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De eerste week van juli vond de door de 

Fundación Academia Europea de Yuste 

georganiseerde ‘Summer Course 2018’ plaats, 

onder de titel ‘Oorlog en vrede in de tijd van Keizer 

Karel – Carlos V’ (Carlos Quinto voor de 

Spanjaarden) aan beide zijden van de oceaan.  

 

Een vijftigtal literairen, schrijvers, dichters en 

journalisten van over de hele wereld namen hier 

aan deel. Tussen de vele sprekers was ook prof. 

Gustaaf Janssens, die van de gelegenheid gebruik maakte om het gedicht ‘Melancolía es mi 

mundo’ (Weemoed mijn wereld) te lezen, een gedicht van Anton uit onze vijftalige ‘De 

Vlinderboom’, ‘El arbol de las mariposas’, 

‘L’abre aux papillons’, ‘The butterfly tree’, 

‘A arvore-das-borboletas’. Het boek dat 

wij uitgaven i.s.m. de Fundación. Mijn 

goede vriend en managing director in 

België van de Fundación, Miguel Martin 

Ramos, vertelde me dat er ook door nog 

enkele andere deelnemers een gedicht 

van Anton werd voorgelezen. Met de vijf 

talen was de keuze niet beperkt.  
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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. 

 

Anton van Wilderode 

 

 

 

Goede vrienden, 

 

De herdenkingen rond ‘Anton van Wilderode 100 jaar geleden geboren/20 jaar geleden 

overleden’ zijn heuglijk te noemen. Onze nieuwsbrief staat bol van de berichten betreffende 

activiteiten daaromtrent. Ik heb extra pagina’s moeten toevoegen en natuurlijk zullen wij in 

onze wintereditie daar nog op terugkomen, want er staan nog meerdere evenementen op 

stapel voor het najaar. 

 

Ik heb als aanvang van deze Nieuwsbrief het kleine gedicht getiteld ‘Herdacht’ uit 

‘Poedersneeuw’ opgenomen omdat het gevoel dat je hierbij ondergaat zo frappant is, gewarig 

zou Anton zelf zeggen. Het is alsof Anton je rechtstreeks aanspreekt ‘Ik denk aan de vrienden 

aldoor, die ik voorlopig verloor’, maar hij heeft ons en wij hem slechts voorlopig verloren, hij is 

ons slechts ‘een voetstap voor/ in het rijk achter regen en wind’. Zo mooi kan geloven zijn! 

 

Op pagina twee staan enkele foto’s rond de ‘Summer Course 2018’, georganiseerd door de 

Fundación Academia Europea de Yuste waarmee wij al meer dan twintig jaar samenwerken 

en de beste vriendschapsbanden hebben. 

 

2018, denderend van de activiteiten, maar we moeten ons jaarlijks kerstconcert in Cortewalle 

ook de nodige aandacht geven. Het is voor vele leden en sympathisanten intussen meer dan 

twintig jaar een geliefd en vertrouwd kerstgebeuren, en ook daar werd het AvW-jaar 2018 

reeds aangekondigd en werd begonnen en geëindigd met geliefde AvW-gedichten.  

 

De juist volledig vernieuwde Braembibliotheek in Schoten schitterde in al zijn glorie op de 

zonnige zondag van 6 mei, een decor Anton van Wilderode waardig. Annelies Rasker maakte 

tientallen foto’s waaruit een selectie op pagina zeven, acht en negen. 

 

In Sint-Niklaas vond de ene viering na de andere plaats. Op 8 mei werd in de bibliotheek de 

tentoonstelling ‘De Achterkant van de wolken’ geopend. In het stadhuis had op 1 juni de 
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presentatie plaats van de bloemlezing ‘Weemoed mijn wereld’ 100 gedichten van Anton, een 

keuze door ons lid Patrick Lateur. 

 

Op 15 juni hield onze eigen organisatie een feestelijke zitting in Kasteel Cortewalle, onze vaste 

stek sedert 1993. Het hoogtepunt was de onthulling van het gedicht ‘Cortewalle’ van Anton 

aan de muur rond de kruidentuin van het kasteel, met daarnaast een gedicht van onze oud-

voorzitter Mark Eyskens en drie haiku’s van Herman Van Rompuy, opgedragen aan Anton van 

Wilderode. De creatie van Jan Van Landeghem ‘A fairytale castle’, droeg in grote mate bij tot 

de feestelijke stemming.  

 

Eerbetoon en lof dus, alom. Wat lofbetuigingen betreft, herinner ik me dat Anton op een 

gegeven moment zei, n.a.v. zovele vieringen rond zijn 75ste levensjaar “ach, al die vieringen, 

zucht…”. Ik herinner me ook tijdens onze twee gezamenlijke reizen naar Polen, waar de 

aanwezigen hem overladen met bloemen, ‘dat hij dat te veel lof vond’, maar ik zag toch de 

pretlichtjes in zijn ogen, dat is me niet ontgaan. 

 

Wat onze rubriek ‘Mededelingen’ betreft, 

hier heb ik helaas moeten snoeien. 

Slechts enkele mededelingen konden 

opgenomen worden en ook bepaalde 

mooie literaire bijdragen moesten ver-

schoven worden naar onze wintereditie.  

 

Volgend jaar vieren wij ons 25-jarig 

bestaan. Dat is niet niets, durf ik te 

zeggen. Het werk daarvoor is al volop 

aan de gang. Hopelijk kan alles ge-

realiseerd worden als de twee grote 

factors ‘tijd en geld’ overkomelijk zullen blijken. 

 

Wij zullen doorzetten, want de “dichter van de herinnering” die Anton is, de “dichter van de 

weemoed”, weemoed, die hij zelf omschrijft als “het verdriet om de dingen die niet zijn zoals 

ze zouden moeten zijn”, deze dichter zal blijven leven in ons aller geheugen. Hoe dankbaar 

moeten wij hem zijn, hij “wist door te dringen tot het wezen der dingen” en, hier citeer ik hem 

nogmaals: “wat alleen mogelijk is op basis van een innerlijke eenzaamheid, een 

vereenzaming.” Aansluitend de twee prachtige bekende versregels van August van 

Cauwelaert: 

 

 

Van zonne niet, van vreugde niet 

de zielen rijpen van verdriet 

 

 

Goede vrienden, van huis tot huis, een zalige zomervakantie toegewenst, 
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Kerstconcert Cortewalle – 17 december 2017 
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Hemelse passie 
 
Na een droom van zachte dingen 
wanneer de koude, witte maan haar plaats ruimt 
en de zon de wereld verlicht om ons schaduwen te brengen, 
gooit onze hartslag op om ons geluk te bezingen. 
 
