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1 Inleiding 

 

1.1 Voorstelling en motivatie van het onderzoek 

 

Wie vandaag in kringen van modale kunstliefhebbers de naam Eugeen Van Mieghem 

vermeldt, krijgt vaak omschrijvingen te horen als ‘een ontdekking’ of ‘een vergeten en 

herontdekt kunstenaar’. In de kunsthandel hoort men dan weer spreken over een 

interessante prijzenevolutie, zeker wanneer men er spreekt over schilderijen van Van 

Mieghem. Dit fenomeen dat op veel grotere schaal spontaan even doet denken aan 

(her)ontdekkingen en aan marktwaarderingen als die bij het werk van bvb. Vincent 

Van Gogh verdiende o.i. een grondig onderzoek dat antwoorden of hypothesen zou 

kunnen formuleren op vragen die zich onvermijdelijk opdringen: 

Wanneer en waarom sprak of spreekt men in dit geval over een (her)ontdekking? 

Welke mechanismen liggen ten grondslag aan het verschijnsel? 

Welke oorzaken en gevolgen kunnen we vaststellen op diverse fronten waarop het 

kunstleven zich manifesteert: het tentoonstellingswezen (al dan niet in museale 

context); het publiek zonder dewelke kunst of een kunstenaar niet helemaal bestaan; 

de kunstmarkt, de pers, kunstcritici én … de kunstwetenschappelijke wereld? 

 

Als studente kunstwetenschappen heb ik bovendien ervaren dat context en 

interdisciplinariteit belangrijke gegevens zijn waardoor de blik op kunst bijzonder 

verruimd kunnen worden. Al te vaak blijft analyse van het beeld de boventoon voeren. 

De case ‘Van Mieghem’ leek me dan ook een interessante mogelijkheid om dit te 

overstijgen en diverse ‘kijkwijzers’ naast en soms zelfs door elkaar te gebruiken:  

 

Eerlijkheidshalve voeg ik hier aan toe dat er ook een sterke persoonlijke motivatie 

heeft gespeeld bij de keuze van mijn onderzoeksonderwerp: in het begin van de 

zeventiger jaren van vorige eeuw, op een moment toen Van Mieghem nog een 

relatieve onbekende was, kochten mijn ouders een werkje van deze kunstenaar. Mijn 

hele kindertijd heb ik dus aan de muur van onze huiskamer de geest van Van Mieghem 

ontmoet. Bovendien ervaarde ik, via gesprekken thuis en via publicaties, hoe dat 

onbekende werk plots begon thuis te horen in een verhaal dat hier en daar meer 
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weerklank leek te vinden. Dit proces fascineerde mij en riep tal van vragen op over de 

oorzaken ervan en over de kunstenaar zelf. 

 

Deze paper beschouw ik dan ook als enerzijds een zoektocht naar het verschijnsel 

‘Van Mieghem’ zoals we het vandaag kunnen ervaren en anderzijds als een 

kunstwetenschappelijke oefening waarbij ik verschillende instrumenten kan gebruiken.  

 

Daarenboven probeer ik tegelijk tegemoet te komen aan mijn  bijzondere fascinatie 

voor (her)ontdekkingen van kunstenaars ongeacht uit welke tijdsperiode deze 

stammen. Bij het zoeken naar wetenschappelijke literatuur over de (her)ontdekkingen 

van onder meer Johannes Vermeer en Vincent Van Gogh, vond ik immers nauwelijks 

informatie. De mechanismen die mogelijk plaatsvonden bij dergelijke ontwikkelingen 

lijken tot op heden weinig blootgelegd. Of er verschillende types van herontdekkingen 

en/of constanten zijn kan dus bvb. niet worden opgemaakt. Misschien kunnen we op 

het eerste zicht wel stellen dat een onderscheid kan gemaakt worden tussen 

(her)ontdekkingen door een ‘bezieler’ en die door andere kunstenaars. Van Gogh werd 

(her)ontdekt door Hendrik Bremmer, de man achter het Kröller-Müller Museum, en El 

Greco door Picasso en Kandinsky. Hoe het met Van Mieghem zit, wordt misschien 

een beetje duidelijker in de volgende bladzijden. 

1.2 Onderzoeksvragen 

 

In het voorgaande stukje omschreef ik reeds welke grote vragen me gedreven hebben 

om dit onderzoek aan te vatten: 

Wanneer en waarom sprak of spreekt men in dit geval over een (her)ontdekking? 

Welke mechanismen liggen ten grondslag aan het verschijnsel? 

Welke oorzaken en gevolgen kunnen we vaststellen op diverse fronten waarop het 

kunstleven zich manifesteert: het tentoonstellingswezen (al dan niet in museale 

context); het publiek zonder dewelke kunst of een kunstenaar niet helemaal bestaan; 

de kunstmarkt, de pers, kunstcritici én … de kunstwetenschappelijke wereld? 

