoudelijk en vormelijk. 

Ze tonen aan dat – doorheen en ondanks een aantal haast onopvallende verschuivingen – de 

dichter zijn poëtica thematisch en formeel in grote mate trouw is gebleven, vanaf De 

moerbeitoppen ruischten (1943) tot Hout op snee (1997). Ik wil in deze inleiding eerst even 

ingaan op apecten van zijn dichterschap dat een halve eeuw duurde, om dan in een tweede 

beweging te zien hoe dat merkwaardige oeuvre vandaag verder kan en moet leven. 

 

*   *   * 

 

In de vaak verhitte discussies rond de vraag in welke richting de Vlaamse poëzie 

moest evolueren na de ontreddering van de Tweede Wereldoorlog en de repressie, nam Van 

Wilderode met andere katholieke dichters uit die tijd het standpunt in van de verbondenheid 

tussen poëzie en leven. Literatuur moest vanuit de geloofsinspiratie de lezer een 

bestaansverheldering geven door de harmonie van klassieke verzen. De experimentele en 

modernistische poëzie van de jaren vijftig heeft Van Wilderode dus grotendeels aan zich laten 

voorbijgaan. Nog in 1976 verklaart hij in een gesprek met Joos Florquin: "Ik heb zo vaak met 

gedichten concrete dingen mogen ervaren die, buiten alle literatuur om, wijzen op de 

menselijke functie van de poëzie, ervaringen die wijzen op de behoefte van de mensen aan 

dingen die troosten in de echte zin, aan antwoorden op vragen die belangrijk zijn. Dat is heel 

wat meer dan een spel van mooie klanken."4 Die poëticale keuze heeft hij consequent en met 

een groot vakmanschap toegepast, zowel in de bundels waarin hij een eigen thematiek 

                                                 
3 Anton van Wilderode, Volledig dichtwerk. Gebundelde gedichten. Redactie Patrick Lateur, Tielt, Lannoo, 

1999, 1790 p. 
4 J. Florquin, Ten huize van…, Leuven, 1978, 14de reeks, p. 58. 
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ontwikkelde als in zijn gebruikspoëzie die hij voor religieuze vieringen en voor 

volksnationale gelegenheden schreef. Die toegankelijkheid en herkenbaarheid hebben hem in 

Vlaanderen bijzonder populair gemaakt en daardoor was hij ook een van de meest gelezen 

dichters uit de tweede helft van vorige eeuw.  

 

In hetzelfde gesprek met Florquin luidt het: "Heel mijn poëzie is een poëzie van 

verlies ...: verlies van de jeugd met haar geborgenheid en geluk, verlies van mijn ouders, 

verlies van een vriendelijke, vreedzame wereld, verlies ook van vrienden..."5 Van Wilderode 

heeft in zijn verzen het verloren paradijs tot leven willen roepen om het nog eenmaal vast te 

houden. Het geboortehuis, de familie, het dorp, het Waasland, Vlaanderen, de mediterrane 

wereld: in concentrische cirkels deint zijn wortelgrond uit in de ruimte, maar ook in de tijd 

(de kinderjaren en de vergane glorie van de antieke beschaving). De moerbeitoppen ruischten  

verwerkt het verlies van zijn vader: 

 

Vader, wij hebben u begraven en de grond erkend 

zacht om te slapen, zacht om te vergeten: 

zand dat vervloeit en water, ongeweten, 

herinnering en droefheid voormaals onbekend. (VD 60) 

  

Diezelfde elegische toon vinden we veel later terug in de bundel Dorp zonder ouders waarin 

hij in meer concrete beelden de moederfiguur memoreert: 

 

Je staat achter het raam zonder gezicht.  

De notelaar met geverniste blaren 

glanst van een zuiver en onwerelds licht 

dat huiveringen legt over je haren. (VD 363) 

  

Ik wees zo-even al op zijn terugblik op de paradijselijke kinderjaren. Maar ook Van 

Wilderodes talrijke reizen naar het Zuiden maakten de dichter bewust van de vergankelijkheid 

van de dingen. Zelfs zonder in Griekenland te zijn geweest, had hij reeds in Najaar van 

Hellas uit 1945 de crisis van de Westerse beschaving vergeleken met de ondergang van de 

Helleense cultuur.  