Toen jij mij noemde, binnenin 
een harteschreeuw van stilte 
als een niet verzonden brief, maar onvergetelijk 
openbarstend als een “perverse” passie(-vrucht) vanbinnen. 
 
Ik voel de lippen die mijn lippen kusten. 
Ik heb ze liefgehad als een feest in Parijs. 
Oh God, baar mij nu een kerstfeest 
Dat past bij jouw hemelse lusten. 
 

Ernest Smet 

 

Reeds een half uur voor de aanvang 
stonden er in de sfeervol versierde hal van 
het Kasteel waar de grote open haard 
knetterde, toehoorders voor het komende 
concert gezellig met elkaar te keuvelen. Het 
werd weer stoeltjes bijzetten, want iedereen 
wil in de Verlatzaal zijn plaatsje bemachtigen 
en daar mogen wij helaas slechts 100 
stoelen plaatsen (veiligheidsreglementen 
enz.). Toch slagen wij er altijd in om voor nog 
een aantal mensen extra goed plaatsen te 
vinden, wij zijn vindingrijk. Een grotere zaal 
zou ook gevuld kunnen worden, maar een 
perfecte formule mag je nooit veranderen, ik 
ben ook wat bijgelovig.  
 
Natuurlijk werd het Anton van Wilderodejaar 
al aangekondigd en werd aangevangen en 
geëindigd met een geliefd AvW-gedicht.  Het 
publiek is over de jaren heen erg gehecht 
geworden aan dit concert. Ze voelen zich 
erna ‘in de ware kerstsfeer’, zo wordt me 
telkens verteld. Mij ligt dit Cortewalle kerst-
gebeuren ook nauw aan het hart, ik heb het 
ondervonden toen ik het twee jaar geleden 
moest annuleren wegens mijn ongelukkige 
val. Ik miste de unieke sfeer van de Verlat-
zaal. 
 
Het muzikale gedeelte werd verzorgd door 
Jan Van Landeghem, piano, en Jenny 
Spanoghe, viool. Kwaliteit, kwaliteit en nog 
eens kwaliteit. Het publiek kreeg waarvoor 
ze gekomen waren.  
 

Onze huisdichter bij die gelegenheid, oud-
schepen van cultuur Ernest Smet, stuurde 
me de daaropvolgende dag reeds zijn 
werkstuk, iets waar ik elke keer naar uitkijk 
en me afvraag, ‘wat zou Ernest nu weer 
gekonterfeit hebben?’ Ik denk dat hij ter 
plekke al begint te schrijven, in elk geval 
dank ik hem van harte voor deze ludieke 
bijdrage, mooi, speels en spits! 
 
Uitzien nu naar het volgend kerstconcert, de 
tweede zondag van december 2018. 
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Honderd jaar Anton van Wilderode: Een poëtisch concert -
Braembibliotheek Schoten, 6 mei 2018 
 

Er schenen zeven zonnen op zondag 6 mei en er waren 

evenzoveel activiteiten voorzien op diezelfde dag in 

Schoten. Het was verheugend vast te stellen dat alle 

stoelen bezet waren en dat iedereen die reserveerde 

aanwezig was. 

Burgemeester Maarten De Veuster, het prototype van de 

gezellige vertrouwens wekkende burgervader verwelkom-

de de aanwezigen in alle hartelijkheid. Fier op zijn 

grootvader, dichter en schrijver Bert De Veuster, sprak hij 

vanuit zijn hart zijn waardering en bewondering uit voor de 

poëzie van Anton van Wilderode en de waardering voor 

onze Internationale Vriendenkring, die haar zetel heeft in 

Schoten, en al 24 jaar ijvert om aan het werk van onze 

grote Vlaamse dichter in het buitenland bekendheid te 

geven, wat zeker geen evidentie is. Velen herinnerden zich 

nog het evenement met twee Ierse dichters, Patrick Galvin 

en Rita Anne Higgins, en een concert met de Tuna uit 

Salamanca in de Sint-Cordulakerk. 

 

Het kwam sympathiek over bij het publiek dat naast 

Beatrijs ook de schepen van cultuur, Lieven De Smet, en 

de bibliothecaris, mevrouw Lut Roelens, enkele gedichten 

lazen. Voor mevrouw Roelens was het meteen ook de 

laatste keer was dat zij iets mee organiseerde, want een 

week later begon voor haar de rust van de pensioen-

gerechtigde leeftijd. Mevrouw Roelens vond dit een mooie 

afsluiter van haar meer dan 20-jarige carrière in de BIB in 

Schoten. Het werd een uiterst aangename en vlotte 

samenwerking waaraan ik de beste herinneringen bewaar. 

Voor de muzikale intermezzi zorgde de Muziekacademie 

Schoten: aan de piano, Johan Timmermans, Stéphane 

Vande Ginste en Lore Neefs, zang door een frele 

debuterende jongdame, Elena Vande Ginste, die voor de 

nodige vertedering zorgde, fluit, Louise Waeterschoot. 

De tentoonstelling van een 15-tal kalligrafieën gaf extra 

glans aan het hele gebeuren. In een volgende nieuwsbrief 

gebruiken wij er enkele als illustratie. 

De Braembibliotheek (architect: Renaat Braem) ingehul-

digd in 1974, is werkelijk een enig gebouw (geklasseerd 

uiteraard). Ze prijkt op de voorpagina van het boek ‘Best 

Buildings Belgium’ (foto: Schotenaar Roel Hendrickx). Zij 

die er nog niet geweest waren stonden in bewondering.  

Een mooi decor dus voor onze viering. 
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(Info Schoten) 
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(Bode van Schoten) 

Onder de aanwezigen, een van 
onze oudste en trouwste leden, 
mevr. Deboeck-Vanluyten. Ze 
telt 93 lentes, maar heeft haar 
jeugdig hart behouden.  

