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     Expo: Verhaeren-Montald: vriendschap, kunst en poëzie 
De dichter Emile Verhaeren had heel wat vrienden in het kunstenaarsmilieu. Een van zijn nauwste 
vrienden was de schilder Constant Montald (1862-1944). De twee hebben mekaar leren kennen 
vanaf 1898 en ze zijn tot de dood van Verhaeren altijd nauwe vrienden gebleven. Het feit dat 
Marthe Verhaeren bevriend was met Gabrielle Montald kon de banden alleen maar versterken. Bij 
verschillende gelegenheden werden Emile en Marthe Verhaeren uitgenodigd bij de Montalds in 
Woluwe. Van hun kant kwamen de Montalds ook regelmatig bij Verhaeren over de vloer: zowel 
in Parijs als in het landhuisje van Le Caillou-qui-Bique te Roisin. Tussen de Montalds en de 
Verhaerens is er een uitgebreide briefwisseling gevoerd 
 

                                      
C. Montald, Verhaeren op wandel,  1909 (FTPH)              C. en G. Montald met E. Verhaeren, ca. 1910 (MPM) 
 
Deze tentoonstelling brengt verschillende stukken samen die de vriendschap tussen de Verhaerens 
en de Montalds evoceren: brieven, originele foto's, gesigneerde en geïllustreerde boeken, enz. 
Voor de gelegenheid werden ook verschillende schilderijen en tekeningen van Constant Montald 
bijeengebracht: enkele portretten van Emile en Marthe Verhaeren, maar ook enkele landschappen 
en diverse symbolistische taferelen. Ook het werk van Gabrielle Montald wordt onder de aandacht 
gebracht: er zijn verschillende gebatikte stoffen en prachtige met zijde ingebonden boeken te zien. 
Het werk van Marthe Verhaeren is aanwezig met een portret van Emile Verhaeren dat recent aan 
het Verhaerenmuseum geschonken werd. Het in 2016 geschonken schilderij Verhaeren leest een 
gedicht op Le Caillou-qui-bique (1908) neemt een centrale plaats in de tentoonstelling in. Diverse 
bruikleengevers hebben hun medewerking verleend. Er werd ook een mooie geïllustreerde cata-
logus samengesteld met bijdragen van Paul Aron, Barbara Caspers, Rik Hemmerijckx en Vic 
Nachtergaele. 
 
Expo in het Emile Verhaerenmuseum: 17 juni – 14 oktober 2018 
Open van 11 tot 18u tijdens weekends, feestdagen of op reservatie.  
Tijdens de maanden juli en augustus: alle dagen behalve op maandag. 
Vernissage: zondag 17 juni 2018 om 11u. 
Toespraken: Els De Smedt, schepen van cultuur, en Rik Hemmerijckx, conservator. 



Een nieuwe schenking voor het museum 

 
 
Opnieuw mocht het Emile Verhaerenmuseum een geschenk in ontvangst nemen dat om 
verschillende redenen van onschatbare waarde is. Het betreft een intimistisch portret van Emile 
Verhaeren, geschilderd door Marthe Massin (1860-1931), de echtgenote en muze van Verhaeren. 
Dit doek, dat altijd in het bezit geweest is van een van de nazaten van de familie Cranleux, is ons 
geschonken door Hervé Dossin uit Cavignac (Fr). Het schilderij stelt de dichter voor in het 
vertrouwde interieur van het huisje van Le Caillou-qui-bique (Roisin, Henegouwen), waar hij 
samen met Marthe de mooiste momenten van zijn leven doorbracht. Verhaeren zit aan de 
ontbijttafel en roert in zijn tas, lichtjes voorovergebogen, terwijl Marthes lege stoel naast hem 
staat. Een echt huiselijk tafereel dat ontroert in al zijn eenvoud. Je voelt het hoe Marthe 
bewonderend toekijkt terwijl Verhaeren even pauzeert. Het schilderij was tot nog toe onbekend en 
vertoont enige gelijkenissen met een gelijkaardig doek (MLCO 238) dat in het bezit is van de 
Archives et Musée de la Littérature (AML).  
De artistieke kwaliteiten van het werk zijn echt opvallend. Marthe Verhaeren mag dan ook een 
begenadigd kunstenares genoemd worden. Zij kreeg haar artistieke vorming bij de privé-academie 
van Ernest-Stanislas Blanc-Garin te Brussel en stelde in 1889 tentoon bij de groep Voorwaarts. Na 
haar huwelijk met Emile Verhaeren in 1891 is zij actief gebleven als kunstenares, maar zij kwam 
wel niet echt naar buiten met haar werk. Zij heeft vooral portretten van Verhaeren nagelaten, 
werken gelinkt aan hun directe leefwereld te Roisin of Saint-Cloud en ook een aantal stillevens. 
Het nieuwe Verhaeren-portret vult een lacune op in de collectie van het Verhaerenmuseum en zal 
er een permanente plaats krijgen. Het is vanaf 17 juni in het museum te bewonderen. 
Samen met dit geschilderd portret verkreeg het museum ook nog twee andere werken van Marthe 
Verhaeren: een geschilderd stilleven met bloemen, een schets met een portret van Verhaeren, 
alsook zes foto’s van het huis van de familie Cranleux in Bornem. Onze dank aan de schenker. 
 