 

Uiteraard roepen deze vragen op hun beurt tal van neven- of hulpvragen op. Eén van 

de onmisbare nevenvragen is vanzelfsprekend wie Eugeen Van Mieghem was en wat 

we ons moeten voorstellen bij zijn oeuvre. Zonder een omschrijving van de kunstenaar 
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en zijn werk lijkt de kern van het onderzoek immers al te abstract. Onmiskenbaar 

zullen we ons hierbij wel moeten afvragen over welke bronnen we beschikken om een 

dergelijke voorstelling te kunnen geven en hoe we die bronnen moeten inschatten. Het 

is echter niet het opzet van deze paper om de bestaande bronnen te evalueren of om 

nieuw bronnenmateriaal aan te reiken of veldonderzoek te doen naar leven en werk 

van Van Mieghem. Wel zullen we moeten proberen vanuit het bestaande materiaal een 

antwoord te formuleren dat toelaat om Van Mieghem kunsthistorisch te kaderen. 

Vanuit het onderzoek naar de (her)ontdekking zullen hierbij ook de vragen centraal 

staan die peilen naar zijn bekendheid en succes tijdens zijn leven, naar de respons erop 

en naar de invloed ervan op de museale en kunsteconomische wereld. 

 

Vervolgens zal moeten nagegaan worden of, in hoeverre en – indien zo - vanaf 

wanneer Van Mieghem inderdaad als een vergeten kunstenaar kan beschouwd worden.  

 

Uiteindelijk zal ook de vraag moeten gesteld worden welke kanteling zich heeft 

voorgedaan om Van Mieghem als een (her)ontdekt kunstenaar te kwalificeren en 

welke processen hierbij gespeeld hebben en spelen. Vanzelfsprekend zullen we 

onderweg ook tal van vragen dienen te stellen naar de verschillende actoren die hierbij 

een rol spelen, hun motivatie en handelingen en de consequenties voor het grote 

proces dat we onderzoeken.  

1.3 Status Quaestionis van het onderzoek 

 

Tijdens het zoeken naar wetenschappelijke literatuur over Eugeen Van Mieghem en 

zijn werk  viel mij op hoe hij hierbinnen nauwelijks aandacht heeft gekregen. In 

degelijke kunsthistorische overzichtsboeken zoals onder meer in het door Michael 

Palmer geschreven ‘Van Ensor tot Magritte: Belgische kunst 1880-1940’ wordt hij 

zelfs niet vermeld. Ook in een boek als ‘Realisme en naturalisme’ van Robert Hoozee, 

dat een stroming behandelt waarbinnen het werk van de kunstenaar kan gesitueerd 

worden, wordt Van Mieghem niet vermeld. In 1944 werd een beknopte monografie 

over de kunstenaar geschreven door Edmond van Offel. Van de hand van de voorzitter 

van de Stichting Eugeen Van Mieghem, Erwin Joos, vond ik een ruim aantal 

publicaties over leven en werk van de kunstenaar. Verder werd er in het Academiejaar 

2003-2004 aan de Universiteit Gent door Lynn Van den Heuvel een thesis geschreven 
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over lijden, leven en dood binnen Van Mieghems oeuvre. Dit betekent dat er 

uiteindelijk weinig op een wetenschappelijke manier geschreven is over Eugeen Van 

Mieghem. Voor de beschrijving van het leven en werk van de kunstenaar, die 

noodzakelijk is wil men het verhaal dat deze paper onderzoekt voldoende kunnen 

bevatten, is men dan ook hoofdzakelijk aangewezen op de publicaties van Joos die tot 

heden het meeste materiaal aandragen. 

 

Omtrent de zgn. (her)ontdekking van Van Mieghem is er nog geen wetenschappelijk 

onderzoek gebeurd. Literatuur over herontdekkingen van andere kunstenaars blijkt 

trouwens – zoals eerder reeds gesteld - eveneens beperkt. Recent schreef historicus 

Eric Storm een boek over de ontdekking van El Greco door Picasso en Kandinsky. Dit 

boek heb ik geraadpleegd omwille van de onderzoeksmethodologie. Maar uiteraard is 

elke ontdekking of herontdekking van een kunstenaar een ander verhaal, waarbij de 

onderzoeker voor zich moet uitmaken hoe hij te werk moet gaan, welke 

onderzoeksvragen van belang zijn en welke aspecten in zijn onderzoek primeren. 

1.4 Theoretisch en methodologisch kader 

 

Het onderzoek werd aangevangen met een literatuuronderzoek waardoor we in de 

eerste plaats het leven en oeuvre van de kunstenaar wilden leren kennen en vervolgens 

ook probeerden te plaatsen in de kunstgeschiedenis. Dit werd aangevuld met tal van 

momenten en mogelijkheden waarbij we het reële werk zelf konden bekijken en met 

aanvullende literatuur die het historisch en breder kunsthistorisch kader trachtten te 

doorgronden. Daarbij kwamen kwalitatieve aanduidingen aan bod. Om enerzijds een 

kwantitatief beeld te kunnen krijgen van zijn oeuvre en anderzijds na te gaan hoe de  

diverse media waarmee de kunstenaar creeërde, zich tot elkaar verhouden, voerden we 

een classificerend onderzoek. 