V.l.n.r.: Margaretha Deboeck, Beatrijs, 
mevr. Deboeck-Vanluyten 
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Honderd jaar Anton van Wilderode – Kasteel Cortewalle 
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Toespraak Johan Smet, Schepen van Cultuur 
 

Goeie avond, geachte genodigden, 

 

Van harte welkom op deze toch wel bijzondere zitting 

naar aanleiding van het 100 jarig geboortefeest van 

priester dichter Anton van Wilderode. 

 

Onnodig Anton aan jullie voor te stellen. Wij vonden het 

belangrijk de 100ste verjaardag van de geboorte van 

Anton van Wilderode uitgebreid in de kijker te zetten. 

Meestal herdenkt men het heengaan van personen. Hier 

dus niet en terecht. Het is een cliché maar een zuivere waarheid, het werk van grote dichters, 

schrijvers en schilders is onsterfelijkheid beschoren. 

 

De Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode, samen met het gemeentebestuur 

gebruikte het gedicht "Cortewalle" van Anton van Wilderode als hechtpunt voor deze 

bijeenkomst. Het gedicht hangt hier trouwens naast de spiegel achter mij. Het beschrijft het 

verval van Cortewalle in een periode van leegstand na de laatste bewoner en voor de eerste 

restauratie. Het leek ons een goed idee het gedicht in confrontatie te brengen met poëtisch 

werk van twee andere auteurs. 

En dankzij de inspanningen van Beatrijs van Craenenbroeck en wellicht op haar aandringen 

werden twee gereputeerde personen bereid gevonden werk te leveren. 

 

Ik verwelkom dan ook graag deze twee heren die in het gedicht "Cortewalle" inspiratie vonden 

om hun persoonlijke mijmeringen omtrent Anton van Wilderode in dichtvorm om te zetten. 

   

De heer Mark Eyskens, minister van Staat, gewezen eerste minister en oud-voorzitter van IVA, 

schreef het gedicht 'De wilg van Cortewalle'. De heer Herman Van Rompuy, President 

Emeritus van de Europese Unie, Minister van staat, president van het European Policy Center, 

schreef, en u kunt het wellicht raden, haiku's. 

 

Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat Luc Van den Brande, voorzitter van de IVA, gewezen 

minister-president van de Vlaamse regering, lid en gewezen voorzitter van het Europese 

Comité voor de Regio's hun bereidwilligheid gefaciliteerd heeft. 

 

De feestelijke onthulling van de gedichten zal gebeuren na deze plechtige zitting. De drie 

gedichten krijgen een prominente plaats in de tuin van Cortewalle zodat ze ontsloten worden 

voor het brede publiek. 

Het zal aandoen als een kunstwerk aangebracht aan de historische tuinmuur. En wellicht zal 

hier kritiek op zijn, want als ik de krant mag geloven staat cultuur onder druk. Steeds vaker 

duikt de vraag op: Kunst, wat levert ons dat op? Cultuursubsidies worden geschrapt alsof ze 

onbelangrijk zijn.  

Als iemand mij vraagt wat je aan een gedicht hebt, antwoord ik weleens: ‘en een kus wat brengt 

dat op?’ 
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Kunst zit in de gevoelswereld. Wij zijn toch meer dan opbrengstmachines. In de wereld waarin 

wij leven, die versnipperd is en waarin verscheidenheid verdeelt en herenigt, kan kunst een 

antwoord zijn op de leegte die door die nieuwe zoektocht ontstaan is. 

Omdat geld en economische groei de nieuwe religies zijn geworden, lijkt het alsof we vergeten 

zijn hoe we met ons innerlijke moeten omgaan, en daarom is kunst zo belangrijk! 

Ik dank beide gastdichters alvast voor hun cultureel geschenk aan de gemeente Beveren, want 

Beveren houdt van momenten als deze. Wij koesteren ons lokaal erfgoed. 

 

Ons kasteel Cortewalle met zijn park en historische tuinmuur, kasteel Hof ter Saksen met zijn 

beschermd natuurpark, en de laatste parel kasteel Hof ter Welle, wellicht de oudste site van 

Beveren daterend van 1250. Op 14 februari 2014 vond op mijn kabinet de startvergadering in 

verband met de restauratie plaats. Ik zeg zo graag 14 februari dag van de liefde in dit geval 

voor erfgoed. Maar eigenlijk was het 13 februari, maar dat zult u mij vergeven. 

 

Op 8 september 2017 werden de werken beëindigd en konden we op ‘Open monumentendag’ 

het gerestaureerde kasteel feestelijk inhuldigen. Dat weekend kregen wij 3200 mensen op 

bezoek. 

Kasteel Hof ter Welle werd een erfgoedhuis met een heemkundig museum, een heemkundige 

bibliotheek met leeszaal. Er werd geïnvesteerd in een depot voor onze schilderijen, etsen en 

tekeningen met kijkvitrine zodat in wisseltentoonstelling de kunstwerken konden ontsloten 

worden voor het brede publiek. De prachtige barok-rococo kapel staat ter beschikking voor 

lezingen en kamerconcerten. Verder zijn er voor de verenigingen vergaderzalen ingericht. 

We kregen een pluim van de Vlaamse Erfgoedverenigingen Herita en Faro. En minister van 

onroerend erfgoed Geert Bourgois kwam op werkbezoek. Wij zijn er fier op. 

 

Maar er is zoveel meer in Beveren onze bolle akkers, onze historische kerken en kapellen, de 

verhalen rond singelberg waar ooit het kasteel van Beveren stond enz…Op aanvraag kan je 

alles bezoeken onder begeleiding van deskundige Beverse gidsen. Tot daar deze 

reclamespot. 

 

Straks kunnen we genieten van de voordracht van gedichten, luisteren we naar toespraken en 

krijgen we muzikale intermezzi van topkwaliteit met Cristel De Meulder, de befaamde sopraan 

die hier reeds meermaals te gast was, en van Jan Van Landeghem, die aanvangt met een 

muziekstuk voor piano met als titel ‘The fairytale Castle’ zijn creatie, speciaal voor deze 

gelegenheid gecomponeerd en waarvoor wij deze Internationaal bekende componist dankbaar 

zijn, en dan volgt het ‘moment suprême’ de onthulling van de gedichten in het park.  En 

natuurlijk sluiten wij af met een of meerdere glaasjes als een vriendschappelijke vreugdedronk, 

u aangeboden door het gemeentebestuur. 