 

 

Terugkijkend naar vele vormen van verlies, van verloren paradijs, kijkt Van Wil-

derode sinds De overoever steeds meer uit naar een ander paradijs. In Buitengaats, een van 

zijn laatste bundels (1996), vat de dichter in het kwatrijn Verwacht goed samen wat zijn 

poëzie daarvoor vermag: 

  

Er is een liever land dat ik niet ken 

waar ik verwacht en uitgenodigd ben  

maar niet, zolang ik leven mag, kan komen  

tenzij somtijds met poëzie en pen. (VD 1572)  

  

Poëzie als mogelijkheid om de toekomst in te halen. Van Wilderodes gelovige visie heeft hem 

eigenlijk vanaf het begin dat verlangen naar de overoever ingegeven.  De gelijknamige bundel 

uit 1981 – mijn lievelingsbundel – is een verdichte Italiëreis langs vele grote plaatsen waarin 

verschillende culturen hun sporen nalieten, die de dichter confronteren met dood en 

                                                 
5 J. Florquin, ibidem, p. 29. 
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hiernamaals: Griekse tempels, Etruskische graven, Romeinse ruïnes, Byzantijnse mozaïeken, 

middeleeuwse fresco's... In de Villa Giulia te Rome kijkt hij naar de sarcofaag met het 

Etruskische echtpaar en het magistrale gedicht eindigt met: 

  

Tezamen ingescheept en onder zeil 

om op een verdere oever te belanden 

voor eeuwen slaap en onverliesbaar heil. (VD 440) 

  

Wie zo denkt, heeft de betrekkelijkheid van de dingen leren inzien, heeft verlies leren 

aanvaarden, is gelouterd én heeft ook oog voor het geluk. 

 

Dat geluk heeft uiteraard reeds te maken met het herscheppen in verzen van het 

verloren paradijs en met de zachte zekerheid van de vervulling in een ander paradijs. Maar 

tussenin liggen de momenten van intens geluk om wat hem is gegeven. Vooral de manier 

waarop de dichter de dingen oproept getuigt van dat geluksgevoel. Wie goed leest, voelt hoe 

Van Wilderodes verzen vol geuren, kleuren en geluiden steken. 

  

De merel is een glanzend-zwarte vorst 

die mij met huppelsprongen naderen dorst,  

de kraaltjes in zijn ogen van rood koper. 

Ik zie het bonzen van zijn veren borst. (VD 1012) 

  

Herman de Coninck, die zijn bewondering uitschreef voor de kwatrijnen van Poedersneeuw, 

noemt dit merelgedicht "een gedicht van louter visuele zintuiglijkheid... Dichter bij een vogel 

kun je niet komen, denk ik. De mooiste kwatrijnen van Van Wilderode zijn allemaal van zo'n 

weldadig sensitivisme." 6 

Het meest intense geluk vond de priester-dichter Van Wilderode ongetwijfeld in wat het 

geloof hem aanreikte. Zijn Paulusbundel of zijn religieus gelegenheidswerk, maar eigenlijk 

heel zijn poëzie ademt op elke bladzijde sacraliteit, óók vanuit de vragen en de twijfels die de 

condition humaine bij hem oproept. Het slotgedicht van de cyclus Van huis uit uit Dorp 

zonder ouders is daarvan wellicht een van de meest aangrijpende voorbeelden, en voor mij 

een van zijn beste gedichten, een minder makkelijk vers, dat ik toch integraal lees: 

  

Tijden terug toen alles nog van voren 

af aan beginnen moest, de weg naar boven 

van leerzaam leven loutering geloven 

en aan een hoge meester toebehoren 

die weelde dikwijls dikwijls wee zou wezen. 

Ik sta nog aan de rugwand van de krater 

gevuld met lava of met levend water. 

 

Verlaat mij niet nu met geweld gerezen 

de arend nacht door geen bevel beteugeld 

hangt in de valscherm van zijn harde vleugels. (VD 398) 

 

 

                                                 
6 H. de Coninck, De flaptekstlezer, Amsterdam, Arbeiderspers, 1992, p. 90. 



 17 

Weemoed, verlangen, geluk zijn de thema’s van de dichter. En ik denk dat Van Wilderode 

ook vanuit die gevoeligheden zijn andere activiteiten en engagementen als priester-leraar, als 

vertaler en als Vlaming heeft beleefd. 