Émile Verhaeren, Théâtre : Le Cloître, Philippe II 
Het is minder bekend dat de dichter Emile Verhaeren ook de auteur is van vier toneelstukken. 
Twee er van - Le Cloître en Philippe II - werden zo pas opnieuw uitgegeven. Ze maken deel uit 
van het “verzameld werk” van Verhaeren, een project van de Archives & Musée de la Littérature 
(AML). Naast de boekdelen met poëzie, briefwisseling en de kunstkritieken verscheen recent ook 
een volume met twee eerste toneelstukken. Voor deze kritische uitgave, die de ambitie heeft de 
laatste door de dichter zelf goedgekeurde versie te publiceren, heeft men de heruitgave van 1909 
gebruikt die onder de titel Deux Drames werd uitgegeven bij Mercure de France. De varianten 
worden in de voetnoten vermeld en van het laatste bedrijf, dat grondiger werd herwerkt door 
Verhaeren, heeft men de integrale tekst telkens twee keer gepubliceerd, de versie van de eerste 
druk en die van de heruitgave uit 1909. Aan de tekst van de toneelstukken gaat telkens een interes-
sante inleiding vooraf: voor Le Cloître nog geschreven door Michel Otten en Christophe Meurée, 
maar voor Philippe II alleen door deze laatste. Telkens begint men met de ontstaansgeschiedenis 
van het theaterstuk, blikt men terug op het onthaal, de voorstellingen te Brussel, te Parijs of elders, 



binnen of buiten Europa. Le Cloître is ontegensprekelijk een van de grote publiekssuccessen van 
Verhaeren geweest, maar het valt op dat men voor de voorstellingen in Vlaanderen weinig of geen 
aandacht heeft gehad. Het stuk raakte er vanaf 1926 bekend dank zij de vertaling van Willem 
Gijssels, die in 1936 in gedrukte vorm werd uitgegeven. Het is deze vertaling die gebruikt werd 
voor de opeenvolgende voorstellingen in Antwerpen, Gent, Brussel, Brugge, Leuven, Oostende en 
ook Bornem (1961). Het inleidend deel over Philippe II, dat volledig samengesteld werd door 
Christophe Meurée - af en toe geholpen door Fabrice Van de Kerckhove - geeft daarentegen wel 
een goed overzicht van de levensloop van het stuk. Een voorstelling van de Lumière-groep uit 
1922, met marionetten gecreëerd door de Antwerpse kunstenaar Henri Van Straten, werd terecht 
in de kijker geplaatst. Vermelden we ook dat de uitgave wordt afgesloten met een hele reeks foto’s 
en reproducties van affiches, boeken en ander archiefmateriaal die de geschiedenis van de stukken 
aanschouwelijk maken. Het is nu wachten op de kritische uitgave van Les Aubes en Hélène de 
Sparte. 
 
Émile Verhaeren, Théâtre, Le Cloître, Philippe II, Édition critique établie par Michel Otten et 
Christophe Meurée, Brussel, AML Editions, 2017, 253 p. ISBN: 9782507055509; Prijs: 28 €. 
 