 

Ik dank allen voor hun bijdrage aan dit zo waardevolle gebeuren, in het bijzonder Luc van den 

Brande en Beatrijs Van Craenenbroeck van de Internationale Vriendenkring Anton van 

Wilderode en Christl Van den Broucke, medewerker kunsten van CC Ter Vesten voor de 

perfecte samenwerking die hieraan vooraf is gegaan. 

 

Graag geef ik nu het woord aan Beatrijs, 

 

Dank u. 
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Toespraak Luc van den Brande, voorzitter IVA 
 
 

Dames en Heren, 

Vandaag herdenken wij de geboorte van Anton van 

Wilderode, 100 jaar geleden. 

Anton van Wilderode was een vooraanstaand 

essayist en een onnavolgbaar, uniek vertaler van 

o.m. Vergilius en Horatius. Generaties jonge 

Vlamingen heeft hij bij de hand genomen om het 

eeuwig schone van hun uitzonderlijke werken door 

hen te laten ontdekken. Hij slaagde erin het Latijn als “dode taal” opnieuw tot leven te brengen.     

Maar bovenal was hij een begenadigd dichter. Romantische eenzaamheid en oog voor de 

tijdsgeest, kenmerken zijn indrukwekkend en uitgebreid oeuvre. Tegelijkertijd werd hij 

bewogen door een grote gemeenschapszin; volks verbonden, ging er bezieling en 

inspirerende kracht van hem uit. Maar ook een mystieke broosheid. De gedichten van Anton 

zijn geworteld in zijn eigen zijns- en gevoelswereld en hebben dus een eigen spankracht en 

coloriet, zoals dat geldt voor elke dichter. 

Terecht kreeg hij de hoogste erkenning in eigen land met talrijke onderscheidingen en prijzen, 

waaronder de driejaarlijkse Staatsprijs. 

Om de kracht en het tijdloze van zijn werk, geworteld in Vlaanderen maar universeel, blijvend 

te omhelzen en met anderen tot ver buiten de grenzen te delen, zijn poëzie bekend te maken 

en te vertalen en deze schat te ontsluiten voor andere culturen, werd bijna vijfentwintig jaar 

geleden de Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode opgericht. Ook om de 

verspreiding van zijn werk in zoveel mogelijk landen via colloquia, symposia, literaire salons, 

muzikaal omkaderde evenementen, publicatie van bundels, opname van zijn gedichten in 

buitenlandse tijdschriften, dagbladen, anthologieën en verzamelbundels mogelijk te maken. 

Twintig uitgaven kwamen tot stand in even zovele talen. Over de jaren heen in twintig steden 

in binnen- en buitenland gebracht. 

De drijvende kracht achter dit alles was van bij het begin tot op vandaag, onze secretaris – 

generaal Beatrijs van Craenenbroeck: zelf dichteres, deskundig bedreven, gedreven bewogen 

door een droom en een opdracht, bezield, haar weg om het werk van de dichter, van Anton en 

vele anderen, tegemoet te treden, te begrijpen en tot leven te brengen. 

En daarbij was de grote steun, de bijdrage en de gastvrijheid van de gemeente Beveren van 

onschatbare waarde. 
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Vandaag zijn we samen op Cortewalle.  

Cortewalle en van Wilderode vormen een wat mythische twee- eenheid. Deze prachtige 

waterburcht, omhuld door haar groene mantel, staat centraal in de bundel “Ik adem mijn eigen 

aarde”. Cortewalle is een overgebleven deel van de eigen aarde van Anton van Wilderode: 

een sterke maar liefelijke getuigenis uit vorige eeuwen van een ooit bucolisch Waasland. Niet 

toevallig vertaalde hij de “Bucolica”: het loflied op het landleven en herders. Met zijn poëtische 

herdersstaf tikte hij Cortewalle aan op een gure noordelijke septemberdag maar verbond het 

met het Italiaanse sfumato in de laatste zin.  

Dit is de plaats om hem vandaag te herinneren, om samen met hem een beetje terug thuis te 

komen. 

Geflankeerd door het gedicht van Mark Eyskens en de haiku’s van Herman Van Rompuy zal 

zijn gedicht “Cortewalle” een teken en baken zijn voor het gedichte woord van onze geliefde 

dichter, blijvend in herinnering tot leven gebracht. 
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Toespraak Marc Eyskens, oud-voorzitter IVA 

Wij gedenken de 100e verjaardag van de 

geboorte van Anton van Wilderode. Wij 

herdenken met grote dankbaarheid vooral wat 

hij heeft gedaan als begenadigd leraar en 

pedagoog voor zoveel generaties jonge 

mensen, als fijnzinnig vertaler van belangrijke 

Latijnse auteurs en uiteraard als een van onze 

grootste dichters. In die laatste hoedanigheid 

heeft hij een onuitwisbaar profiel verworven in 

het Vlaamse en Nederlandstalige culturele 

landschap.  

Anton van Wilderode is gestorven net 20 jaar geleden op 15 juni 1998. Hij is gestorven maar 

is niet dood. Deze evidentie voelen wij hier aan, heel innig aan en heel intens. Zijn leven is 

geweest en is opgenomen in het verleden. Dat is onomkeerbaar en onuitwisbaar en het kan 

niet ongedaan worden gemaakt. Zo schuilen er vonken van eeuwigheid in elk verleden en in 

het bijzonder in dat van Anton van Wilderode. 

De poëzie van Wilderode leeft. Hij ademt tussen zijn verzen en spreekt hun woorden uit met 

beheerste passie. Ik had het voorrecht een paar maal van Wilderode te mogen ontmoeten 

onder meer toen hem een eredoctoraat werd toegekend aan de Katholieke Universiteit te 

Leuven, maar ook later niet zo lang voor zijn overlijden. Zijn stem en zijn blik zullen mij steeds 

bij blijven.  

Een paar jaar geleden bezocht ik de rijk gevulde bibliotheek van een wat vervallen klooster. 

