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Ludo Van de Wijgaert
(FAB 7970)

Geboren poëet, die vrij vlug de Pol De Montprijs voor poëzie
won. Hoewel hij geen geboren Bomenaar is, getuigen zijn van
een uitzonderlijke genegenheid voor onze streek. Van de
Wijaert is zowel een kunstminnaar als een kunstkenner en
daardoor is het niet verwonderlijk dat zijn novellen en romans
zich meestal in een kunsthistorisch kader afspelen. Zijn grote
liefde is de Vlaamse kunstschilder Antoon Van Dijck, over wie
Van de Wijgaert een diepgaande studie maakte. Stuk voor stuk
verzamelde hij alles wat over deze grootmeester verscheen en
zodoende werd hij eigenaar van een enige collectie over Van
Dijck, die hem inspireerde tot het schrijven van de roman . De
levensdroom van de Vlaamsgezinde Van de Wijgaert was de
oprichting van een museum te Boom.
Een eerste poging in 1943 om een heemkundig museum te vestigen
kwam nauwelijks van de grond. Met de bevrijding in september
1944 verdween dit initiatief. Toen in de beginjaren zeventig,
onder impuls van schepen Jef De Gendt, het gemeentelijk museum
in de Tuyaertsstraat tot stand kwam werd Ludo Van de Wijgaert
er de bekwame conservator van. (Bron: Boom 1940-1960 pag. 95-96, A.
Vinck)
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