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Een pointillistische portret van Verhaeren door Louis Hayet 
 
Het Parijse Salon des Impressionnistes uit 1886 is nog altijd een belangrijk 

moment uit de geschiedenis van de moderne kunst. De Franse kunstenaar Georges Seurat pre-
senteert er Un dimanche à l’île de la Grande Jatte: een geweldig schilderij dat onmiddellijk voor 
de nodige commotie zorgt. Op een bijna wetenschappelijke wijze heeft Seurat zijn compositie 
opgebouwd met kleine zuivere verfstreepjes. Het is de geboorte van het neo-impressionisme, door 
anderen enigszins denigrerend het pointillisme genoemd. In navolging van Seurat zullen een hele 
reeks kunstenaars experimenteren met dezelfde verftechniek: Paul Signac, Henri-Edmond Cross, 
Camille Pissarro, Maximilien Luce, Théo Van Rysselberghe…  
 

Louis Hayet (1864-1940) mag eveneens gere-
kend worden tot die eerste groep van neo-
impressionistische schilders. Hij was bevriend 
met Pissarro, Signac en Seurat, en onder 
invloed van deze laatste zal hij de stijl van het 
neo-impressionisme omarmen. Geïnspireerd 
door het wetenschappelijk onderzoek werkt 
Hayet zelf een kleurentheorie uit. Hij maakt 
een hele reeks schilderijen met landschappen, 
stadsgezichten en straatscènes die zich ken-
merken door hun wervelend en gedurfd 
kleurengebruik. In 1890 wordt hij zelfs uitge-
nodigd op het Salon des XX in Brussel. Na de 
dood van Seurat in 1891 zal hij evenwel 
afstand nemen van het pointillisme om terug te 
keren naar een meer klassieke stijl. Voor Hayet 
bleek dit niet direct een gelukkige keuze: na 
1904 raakte hij enigszins in de vergetelheid. 
Paul Signac zal hem niet meer vermelden in de 
tweede editie van zijn theoretisch manifest: 
D’Eugène Delacroix au néo-impressionnisme 
(1911). Het is pas met de Hayet-tentoonstelling 

in het Musée de Pontoise in 1991 dat er opnieuw belangstelling voor zijn werk gecreëerd wordt. 
Bij deze gelegenheid wordt er ook een monografie over de kunstenaar uitgegeven: Guy Dulon & 
Christophe Duvivier: Louis Hayet, peintre et théoricien du néo-impressionnisme. 
 
Louis Hayet heeft eveneens een portret gerealiseerd van Emile Verhaeren in die fameuze pointil-
listische stijl. Het is een heel bijzonder portret van de dichter in profiel gezien, een olielamp in de 
nabijheid. Het werk is niet gesigneerd, maar vanuit stilistisch oogpunt moet het aan Hayet toege-
schreven worden. Het zou tot stand gekomen zijn omstreeks 1894-1896. Het werk werd in 2016 
tentoongesteld in het Emile Verhaerenmuseum tijdens de tentoonstelling: Emile Verhaeren, een 
dichter voor Europa. Recent werd het te koop aangeboden bij Christie’s in Londen. Het is een 
hele eer dat wij u kunnen melden dat dit schilderij vanaf 20 oktober in bruikleen wordt gegeven 
aan het Emile Verhaerenmuseum. Het werk zal er permanent tentoongesteld worden. Onze 
oprechte dank aan de bruikleengever. 



In memoriam Les Heures claires 

 

 
 
De naam Les Heures claires zal voor altijd geassocieerd worden met de liefdespoëzie van Emile 
Verhaeren. Het is dan ook geen toeval dat enkele gebouwen deze naam kregen toebedeeld. Ver-
schillende vakantieverblijven, verzorgingsinstellingen en zelfs enkele villa’s dragen de naam van 
Les Heures claires. Het meest beroemde voorbeeld is de modernistische villa die Le Corbusier in 
1928-1931 ontwierp voor de familie Savoye te Poissy in Frankrijk. Ook in Sint-Martens-Latem 
(Burgemeester van Crombrugghelaan 88) bestond er tot voor enkele jaren een kleine villa uit de 
jaren 1920 die dezelfde naam droeg. De stemmige cottage met zadeldak en wit-groene luiken 
straalde rust en geborgenheid uit. Op één van de buitenhoeken was het insigne Les Heures claires 
aangebracht. Dit rustieke gebouw, dat zich perfect geïntegreerd had in het groene Leie-landschap, 
droeg ongetwijfeld het patina van de tijd met zich mee, maar beantwoordde blijkbaar niet meer 
aan de hedendaagse visie op landelijk wonen: Les Heures claires werd met de grond gelijk ge-
maakt en vervangen door een strak gemodelleerde witte nieuwbouw, met grote raampartijen, 
gevelbrede balkons en een plat dak: een flauwe echo van het modernisme dat ooit door Le 
Corbusier gepromoot werd. 
 