De meeste paters waren overleden en de bibliothecaris, die mij rondleidde, was stokoud en 

bijna volledig blind. Hij vertelde mij dat dit voor hem noch een beproeving noch een beperking 

was. “Het zichtbare is immers bedrieglijk”, vertelde hij mij. “Wat telt is het onzichtbare 

verkennen”. Hij kende alle boeken die waren gestapeld in de rekken. Hij wist waar ze stonden 

en met zijn wat stramme handen betastte hij de rug van elk boek. Met grote gedrevenheid 

legde hij uit hoe hij de bewaarder was van een katafalk van wijsheid, kennis en schoonheid 

door al de auteurs daar aanwezig tot stand gebracht. Toen legde hij zijn hand in een rek op 

een bundel van van Wilderode en zei dat zelfs in een dorre klooster bibliotheek “de 

moerbeitoppen bleven ruisen”. De bejaarde monnik legde mij uit dat van Wilderode zijn 

prachtige verzen nog had geschreven met pen en potlood, waaraan hij wellicht wel eens had 

gelikt, en op vellen papier die hij met zijn handen had betast, gestreeld en beduimeld en die 

derhalve dragers waren van zijn DNA. Potentieel was zijn erfelijke code dus nog levensvatbaar 

en volgens de huidige biogenetische wetenschap zelfs vatbaar voor enige vorm van fysische 

verrijzenis. Een vreemde conclusie. Kunstenaars strooien hun genen uit of althans hun  

“memen”, een term bedacht door Richard Dawkins, de bekende evolutiebioloog die stelt dat 

kunstenaars en geleerden als het ware culturele genen creëren die de volgende generaties 



 16 

kunnen worden gebruikt, als overgeërfd materiaal. Een aantrekkelijke gedachte. En een 

bevestiging van de stelling dat een groot dichter als van Wilderode inderdaad niet dood is  

Uiteraard rijst de vraag wat poëzie is en wat zij betekent vandaag de dag. Poëzie is een poging 

om uit te drukken wat we niet kunnen zeggen maar waarover wij onmogelijk kunnen zwijgen. 

In onze ultragemediatiseerde samenleving is zwijgen steeds moeilijker. We spreken te veel, 

maar zeggen te weinig. We horen te veel maar luisteren onvoldoende. We kijken te veel en 

zien veel te weinig. Poëzie is een ogenopener en kan bijdragen aan het ontcijferen van een 

werkelijkheid, die schuilgaat achter de bedrieglijkheid van de zichtbaarheid. Meteen is echter 

poëzie voor een deel ook metafysisch en verwijst ze naar de overzijde van het zichtbare. Dat 

is zeker een van de kenmerken van het oeuvre van van Wilderode. In de alledaagsheid van 

mens en natuur, van ervaring en beleving herkent en erkent hij een essentiële en existentiële 

dimensie, die moet worden ontsluierd ook al is dat niet helemaal mogelijk.  

Zo komt van Wilderode bij de vraagstelling naar de zin van leven en dood, van liefde 

en lijden. Deze bezorgdheid en betrokkenheid bieden de kans het onderscheid te maken 

tussen het belangrijke en het bijkomstige. De lezer zal in een voor hem treffend gedicht de 

verwoording en uitwerking vinden van gevoelens en bevragingen, van angsten en 

onzekerheden, van geloof en hoop, die ook bij hem opwellen en leven. Het geeft hem troost 

en stemt hem vaak tot innerlijke vreugde in geschriften van anderen de bevestiging te vinden 

van de problemen, die ook hem kwellen maar die hij niet in staat is 'zo' te verwoorden. Hierbij 

is poëzie een belangrijk medium te zijn.  Een van de paradoxen van deze tijd bestaat er juist 

in dat we het pietluttige verabsoluteren en het fundamentele bagatelliseren, zodat 

waardeschalen op hun kop worden gezet. De postmoderne mens houdt niet langer van grote 

verhalen, inspirerende idealen en hoge beginselen. Hij dweept met de modieuze gedachte dat 

de geschiedenis beëindigd is en dromen gevaarlijk zijn. Moderne dichters bezondigen zich niet 

zelden aan hermetisme en verregaande onverstaanbaarheid. 

 Zoals in veel kunsttakken heeft ook in de poëzie de regulerende vormelijkheid van 

ritme en rijm de plaats moeten ruimen voor de ongebreideldheid van de ongeremd creatieve 

verbeelding. Op zich is dat een positieve evolutie want zonder creativiteit is er bij bepaling 

nooit kunst. Het gevolg hiervan is evenwel dat veel hedendaagse poëzie, waarvan de 

productie overigens onrustbarend toeneemt, begint te lijken op een verbale brij van toevallig 

bijeengeharkte woorden en zinsflarden, zonder kop noch staart. Er zijn reeds 

softwareprogramma’s op de markt die via de pc continu 'poëzie' spuien, zoals worst door 

gerobotiseerde automaten wordt aangemaakt. Veel hedendaagse gedichten zijn voor de lezer 

volkomen onverstaanbaar en ondoorgrondelijk en ontsnappen aan elke poging om er een touw 

aan vast te knopen. Onverstaanbaarheid wordt geacht de diepgang te verbergen. Sporadische 

duidelijkheid van het poëtisch discours is dan te wijten aan een voorbijgaande verstrooidheid 

van de dichter die er niet in geslaagd is zijn zieleroerselen hermetisch af te sluiten, ook al 

schrijft hij erover. Het is juist dat dichtkunst te maken heeft met de verwoording van het 

onzegbare en het onuitspreekbare. Maar mededeelbaarheid van de poëtische boodschap - en 

dit geldt ook voor de muziek en de schilderkunst - blijft noodzakelijk als men de 

maatschappelijke dimensie van kunst wil behouden. Uiteraard moet ook de kunstminnaar, in 
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dit geval de poëzieliefhebber een persoonlijke inspanning doen waardoor hij zich inleeft in de 

wereld van de kunstenaar. Dit kan voor gevolg hebben dat met name in de poëzie de lezer het 

gedicht “meemaakt”, in de dubbel betekenis van meebeleven en meescheppen. Vandaar dat 

de interpretatie van het kunstwerk in hoofde van de individuele 'kunstgebruiker' zo belangrijk 

wordt. De kunstenaar reikt vaak verschillende mogelijke betekenissen, zingevingen, 

bedoelingen, ervaringen aan waar de kunstminnaar kan uit kiezen. De kunstenaar wordt aldus 