Léon Spilliaert illustrator van Verhaeren 
Kunsthistorica en Spilliaert-specialiste Anne Adriaens-Pannier heeft met het rijk geïllustreerde en 
luxueus uitgegeven kunstboek De droom van anderen. Léon Spilliaert, illustrator van Verhaeren, 
Maeterlinck, Hellens,… haar kunsthistorisch oeuvre op uitzonderlijke wijze uitgebreid. Dit aspect 
in het oeuvre van Spilliaert was weinig gekend want zijn verwezenlijkingen als illustrator werden 
nog nooit in hun totaliteit geanalyseerd en gekarakteriseerd. Een aantal van deze werken waren 
gekend: de drie met de hand geïllustreerde delen van het Théâtre van Maurice Maeterlinck werden 
recent zelfs op de lijst van het Topstukkendecreet geplaatst. Het geïllustreerde oeuvre van Spil-
liaert kreeg recent ook nog een uitbreiding: in 2015 werd een door hem geïllustreerd exemplaar 
van Verhaerens dichtbundel Les Tendresses premières herontdekt in een private bibliotheek. 
 
Anne Adriaens-Pannier beschrijft in haar boek alle boekillustraties van Spilliaert uit de periode 
1902-1941 en toont de meeste ervan in hun bijzondere kleurenpracht. In totaal bevat dit wonder-
baarlijke boek bijna driehonderd illustraties. Een eerste deel brengt de analyse van de illustraties 
bij de twee dichtbundels van Verhaeren Pour les amis du poète en Petites Légendes, daarna volgt 
Maeterlincks Théâtre en de bundel Les Tendresses premières van Verhaeren. Maar ook de illus-
traties bij het werk van Franz Hellens, de poëzie van Maeterlinck en ander werk van tijdgenoten 
komen aan bod, evenals een korte geschiedenis van het boekdesign in de tweede helft van de 19de 
eeuw. Hier staat de ontmoeting in de zomer van 1902 van Spilliaert met de kunstzinnige uitgever 
Edmond Deman centraal. Vrij vlug komt de kunstenaar in dienst van de uitgever, wordt zijn 
trouwe vriend en ontmoet er talrijke bevriende auteurs die hun werk bij Deman uitgaven. Zo krijgt 
Spilliaert die uitgaven in zijn bezit en kiest er enkele uit om ze eigenhandig te voorzien van 
originele illustraties. Uit 1902-1903 dateren de 33 originele illustraties met Oost-Indische inkt, 
penseel en pen, en bewerkt met kleurpotlood en aquarelverf voor Les amis du poète van Ver-
haeren, nu in bezit van het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen. Een tweede werk van Ver-
haeren is Petites Légendes, geïllustreerd in 1903. Ook hier 32 originele illustraties van Spilliaert 
met Oost-Indische inkt, penseel en pen, soms bewerkt met aquarelverf en kleurpotlood, nu in bezit 
van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Een derde werk van Verhaeren, nu in privé-bezit, is 
Les Tendresses premières waarvoor Spilliaert in 1917 17 originele illustraties leverde met potlood, 
aquarelverf, Oost-Indische inkt, penseel en pen. Het meesterwerk uit deze studie is alleszins het 
verzameld theaterwerk van Maeterlinck waarvoor Spilliaert in 1903 niet minder dan 348 illustra-
ties leverde in de drie volumes samen. Een unicum! Ruim 80 bladzijden wijdt ze aan dit 
magnifieke kunstwerk en toont er evenveel illustraties bij. Ze analyseert ze en noemt ze levendig 
picturaal theater met aparte verhaallijnen die niet altijd direct verband houden met de tekst, maar 
soms autonome kunstwerken worden. Ook deze drie boekdelen bevinden zich in privébezit. 
 
Anne Adriaens-Pannier gaat ook in op de door Deman geweigerde illustraties voor Le Sculpteur 
des Masques van Fernand Crommelynck (1908). Na dit mislukte project stopt de samenwerking 



met de uitgever. Tot slot zijn er nog illustraties voor het Middeleeuws toneelspel Mariken Van 
Nieumeghen (1917-1918), voor Serres chaudes van Maurice Maeterlinck (1917-1918), voor La 
Chute de la Maison d’Usher van Edgar Allan Poe (1935), Franz Hellens (1920), Marcel Lecomte 
(1941), Paul Neuhuys (1941) en enkele andere uitgaven.  
 