 

 Ik hoef de bladzijde uit Kartonnen dozen niet meer te citeren waarin Tom Lanoye zijn 

bewondering en dankbaarheid voor zijn oud-leraar uitschreef. En dat het geen literaire pose 

was, hebben wij in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde tot 

tweemaal toe kunnen ervaren toen Lanoye zowel bij de voorstelling van de editie van De 

moerbeitoppen ruischten in 2010 als bij de ontvangst van de KANTL- Prijs voor zijn 

toneelwerk Atropa in 2012 zijn leermeester alle lof toezwaaide. Ik verwijs ook graag naar het 

tweedelige handboek De dubbelfluit, een gecommentarieerde bloemlezing uit de Nederlandse 

literatuur. Het handboek hield dertig jaar stand en wordt vandaag hier en daar nog 

geconsulteerd door leerkrachten die houden van een uitdaging. Wel stiekem, want van 

hogerhand afgeraden wegens veel te interessant en te moeilijk. Dat Van Wilderodes onderwijs 

in de literatuur aanstekelijk én vruchtbaar was, bewijst het feit dat onder zijn oud-leerlingen 

belangrijke namen uit onze hedendaagse literatuur voorkomen, van wie er een paar in de 

komende weken hier nog het woord nemen. Allen huldigen zij een totaal andere poëtica dan 

Van Wilderode, maar hun gedrevenheid vonden zij bij een bezielende oud-leraar.  

 

In het verlengde van zijn lesopdracht en gevoed door zijn dichterschap werd Van 

Wilderode ook de geprezen vertaler van vooral Vergilius en Horatius. Ik wil er u hier enkel op 

attenderen dat hij de tweede dichter uit de Nederlanden is die de volledige Vergilius bracht. 

Zijn voorganger heet Joost van den Vondel. 

 

De dichter van het onvergetelijke Lied van mijn land  heeft in het spoor van Guido 

Gezelle en andere priester-dichters zijn liefde voor Vlaanderen nooit onder stoelen of banken 

gestoken, ook niet onder kerkbanken: in 1984 ging hij met prelaat Koenraad Stappers van 

Averbode bij paus Johannes-Paulus II pleiten voor amnestie. Een keuze uit de teksten die hij 

schreef voor de IJzerbedevaart heeft hij in 1974 opgenomen in zijn Verzamelde gedichten, 

wat erop wijst dat hij ook die gebruikspoëzie als een substantieel onderdeel van zijn werk be-

schouwde. Opvallend daarin is zijn pacifisme. Vanuit de gebrokenheid die de slagvelden van 

de IJzer bij hem opriepen, weerklinkt in zijn verzen steeds weer de roep tot vrede: 

 

  

De wereld die wij willen is een vrede  

die zonder wrevel over het verleden 

het doek haalt van vergeven en vergeten. 

… 

De wereld die wij willen is de wereld 

ons tot verzadiging ten deel gegeven, 

tot overmaat en lieflijkheid van leven. (VD 320) 

 

 

*   *   * 

 

Ik vermeldde zo-even de naam van Guido Gezelle. Thematisch, kwalitatief en 

kwantitatief komt Van Wilderode onze eerste grote priester-dichter heel nabij met een oeuvre 

dat reeds gecanoniseerd is, niet alleen door de Driejaarlijkse staatsprijs voor Poëzie voor Dorp 

zonder ouders in 1980 en de Driejaarlijkse Staatsprijs voor een schrijverscarrière in 1987, 

maar ook door zijn talloze lezers die de vele edities van zijn verzamelde gedichten mogelijk 
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maakten. Maar wat ooit met Guido Gezelle begon, werd met Van Wilderode wellicht 

definitief afgesloten. Meer nog, Van Wilderodes heengaan in 1998, op de drempel van een 

nieuw millennium, onderstreepte alleen maar wat al een paar decennia duidelijk was: het 

einde van de dominante aanwezigheid van een christelijke cultuur die ook politiek en 

maatschappelijk bepalend was voor het Vlaanderen van de twintigste eeuw. Eigenlijk 

overleefde Anton van Wilderode de cultuurperiode die hem heeft gevormd en waaraan hij zijn 

stem heeft geleend als priester-dichter, als minnaar van de Oudheid en als volksverbonden 

Vlaming. 