Een belangrijk Chinees vertaler van Verhaeren 
 
Van 20 juni tot 12 november 2018 brengt de wereldberoemde Chinese kunstenaar Ai Weiwei een 
uitzonderlijke tentoonstelling in het Mucem te Marseille: Fan-Tan. Als fotograaf, architect, beeld-
houwer, performer, cineast en activist op de sociale media presenteert de kunstenaar ons een 
kritisch beeld van China, het Westen en de kunst te Marseille. Vroeger, maar ook vandaag, is de 
havenstad Marseille getekend door de migratie. Een deel van de tentoonstelling wordt gewijd aan 
dit tragisch actuele onderwerp, onder meer door de presentatie van een zeer mooie video gewijd 
aan de “Jungle” van Calais, een “jungle” waarin de wreedste dieren het uniform van de ordehand-
havers dragen. Voor Ai Weiwei maken de migranten - zij die sterven in de Middellandse Zee of 
zij die uit Europa verstoten worden - deel uit van onze dagelijkse actualiteit. Zij roepen tevens een 
familiale geschiedenis op. Zijn vader, de grote Chinese dichter Ai Qing (1910-1996) is in 1929 
aan land gekomen in Marseille om in Parijs schone kunsten te gaan studeren. Hij verblijft er tot 
1932. Om in zijn onderhoud te voorzien werkt hij in een lakatelier, maar tegelijk ontdekt hij ook 
de Europese kunstenaars en dichters. Hij is een bewonderaar van Renoir en Van Gogh. Hij leest 
Verhaeren, Majakovski en Apollinaire, die hij omzet naar zijn eigen taal. De bezoeker van de 
tentoonstelling wordt zo verrast door meerdere vertalingen van Verhaeren, gerealiseerd door een 
schrijver, die later bij zijn terugkeer in Shangai aansluiting zoekt bij de linkse Kunstenaarsliga en 
vervolgens bij de Chinese communistische partij. Het vitalistisch optimisme van de auteur van Les 
Forces tumultueuses en zijn visie op de wereld en de natuur hebben de grote Chinese schrijver in 
wording fundamenteel beïnvloed. 
 
Judith Benhamou-Huet (ed.), Ai Weiwei, Fan-Tan, Marseille, Mucem/Manuella, 2018, 136 p. 
ISBN 978-2-917217-99-3. Prix: 30 €. 
 



Vladimir Ivaneanu, Les Hantises 2.0 
 

   
Een van de kunstenaars die op de tentoonstelling Zwarte Poëzie (2017) grote ogen gooide was 
Vladimir Ivaneanu (1977). Hij toonde er zijn intrigerende houtsnede Les Hantises 2.0: een 
bespiegeling omtrent het verloren gegane werk van Willy Schlobach, dat geïnspireerd was door de 
zwarte poëzie van Verhaeren. De kunstenaar stuurde dit werk eveneens in voor de Prijs voor 
Grafische Kunst en het Gedrukte Beeld, een prijs die gezamenlijk georganiseerd wordt door De 
Markten (Brussel) en het Centre de la Gravure (La Louvière). De internationale jury was zeer 
onder de indruk van het ingestuurde werk en Vladimir Ivaneanu werd uiteindelijk bekroond met 
de eerste prijs. Onze welgemeende felicitaties aan de kunstenaar! Wij kunnen de leden van het 
Emile Verhaeren Genootschap reeds aankondigen dat dit werk door het Emile Verhaerenmuseum 
zal aangekocht worden. 
 
Le Monde d’hier illustré van Stefan Zweig 
 
Die Welt von Gestern, de memoires van de joodse, Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig - in het 
Nederlands vertaald als De Wereld van Gisteren - vormt een van die grote getuigenissen over het 
Europa van de eerste helft van de 20e eeuw. Bij leven was hij een gevierd schrijver; zelfs een van 
de meest gelezen Europese schrijvers tout court, wiens oeuvre vertaald werd in meer dan 50 talen. 
Zweig was een kosmopoliet, die de vriendschap, het humanisme en de Europese idee koesterde als 
een van de hoogste waarden. Hij was een zeer innemend persoon en was bevriend met talloze 
schrijvers, kunstenaars, componisten en intellectuelen: Thomas Mann, André Gide, Romain 
Rolland, Gustav Mahler, Frans Masereel, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud en ook Emile 
Verhaeren. De jonge Stefan Zweig had een enorme bewondering voor Verhaeren en zal zijn 
literair talent ten volle inzetten om deze Belgische Franstalige dichter in de Duitse taalgebieden 
bekend te maken. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bekende Zweig zich tot die groep van 
intellectuelen die zich boven het oeverloze wapengeweld wilden stellen om tot vrede te komen. 
Hij maakte de val mee van het Oostenrijkse keizerrijk na de Eerste Wereldoorlog en vervolgens 
was hij ook getuige van de naoorlogse economische en politieke ontreddering, de opkomst van het 
nazisme, de Anschluss van Oostenrijk en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Met afgrij-
zen moest Zweig toezien hoe Europa ten prooi viel aan intolerantie en jodenhaat en uiteindelijk 
verscheurd en vernietigd werd door het niets ontziende oorlogsgeweld. Aan het einde van zijn 
leven was Stefan Zweig een ontworteld schrijver, een balling die zich nergens meer thuis voelde 
en die met veel tederheid terugdacht aan het Europa en het Oostenrijk dat hij had moeten 
achterlaten. Zonder enige documentatie, uitsluitend vertrouwend op zijn geheugen en zijn inzich-
ten, zette hij zijn memoires in de zomer van 1941 op vijf weken tijd op papier. Met zijn 
meeslepende pen, zijn luciditeit en zijn fijn gevoel voor de pertinente details, schreef hij een 
document humain van de eerste orde. In februari 1942 benam Zweig zichzelf van het leven te 
Petropolis in Brazilië. 
 