Aan het slot van haar merkwaardige studie concludeert de auteur dat er weinig wisselwerking is 
tussen het illustratiewerk van Spilliaert en zijn autonoom werk. Het kan slechts de aanzet zijn tot 
nieuwe visies in compositie en vormgeving. Kort en bondig vat ze haar zienswijze samen in één  
zin: De droom van anderen kan nooit zijn eigen droom evenaren. 
  
Anne Adriaens-Pannier, De droom van anderen. Léon Spilliaert, illustrator van Verhaeren, 
Maeterlinck, Hellens, … , Brugge, Uitgeverij Van de Wiele, in samenwerking met Het Spilliaert 
Huis, 2017, 240 p., ISBN 978 90 76297 712. 
 
Roger de Neef en Frieda Van Dun:  de weg naar beweging 
Roger de Neef is van vele markten thuis. Hij is journalist geweest bij het persagentschap Belga en 
was jazz- en kunstcommentator bij Radio 1, maar daarnaast is hij ook een gepassioneerd jazz-
muzikant en een begenadigd dichter. Sinds 1967 heeft hij niet minder dan 22 uitgaven (poëzie en 
essay) op zijn naam staan. In zijn poëzie bedient hij zich van de spreektaal en schrijft hiermee 
vaak soepele misleidende poëzie waarin de aanwezigheid van beelden overheerst, kortom een 
poëzie die de lezer met eigen ervaring en inzichten kan invullen. Hij heeft vooral naam gemaakt 
met zijn jazz-gedichten en met gedichten die geïnspireerd werden door de plastische kunsten. Zo 
publiceerde hij in 2008 een cyclus gedichten bij het werk van Jan Cox. In 2011 volgde een boek 
dat volledig gewijd is aan het werk van Frieda Van Dun: De weg naar beweging. Hij werkte ook 
enkele boekprojecten uit met Bram van Velde, Serge Vandercam, Jan Vanriet, Fred Bervoets, 
Michel Buylen, Michael Bastow, RoBie van Outryve e.a. Hij werd o.m. onderscheiden met de 
Arkprijs van het Vrije Woord (1978) en de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie (1986). Samen 
met zijn vrouw Constance organiseerde hij ook vele literaire en artistieke activiteiten in de 
gevangenis van Leuven Centraal en in het Palliatief Dagcentrum van de UZ Brussel. In het kader 
van de tentoonstelling in het Emile Verhaerenmuseum - Frieda Van Dun: 4 seizoenen - zal hij een 
aantal gedichten voordragen die geïnspireerd zijn door het werk van de kunstenares. Bij deze 
gelegenheid wordt er ook een bibliofiele uitgave met daarin een aquarel van Frieda Van Dun 
gepresenteerd. Muzikaal intermezzo met Ludo Mariën op accordeon. 
 
Zondag 3 juni 2018 om 15u: poëzievoordracht in het Emile Verhaerenmuseum. 
 
Muzikale Verhaeren-wandeling 
Naar aanleiding van de Open Monumentendag en de Boekenmarkt organiseert het Emile Ver-
haeren Genootschap op zondag 9 september een muzikale Verhaeren-wandeling doorheen de 
dorpskern van Sint-Amands. Gerda Cardon geeft uitleg bij de figuur van Verhaeren en zijn bijzon-
dere band met zijn geboortedorp Sint-Amands. Muzikale begeleiding door Leen Van Damme op 
dwarsfluit. 
Vertrek om 14u aan het grafmonument van Emile Verhaeren. Verder via de kerk, de Dam, de 
Donkere kapel, en verder via de Scheldedijk terug naar de Kaai. Deelname aan de muzikale 
wandeling is gratis. Gelieve je komst wel te melden. We eindigen om 16u terug aan het 
grafmonument van Verhaeren. Bij slecht weer gaat alles door in het Verhaerenmuseum. 
 
Zondag 9 september 2018 om 14u : grafmonument van Verhaeren  

Redactie : Rik Hemmerijckx, Paul Servaes, Vic Nachtergaele, René Legrand.      
Redactieadres: Emile Verhaerenmuseum, E. Verhaerenstraat 71 – B-2890 Sint-Amands  
Tel: 052/33 08 05 – email: verhaerenmuseum@skynet.be. Info: www.emileverhaeren.be          
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