En dus is de grote vraag: hoe moet het verder met dit oeuvre in een culturele, 

maatschappelijke en religieuze context die grondig is gewijzigd en voortdurend in beweging 

zal blijven?  

Wat de Stad Sint-Niklaas onderneemt, nu haar grote dichter 15 jaar geleden overleed, 

verdient alle lof, Meneer de Burgemeester, Mevrouw de Schepen van Cultuur. De 

tentoonstelling, de lezingenreeks en andere activiteiten zullen de naam en het werk van Anton 

van Wilderode bij weer niéuwe mensen onder de aandacht brengen.  

Met jullie hoop ik ook van harte dat er een duurzame oplossing komt voor het huis van 

de dichter. De Vlaamse Gemeenschap is grote erkentelijkheid verschuldigd aan de man die 

met het woord de autonomie van de Vlaamse Gemeenschap mede heeft helpen realiseren. 

Wat er in Londerzeel gebeurd is met het geboortehuis van Gerard Walschap, wat er in Sint-

Baafs-Vijve gebeurt met De Elsbos waar André Demedts werd geboren en wat er in Beersel 

staat te gebeuren met het huis van Herman Teirlinck, zoiets mag de Vlaamse Gemeenschap 

niet laten gebeuren in Moerbeke.   

Inmiddels werd er in het archief voortreffelijk werk geleverd door Hildegard Coupé en 

blijft Beatrijs van Craenenbroeck met de Internationale Vriendenkring het werk van Van 

Wilderode verder promoten. 

Want er is inderdaad nog veel werk. Ik ondervond het vorige maand nog toen ik voor 

een studiedag in december aan de Universiteit van Bologna een lijst ontving van Italiaanse 

vertalingen van dichters uit de Lage Landen. Daar stonden vreemde namen bij, maar 

bijvoorbeeld niet die van Van Wilderode. terwijl een kleine selectie uit zijn werk toch door 

Luisa van Wassenaar-Crocini werd vertaald. Ik zal daar in december op mijn manier een en 

ander rechtzetten.  

Ook de Moerdijk bleef en blijft voor zijn werk veel te breed, wellicht omwille van de 

clash tussen de Vijftigers en dichters met een klassieke poëtica, omwille van de Vlaamse 

clichés die ginder uit onwetendheid werden overgenomen, én ook omdat Anton van 

Wilderode het lot deelde dat Jan Willem Schulte Nordholt,  Guillaume van der Graft en 

Michel van der Plas kenden wegens te religieus. 

 

Voor de nabije toekomst lijkt me een bloemlezing met een strenge selectie van 

honderd gedichten een noodzaak, en voor die uitgelezen bloemen lijkt het Poëziecentrum de 

aangewezen uitgever. Tegelijk zouden jonge onderzoekers of masterstudenten zich over het 

werk van Van Wilderode moeten buigen. Men zou  zich ook kunnen afvragen of er met een 

regelmaat stukken uit het archief – ik denk aan passages uit de dagboeken – openbaar kunnen 

worden gemaakt. Wat ik daaruit ooit zelf citeerde voor de Sappho-editie of wat Edward 

Vanhoutte gebruikte voor de editie van De moerbeitoppen ruischten7 lijkt geen problemen 

i.v.m. privacy op te roepen. Een en ander zou de bouwstenen kunnen leveren voor een 

biografie die er toch zou moeten komen over een vijf à tien jaar. Er is in het verleden daartoe 

al een heel stevige aanzet gegeven door Willem Persoon (1977, 1984³), Fred de Swert (1977), 

                                                 
7 Anton van Wilderode, Sappho, Redactie Patrick Lateur, Leuven, Uitgeverij P, 56 p. – Anton van Wilderode, 

De moerbeitoppen ruischten. Documentaire varianteneditie met een kroniek van de genese door Edward 

Vanhoutte, Gent, KANTL, 2010, 763 p. 
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Lieve en Rom Duprez (1985) en Rudolf van de Perre (1988). Intussen zijn de eisen van het 

biografische genre grondig veranderd en zijn er ten onzent belangrijke biografen zoals o.m. 

Joris van Parys, Manu Van der Aa, Peter Theunynck die zich aan zo’n titanenwerk kunnen 

zetten. Want een titanenwerk wordt het, gezien de grote betrokkenheid van Anton van 

Wilderode in de culturele, maatschappelijke en religieuze wereld van zijn tijd.  