iemand die zich inschrijft in een soort democratiseringsproces van zijn scheppingswerk, 

vermits hij dit openstelt voor anderen.  Daarom blijft het werk van van Wilderode zo belangrijk 

omdat het de stelling bevestigt dat alle kunsten een relationele functie hebben van inter-

individuele, vaak van maatschappelijke aard en dat de kunstenaars, die naam waardig, 

daardoor en in die zin een onontkoombare verantwoordelijkheid hebben op te nemen. Zoniet 

wordt kunst steriele zelfbevrediging. De mededeelzaamheid van en in de kunstuiting lijkt mij 

essentieel omdat kunst er niet alleen is voor de anderen maar ook door de anderen. Deze niet 

opdringerige intercommunicabiliteit is een hele opgave en vaak dienen woorden om tactische 

spelletjes te spelen, een loopje te nemen met de waarheid of eigen meningen en indrukken te 

verhullen. De mededeelbaarheidsvereiste is levensnoodzakelijk voor het voortbestaan van alle 

kunstvormen. De vervreemding van een deel van het publiek voor 'moderne' kunst, vooral in 

de schilderkunst en de muziek, is juist te wijten aan vormen van onbegrijpelijkheid, die 

bovendien erg elitair overkomen omdat ze het waarderen van het kunstwerk onmogelijk maken 

voor niet ingewijden.  

Derhalve ben ik een hardnekkig tegenstander van de 'allerindividueelste expressie van 

de allerindividueelste emotie' verheven tot heilig principe van grensverleggende en creatieve 

kunstzinnigheid. Ik ben wel voorstander van de 'allertoegankelijkste expressie van de 

allerindvidueelste emotie'. Ik verkies wat mij ontroert boven wat mij verwondert of verbaast.  

Om die reden blijft van Wilderode zo aantrekkelijk. 

Wat de vormelijkheid van het dichten betreft ben ik de mening toegedaan dat je geen 

slaaf moet zijn van rijm- en ritmedwang. Wel is het zo dat versmaten en rijmen de schrijver tot 

een discipline dwingen die niet noodzakelijkerwijze fnuikend hoeft te zijn. De zoektocht tijdens 

de woordsmederij naar rijmen, alliteraties en versvoeten doet de dichter soms woordspelingen 

en vooral beelden en metaforen ontdekken die hij tijdens een prozaoefening nooit zou hebben 

gevonden. Maar ook de lezer wordt vaak op het spoor gezet door de ritmering en 

rijmsonorisatie van het gedicht. Waar is de tijd dat de schoolgaande jeugdgedichten van 'grote' 

auteurs van buiten diende te leren?  
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Geïnspireerd door de poëtische toonkunst van van Wilderode draag ik hem, bij wijze van 

slot, volgende verzen op: 

 

 

De wilg van Cortewalle 

 

De waterwilg 

mijn eenzaamheid 

die woont in ochtendmist 

dichtbij de waterburcht 

mijn dromerigheid 

en eeuwig, onontwaakt 

aan de vergeten oever staat. 

Verlorenheid. 

En er het wit kasteel bewaakt 

in kwetsbare zaligheid. 

 

Een wilde wilg is hij, 

die leeft voor dag en dauw 

van dorst en vorst 

en het geritsel van de Westenwind 

in blad en kruin 

en in zelfredzaamheid. 

 

Geef, wilg, gewillig, 

wat late troost bij elke dageraad. 

Als tussen tak en twijg 

je deemsterend gelaat 

ontbladerd en ontdaan 

weerkaatst en diafaan 

jezelf in ’t water gadeslaat. 

 

Narcissus in het woud 

die van mij houdt. 
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Toespraak Herman Van Rompuy 
 

Woorden bestijgen 

de muren en vliegen rond 

De dichter zoekend 

 

Het water is stil 

Anton spreekt met zachte stem 

Iedereen luistert 

 

De muren turen 

al lang naar de seizoenen 

Een geduld van steen 

 

 

Felicitaties voor organisatoren in het bijzonder 

Beatrijs Van Craenenbroeck en Luc Van den Brande. 

Poëzie is er nodig vandaag, niet alleen waarheid en 

goedheid maar ook schoonheid. 

Er is zo’n nood aan echte gevoeligheid, echte 

zintuiglijkheid, los van de emoties (angst) en de 

vulgariteit. De poëzie moet het menselijke in de mens 

wakker roepen, alles wat we gemeenschappelijk 

hebben; het eeuwig menselijke door uiting te geven 

aan zijn verdriet, existentiële angst (voor dood en 

verlies), liefde en vriendschap. Melancholie over wat 

vergaat. Verontwaardiging, hang naar stilte, eenzaamheid. 

De wereld van de innerlijkheid (zijn binnenkant op een kier zetten)  

Onze wereld heeft veel vooruitgang tot stand gebracht: vrede, voorspoed, onderwijs en 

gezondheid, democratie. Niet alleen hier maar ook elders. Maar zullen we dat houden indien 

er zo’n leegte is, indien we niet meer weten wat belangrijk en niet belangrijk is, wanneer we 

de ‘ziel’ niet soigneren (ondefinieerbaar en ongrijpbaar, onzichtbaar); de innerlijkheid zonder 

egoïsme.  

Staat u me toe hier onze grote dichter Guido Gezelle aan te halen: 

 

Als de ziele luistert 

spreekt het al een taal dat leeft, 

’t lijzigste gefluister 

ook een taal en teken heeft: 

blaren van de bomen 

kouten met malkaar gezwind, 

baren in de stromen 

klappen luide en welgezind, 

wind en wee en wolken, 

wegelen van Gods heiligen voet, 

talen en vertolken 

’t diep gedoken Woord zo zoet… 

als de ziele luistert! 
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De poëzie is het rijk van de innerlijkheid. 

Haikupoëzie kan niet alle gevoelens in 17 lettergrepen uitdrukken. Het blijft beperkt 

Maar: de haikudichter staat dicht bij natuur en seizoenen; deel van een groter geheel. Hij wordt 

nederig. 

Hij observeert, is verwonderd, bewondert. Leeft bewust. Hij komt los van zijn smartphone. 

Meestal in een wereld van harmonie waar alles zijn plaats heeft. Rust. 