Een selectie uit de Franse versie van Le Monde d’Hier werd in 2016 opnieuw uitgebracht in een 
geïllustreerde en becommentarieerde editie. Zweig-specialist Laurent Seksik maakte een berede-
neerde keuze uit de omvangrijke memoires en hij schreef ook een korte commentaar bij elk 
onderdeel. De illustraties, met tijdsdocumenten en foto’s uit het archief van Stefan Zweig, geven 
het geheel een heel aantrekkelijk uitzicht. De memoires worden afgesloten met een selectieve 
bibliografie. 
 
Stefan Zweig, Le Monde d’hier illustré. Textes choisis et commentés par Laurent Seksik. Paris, 
Flammarion, 2016, 239 p. ISBN: 978-2-0813-6590-2. Prijs: 29,90 € 
 
Samen in poëzie 
5 stemmen – 5 karakters – 5 dichters  
 
Poëzie wordt wel eens de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie genoemd. 
Toch hebben vijf dichterlijke zielen de nood aangevoeld om zich samen te manifesteren. Zo heb-
ben Christophe Batens, Monique Bol, Marieke Maerevoet, Steven Van der Heyden en Shari Van 
Goethem mekaar gevonden in het dichterscollectief Tussen de regels. 
Zij presenteren zich als een groep, maar in hun poëtische werk blijven zij eigen accenten leggen; 
zij hebben elk een eigen geluid, een eigen temperament, hun eigen thema’s en hun eigen poëtische 
taal. Zij staan op hun eigen benen, maar tegelijk komen zij samen naar buiten. De onderlinge 
wisselwerking houdt hun poëtische creativiteit scherp en levendig. Dit is de kracht van een groep. 
 
Christophe Batens (1970) studeerde literaire creatie aan de Kunstacademie te Lier en laat zich 
zowel inspireren door zijn innerlijke wereld als door de kleine verhalen in onze grote wereld. In 
zijn afstudeerproject Nachtvaarders (2014) presenteert hij zeven cycli over het thema van de 
vluchtelingen.  
Monique Bol (1966) volgde literaire creatie aan de Kunstacademie van Ekeren. In haar poëzie laat 
zij zich inspireren door de natuur en de kleine dingen in het leven en ook door de mensen uit haar 
directe leefwereld. Zij publiceerde in talloze literaire tijdschriften en enkele gelegenheidspublica-
ties, en won ook enkele poëziewedstrijden. 
Marieke Maerevoet (1948) is pas op latere leeftijd tot de poëzie gekomen. Zij probeert om wat er 
in haar eigen leven omgaat, en in dat van de mensen rondom haar, om te zetten in woorden en 
verzen. Samen met de Spaanse dichter Salvador Riera publiceerde zij een Brug van verzen / Un 
pont de versos (2017): een viertalige bundel geïnspireerd door een leven met de ziekte van 
Parkinson. Marieke won de Cultuurprijs van Sint-Amands in 2016. 
Steven Van Der Heyden (1974) debuteerde in 2014 met de bundel Klein geluk. Hij tracht de 
wereld te lezen en te vatten in sobere en krachtige verzen die uitmunten in een treffende beeld-
spraak. In de bundel Breath (2017) laat hij zich inspireren door het beeldend werk van Katrin 
Dekoninck. Zij waren samen present op het Kunstenfestival Watou in 2017. Steven publiceerde in 
verschillende literaire tijdschriften en was ook winnaar van enkele poëzieprijzen. Meer info: 
https://www.stevenvanderheyden.be/  
Shari Van Goethem (1988) omschrijft poëzie als een evenwichtsoefening tussen vertellen en 
tonen, overgeven en veroveren, schrappen en overhouden, dichter en gedicht. In 2015 was zij 
winnares van Auditie! in het Antwerpse Sportpaleis en zij debuteerde in 2016 met de bundel Een 
man begraaft een boom, waarin zij de problematische verhouding tussen een man, een vrouw en 
een kind onder woorden brengt. Zij publiceerde in verschillende literaire tijdschriften en is 
regelmatig te gast op allerlei poëziemanifestaties. Zie: http://www.sharivangoethem.be/  
 
Emile Verhaerenmuseum, donderdag 25 oktober 2018 om 20u.  
Vrije toegang: iedereen welkom! Organisatie: Dicht! + Verhaerenmuseum. 

Redactie : Rik Hemmerijckx, Paul Aron, 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          

https://www.stevenvanderheyden.be/
http://www.sharivangoethem.be/
mailto:verhaerenmuseum@skynet.be
http://www.emileverhaeren.be/