 

*   *   * 

 

Maar, dames en heren, hic et nunc hebben we alvast de langverwachte tentoonstelling 

waar we met z’n allen met grote ogen naar uitkijken. Ik feliciteer daarvoor de burgemeester, 

de schepen van Cultuur en Rik van Daele, directeur Dienst Cultuur, en zijn medewerkers, in 

het bijzonder Patrick van Belleghem. 

 

Ik zal voorbij zijn en het dorp zal duren, schreef Van Wilderode, het openingsvers van 

Dorp zonder ouders. Een grote dichter is nooit voorbij. Van Wilderode deelt in wat hijzelf 

van Horatius vertaalde: Voltooid mijn monument! Zal duurzaam blijven / voorbij de levenstijd 

van brons en koper (Ode 3.30.1)8. En in wat Gezelle van de Romeinse dichter in Tijdkrans als 

motto gebruikte en vertaalde: non omnis moriar – niet heel en zal ik sterven.9 Maar wij zijn 

het, dames en heren, wij de lezers, die de dood van de dichter voortdurend voor ons uit 

moeten schuiven. Ik dank u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Anton van Wilderode, Voltooid mijn monument. De Oden van Horatius, Leuven, Davidsfonds/Clauwaert, 

1995, p.155. 
9 Guido Gezelle, Volledig dichtwerk. Redactie Jozef Boets, Tielt/Kapellen, Lannoo/Pelckmans, 1999, p. 769. 
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Poëtisch Kerstconcert Kasteel Cortewalle – 15 december  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tentoonstelling ‘Met longen vol poëzie/ 

Plauciai pilni poezijos’, met  33 werken van de 

kinderen uit de Kunstacademie – Siauliai, werd 

zeer mooi gepresenteerd in Kasteel Cortewalle en 

werd officieel geopend na ons  poëtisch 

kerstconcert op zondag 15 december, zo konden 

meteen ook meer dan 100 mensen de werken 

bewonderen. Wat ook bijzonder geapprecieerd 

werd waren de duidelijk leesbaar en mooi 

gepresenteerde gedichten, mijn dank aan Christl 

van den Broucke en Anneliese Covens, mijn 

jarenlange trouwe medewerkers van CC Ter 

Vesten. Noodgedwongen moet ik het 

beeldmateriaal, betreffende deze tentoonstelling,  

bewaren voor een volgende nieuwsbrief.   

 

 

 

Kristina Kupryte: Kanklés 

Cristel De Meulder: Zang 

Beatrijs van Craenenbroeck: Voordracht 
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Foto 1: Luc Van den Brande en Beatrijs bij de inleiding 

Foto 2: Cristel De Meulder sopraan, en Kristina Kupryte Kanklés 

Foto 3: Beatrijs leest de gekozen gedichten en licht ze toe 

Foto 4: Kristina Kupryte tijdens de lezing van de Litouwse versie van Anton’s gedichten 

Foto 5: Schepen Raf Van Roeyen met een sympathiek dankwoord nodigt uit op de receptie 

Foto 6: De mooie Verlatzaal      

Foto 7: Beatrijs en Christl Van den Broucke Cultuurfunctionaris hebben het laatste woord 

 



 22 

Mededelingen 
 

Van Christina Guirlande verscheen een gedicht bij het Mariabeeld in de Hofstraat in het boek 

'40 jaar Kunst in de Stad' (Sint-Niklaas). Haar gedicht 'Ballerina' werd opgenomen in het 

programmaboekje van Stichting Klassieke Dans (Sint-Niklaas). Zij signeerde haar kinderboek 

'Hagerupje', met tekeningen van Sandrine Lambert, op de Boekenbeurs te Antwerpen. Het 

gedicht 'Hooglied op het Hoogland' werd gepubliceerd in een bloemlezing over Schotland. 