Haiku is ook eenvoud, authenticiteit, ver van een gesofistikeerde, technocratische of cynische 

wereld. 

Haiku is een verademing. 

Ik ben een beetje fier dat ik hang naast Anton (Cyriel) eén van onze grootste dichters. 

Politiek en poëzie hebben niet veel met elkaar gemeen, wel een politicus en een dichter omdat 

een mens vele facetten, vele kamers heeft, meerdere ‘zielen’ in zijn gemoed. 

Marc Eyskens bewijst dat ook; hij dicht niet alleen. Hij is ook schilder.   

 

Anton’s verzen 

waaien en drijven nooit weg 

Wie schrijft die blijft. 

 

 
.    

Beatrijs van Craenenbroeck en Luc 
van den Brande onthullen ‘Cortewalle’ 
van Anton van Wilderode 

Mark Eyskens en Johan Smet 
onthullen de haiku’s van Herman 
Van Rompuy. 

Herman Van Rompuy en Johan 
Smet onthullen het gedicht ‘De wilg 
van Cortewalle’ van Marc Eyskens. 

De gedichten aan de muur rond de kruidentuin van Kasteel 
Cortewalle 

Gedenkplaat bij de gedichten. 
 
Foto: Marijke C.G. Van Welden, Etikhove 
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Foto: Marijke C.G. van Welden, Etikhove 

Foto’s gemaakt door Katrien Rasker, behalve waar specifieke aanduiding 
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Mededelingen 

De achterkant van de wolken – Sint-Niklaas  

Op 4 mei werd aan de zijgevel van de Stedelijke Academie 

voor Muziek, Woord en Dans een monumentale banner 

onthuld met daarop een afbeelding en een toepasselijk 

kwatrijn van Anton van Wilderode.   

Op dinsdag 8 mei werd de tentoonstelling ‘De achterkant van 

de wolken’ geopend, met foto’s geïnspireerd door Anton van 

Wildrode, door schepen van cultuur Annemie Charlier. Rik 

Van Daele, afdelingshoofd cultuur, verwelkomde met lectuur 

van het gedicht ‘Het echtpaar/Gli Sposi’ door Hildegard 

Coupé en Herman Cole. De Italiaanse fotograaf Nico Cerri 

gaf toelichting bij de foto’s.   

De tentoonstelling liep van 8 mei tot 17 juni met een finissage 

van de tentoonstelling met voordracht door Herman Cole in 

het Italiaans, en kreeg later een plaats in de 

bibliotheek van Moerbeke van 25 juni tot 14 

juli. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
… 

 
Op 28 mei 2018 besliste het college om de nieuwe 
theaterzaal van de SAMWD (op de VTS-site) te herdopen 
tot Anton van Wilderodezaal. Het aanbrengen van de 
naamplaat gebeurde op 18 juni.  

Org.: 
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Weemoed mijn wereld – Sint-Niklaas, 1 juni 2018 

 
Op 1 juni werd de bloemlezing ‘Weemoed mijn wereld’, 

samengesteld door Patrick Lateur, voorgesteld in het 

stadhuis van Sint-Niklaas. Een sympathieke en ‘to the 

point’ verwelkoming door burgemeester Lieven De 

Handschutter. De laudatio door oud-leerling van Anton 

van Wilderode, Tom Lanoye, was een uiting van grote 

bewondering en respect voor zijn leraar. Hij die ooit op 

een van zijn werkjes schreef ‘je kunt schrijven’ wat 

Lanoye overtuigde van zijn talent! Een laudatio 

doorspekt met humor, op z’n Lanoye’s dus. Dichter-

vertaler Patrick Lateur kreeg volle aandacht voor de 

toelichting van zijn bloemlezing, hoe kan het anders met 

zoveel kennis van en liefde voor de poëzie. Rik Van 

Daele hield de slotrede voor de gevulde feestzaal. 

 

Tussen de toespraken door, werd een selectie van 

gedichten gebracht door Annemarie Estor. 

De eerste exemplaren werden uitgereikt door Leo 

Peeraer van Uitgeverij P, die zijn toespraak begon met 

Antons gedicht ‘De wereld die wij willen’, recht uit het hart en verrassend mooi. 

 

Op de binnenflap van de bundel lezen wij: “‘Weemoed mijn wereld’ is 

een thematische bloemlezing uit de gebundelde gedichten. In een 

selectie van honderd gedichten tekent Patrick Lateur de lijnen uit van de 

verwantschap tussen leven en werk van Anton van Wilderode. Het 

heimwee naar alles wat hem bond aan huis, dorp en land gaat hand in 

hand met het verlangen naar de overoever die hem wacht. Maar tussen 

weemoed en verlangen sluimert een intens geluk dat de dichter vond in 

God en mensen en dat hij uitdrukt in sensitieve verzen vol geuren, 

geluiden en kleuren.” 

 

Deze mooie bibliofiel uitgegeven bundel kan besteld worden bij Uitgeverij ‘P’. Prijs: 22,50 euro 

+ 3,50 euro verzendingskosten. Als lid van onze vereniging krijg je een korting van 10% op het 

boek, dus 20 euro i.p.v. 22,50 euro. De verzendingskosten blijven gelden natuurlijk. U kan 

storten op rekeningnummer. KBC BE08 4310 5290 8113. Voor meer Info: Uitgeverij P- Sint-

Antoniusberg 9 – 3000 Leuven tel 016 23 12 43 - contact@uitgeverijp.be. Het is een prachtig 

boek om geschenk te geven! 
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Herdenking Anton van Wilderode – Moerbeke, 30 juni 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een warme zomerdag, een stralende zon en veel volk onder de opgezette tenten in Antons 

tuin, de grote bomen zorgden, God of Anton zij dank, voor voldoende schaduw. 

 

Een namiddag vullend programma. Om 14u een tentoonstelling in de tuin van onuitgegeven 

gelegenheidsgedichten. Om14u30 de onthulling van het gemeentelijk infobord aan het Anton 

van Wilderodehuis, door burgemeester Robby De Caluwé. Sinds begin 2018 is het 

gemeentebestuur van Moerbeke de nieuwe eigenaar van het Van Wilderodehuis. Vervolgens 

was er een presentatie van kindertekeningen over het leven van Anton van Wilderode. 

Kinderen uit het basisonderwijs maakten tekeningen over het leven van de dichter (kindertijd, 

studentenjaren, als dichter, op reis, met pensioen). De beste krijgen een permanente plaats in 

de tuin. De selectie werd gemaakt door Mia 

Steel, oud-leraar jeugdatelier SASK Sint-

Niklaas. De verwelkoming door ondervoorzitter 

Willem Persoon werd opgevolgd door een 

voordracht rond de thema’s ‘Oorlog en vrede’ en 

‘Reizen en geluk’, door Hildegard Coupé, 

Myriam De Neve, Hilde Van den Bossche, Willy 

Coppens en Tine Ruysschaert. Harold van de 

Perre hield een memorabele herdenkings-

toespraak. Muzikale intermezzi met de sopraan 

Tineke Van Ingelgem en aan de piano Kristiaan 

Van Ingelgem. Uitreiking van de herdenkings-

prijs 2018 aan Herman Cole. Slot- en dankwoord 

door Marc Neetesonne voor het Genootschap. 

 
 

 
  

Harold van de Perre. Foto: Veerle 
Rooms 
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Homerische Miniaturen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het nawoord van prof. Dr. Kristoffel Demoen werd eerst gelezen om in stemming te komen, 

en dan genoten we van grootse poëzie. Ik ken geen Grieks, helaas, maar de vertaler heeft 

de essentie van de gedichten met zijn eigen vertedering op papier gezet. Ik had direct enkele 

favorietjes, hierboven staan er twee. Zo mooi… 

Bestellen kan bij uitgeverij P – tel.: 016 23 12 34 – email: contact@uitgeverijp.be – prijs: 

19,50 euro (18 euro voor onze leden) + 3,50 euro verzendingkosten.      

 
 
 
Op donderdag 21 juni werd in de schouwburg van het 

cultuurcentrum Ter Vesten, het boek ‘BEVEREN  

Heerlijk land aan de schelde’ voorgesteld.  Op het 

programma: Impressies over Beveren door Richard 

Willems – Snuisteren in de foto’s en de teksten van 

de publicatie door Ludo Goossens, fotograaf Carine 

Goossens, eindredacteur – Overhandiging van de 

eerste exemplaren namens uitgeverij Lannoo door 

Luc Demeester, bestuurder-uitgever - Toespraak door 

Marc Van de Vijver, burgemeester – Muzikale 

intermezzi door Liesbeth Devos, sopraan   
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Herman Plasmans – ‘Dankbaarheid’ 

 

 
Ons lid Herman Plasmans stuurde mij zijn laatste uitgave 

‘Dankbaarheid’. Ik citeer de bedoeling van de schrijver: “De 

bedoeling van dit boekje is dankbaarheid uitdrukken en aan 

iedereen die gevangen is in afwijzing, perspectief bieden tot 

geloof in zichzelf en acceptatie, want zelf-aanvaarding is de 

sleutel. En voor de gelovigen zoals ik, te beseffen dat God 

ons aanvaardt zoals we zijn”.  Herman Plasmans is zelfstan-

dig seniorenconsulent en stond jarenlang aan het hoofd van 

de Gemeentelijke Sociale Dienst Schoten. Zijn opdracht-

gevers zijn veelal gemeente- en OCMW-besturen, senioren-

organisaties, vorminstellingen en culturele verenigingen. 

Herman Plasmans is ook schilder. Zijn werk werd meermaals 

tentoongesteld. ‘Dankbaarheid’ (48 blz. – 10 euro + 2 euro 

verz. kosten) is ook mooi door hem geïllustreerd. Het boekje 

werd ontworpen door Jeroen Keteleer en gedrukt op de 

persen van het stedelijk lyceum Cadix Antwerpen. Het kan aangekocht worden bij Herman 

Plasmans: info: hp@senioreenconsulent.be – Tel.: 03/353 88 99 – gsm: 0498/12 88 99    

 

Uitnodiging: tentoonstelling Herman Plasmans ‘Abstract’. Op zaterdag 28 en zondag 29 juli 
2018 van 14u tot 18u. Adres: DE STAL, Laarstraat 24, 2520 Ranst.  
 
 

… 

 

Activiteiten Kalligrafia 

20 en 21 oktober 2018: concerten ‘Roomservice’ met creaties van 

Vlaamse componisten in respectievelijk het NIM in Brussel en 

Amuz in Antwerpen. 

28 oktober 2018 om 16u: opening tentoonstelling ‘De muren 

spreken’ in Marienhof te Amersfoort, Nederland. 

3 november 2018: viering dertig jaar Kalligrafia vzw  

5 april tot 5 mei 2019: gemeentehuis (kasteel) Westerlo 

solotentoonstelling van het werk van An Vanhentenrijk, laureaat van de Internationale Grote 

Prijs Kalligrafie Westerlo 2018. 

Contactinfo: info@kalligrafia.be / www.kalligrafia.be   
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Wie gaat wat blijft  
 

 
 
 

Het doodsprentje van mevrouw Agnes Peene, echtgenote van Frans Vanclooster, ontvingen 

wij kort nadat onze Nieuwsbrief – Wintereditie december 2017 was verschenen. Natuurlijk heb 

ik direct mijn persoonlijke deelneming aangeboden aan de familie Vanclooster.  

In de eerste plaats aan haar echtgenoot Frans en ook aan Stijn Vanclooster, ons 

medewerkend lid aan wie we zoveel waardevolle bijdragen voor onze Nieuwsbrief te danken 

hebben en met wie ik in alle vriendschap zo mooi heb kunnen samenwerken. Ik heb Agnes en 

Frans verschillende malen ontmoet en af en toe aan de telefoon gesproken en herinner me 

hun oprechte hartelijkheid. Hierbij dan schriftelijk en in naam van al onze leden: oprechte 

deelneming bij dit grote verlies. 

 

 

 

 

 

Ik ontving van onze leden en sympathisanten 

verschillende berichten met felicitaties rond onze 

activiteiten. Eén ervan is de kaart, hiernaast afge-

drukt.  

Er stond een hartverwarmende tekst op de 

achterzijde. De voorzijde is een gekende tekst van 

John Wesley en ik denk dat deze levensvisie ook 

voor Agnes gold. 

 

 
 