'Demersuite' werd gepubliceerd in een bloemlezing gedichten over de Demer. 4 gedichten 

werden opgenomen in het kunsttijdschrift Art04. Zij gaf schoollezingen te Gent. Op 

Gedichtendag 2014 geeft zij een Poëzienamiddag voor de Bibliotheek van Dendermonde 

 

 

Op zondag 12 januari 2014 bracht het duo Landini 

(Jan Van Landeghem en Jenny Spanoghe) in  de 

Onze-Lieve-Vrouwkerk Huldenberg het  

programma voor het jaarlijks Driekoningenconcert 

van de cultuurraad. Het duo Landini, terecht zeer 

gewaardeerd in binnen- en buitenland om hun 

intense manier van interpreteren, bracht een subtiel 

programma met werk van o.a. J.S. Bach , A. Vivaldi 

(de Winter), Domenico Scarlatti (twee sonates), 

G.F. Haendel (sonate) en Jan Van Landeghem.(de 

kleine prins). Voor de gelegenheid werkten ze 

samen met Jan Matthé (cello).  

 

 

 

MICHELANGELO ‘Brieven’ (Vertaald door Patrick Lateur) werd 

op zaterdag 19 oktober 2013 in de feestzaal van het Stadhuis te Aalst 

gepresenteerd. 

Met een eigenzinnige selectie van 28 brieven 

van Michelangelo zet Patrick Lateur zijn 

verkenningstocht naar minder bekende 

teksten uit de cultuurgeschiedenis verder. De 

vertaling wordt vergezeld door de brontekst 

en gevolgd door annotaties en een uitleiding 

(96 blz.). Het boek verschijnt in de mooi 

vormgegeven klassieke reeks van P, kost 

18,50 euro en kan besteld worden bij de 

uitgever via telefoon of mail of 

www.uitgeverijp.be. 

 

 

Nieuw bij Phaedra, In Flanders’ Fields Vol. 75, August de Boeck 

(1865‐ 1937) A Bouquet of French and Flemish Songs. 

Sopraan Liesbeth Devos wordt uitgenodigd in binnen- en buitenland 

voor zowel opera als oratorium. Op deze cd wordt zij ondersteund 

door pianist Jozef de Beenhouwer, een begenadigd begeleider die 

reeds met heel wat bekende zangers samenwerkte. 

 

http://www.uitgeverijp.be/
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Activiteiten 
 

 

Op zondag 23 februari – 10u45, ter gelegenheid van het 200ste concert van de culturele 

vereniging Galerij ’t Kallement, met het Houtblazersensemble Kalamol, wordt de  

tentoonstelling geopend met collages, tekeningen en gemengde technieken van Beatrijs van 

Craenenbroeck. De toegang tot het concert en tentoonstelling zijn gratis. De tentoonstelling 

loop tot 28 maart. 

WZC Sint-Jozef – Galerij ’t Kallement – Kruizemunt 15 te Wommelgem 

 

 

Op zondag 30 maart concert met het Duo Kamarga – Greet Tomain sopraan en Karin Alliet 

mezzo – van de tentoonstelling met werken van Ludwig Goris - Acryl. De tentoonstelling loopt 

tot 25 april. Toegang tot het conert en tentoonstelling zijn gratis. 

WZC Sint-Jozef – Galerij ’t Kallement – Kruizemunt 15 te Wommelgem 

 

 

Wie gaat wat blijft 
 

 

De bekende dichter Firmin Van der Poorten uit Aalst is onlangs overleden. Hij werd 92. Heel 

Vlaanderen is hem dankbaar voor zijn baanbrekend werk op het letterkundige vlak. Hij was 

bv. medestichter van "Nieuwe Stemmen". Ik publiceerde mijn achting voor zijn 

bewonderenswaardig leven in de drie bijgevoegde kwatrijnen, als mijn afscheidsgroet aan 

Firmin. 

 

Marcel Pira. 

 

 

 

FIRMIN VAN der POORTEN 

Aalst 1921-2013 

 

We zijn opnieuw verenigd met onaardse dromen 

nu je vandaag begraven wordt in een gebedenkerk. 

Ons afscheid van uw lichaam is voorgoed gekomen. 

We kennen nu de stille sporen naar een vriendenzerk. 

 

In uw Nieuw Rijk  gaat er geen wereldzon ten onder. 

Gij werd door Engelen gedragen naar uw milde God. 

Uw verzen blijven ons nabij, als wereldwonder 

dat  ons wordt toegespeeld als een bevrijdend levenslot. 

 

Droog onze tranenvloed. Blijf wakend in ons midden. 

Dan erven we geen lijdend hart in koele levenswind. 

We weten hoe uw dichterschap tot God kan bidden 

omdat ge hier de rijkdom droeg van een eenvoudig kind. 

 

 

 