 

Het tweede luik en meteen de kern van het onderzoek splitste zich op in twee delen. 

Die opsplitsing heeft te maken met het aanvankelijke vermoeden dat het ontstaan van 

een stichting rond leven en werk van Van Mieghem in 1982 een sleutelmoment 

betekent in het verhaal. Eerst onderzochten we de periode tussen het overlijden van de 

kunstenaar in 1930 en het jaar 1982. We gingen na welke aandacht zijn werk heeft 

gekregen in deze eerste halve eeuw na zijn heengaan. We zochten en inventariseerden 
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welke tentoonstellingen, publicaties, persberichten en initiatieven er geweest zijn en 

wat mogelijkerwijs de achtergronden en de respons waren. Ook de kunsthandel lieten 

we niet buiten beschouwing. Voor dit laatste deden we ook een beroep op een 

bevraging van het huidige publiek van Van Mieghem waarvan we konden vermoeden 

dat een aantal deelnemers deze  periode zelf nog heeft beleefd. Vanuit de wortels en 

het biotoop waarin Van Mieghems kunst is gegroeid werd in dit deel van het 

onderzoek ook bijzondere aandacht besteed aan de grote Antwerpse kunstmusea die 

een internationale uitstraling hebben.  

 

Tot slot richtten we het onderzoek op de periode vanaf 1982 tot heden. Daarbij 

kwamen we onvermijdelijk terecht bij het ontstaan, de drijfveren en activiteiten van de 

Stichting Eugeen Van Mieghem en de figuur van Erwin Joos, voorzitter van deze 

stichting en conservator van het in 1993 opgerichte Eugeen Van Mieghem Museum. 

Daarbij onderzochten we talloze publicaties van en over de Stichting en haar 

voorzitter. We koppelden hieraan meerdere gesprekken en elektronische 

correspondentie met hem en met een aantal andere actoren en instellingen die 

duidelijke verbanden hebben met de ontwikkelingen rond het werk van Van Mieghem 

in deze periode. Dit alles werd aangevuld met het bijwonen en observeren van 

activiteiten rondom of van de Stichting Eugeen Van Mieghem. Een uitgebreide 

enquête van het publiek, in casu liefhebbers van het werk en leden van de genoemde 

Stichting, kon in dit onderzoek evenmin ontbreken. De economische aspecten van de 

zgn. (her)ontdekking gingen we na door een prijzenanalyse op basis van een 

verkoopsdatabase die we zelf samenstelden uit online beschikbare verkoopsgegevens. 

We vulden ze aan door contacten met mensen uit de veilingenwereld en een eigen 

experiment rondom waardebepaling van werk van Van Mieghem. Net als in het 

voorgaande deel van het onderzoek richtten we ons opnieuw tot de grote Antwerpse 

kunstmusea en dit ook via een gesprek en/of elektronische correspondentie met hun 

voornaamste vertegenwoordigers. Tot slot onderzochten we ook in hoeverre er 

initiatieven rondom Van Mieghem en zijn werk geweest zijn buiten de rol van de 

Stichting om. 

 

 

 



 
 

 7 

1.5 Overzicht van de hoofdstukken 

 

Vanuit de hiervoor beschreven methodologische benadering groeide ook vrijwel 

vanzelfsprekend een structuur van deze paper. Na het inleidend hoofdstuk 

onderscheiden we drie grote hoofdstukken: hoofdstuk 2 met de omschrijving van 

leven en werk van de kunstenaar, hoofdstuk 3 over de eerste halve eeuw na zijn 

overlijden tot het ontstaan van de stichting die zijn naam draagt en hoofdstuk 4 dat de 

periode daarna tot heden omvat. Het tweede en derde hoofdstuk vormen de kern van 

het onderzoek. 

 

In elk hoofdstuk onderscheiden we meerdere delen.  

In hoofdstuk 2 verwijzen deze telkens naar een episode in het leven van de kunstenaar 

waaraan ook telkens delen van zijn oeuvre zijn gekoppeld. Aparte delen brengen de 

respons tijdens het leven van de kunstenaar en de omvang en aard van zijn werk in 

kaart.  

In hoofdstuk 3 heeft de indeling te maken met de verschillende soorten activiteiten 

rondom Van Mieghems werk die we vaststelden: tentoonstellingen, museale aandacht, 

andere initiatieven, aandacht van pers en vakliteratuur en de aanwezigheid in de 

kunsthandel.  

De indeling van hoofdstuk 4 wordt bepaald door drie grote onderzoekslijnen. De rol 

van de Stichting Eugeen Van Mieghem levert het omvangrijkste deel op met 

vertakkingen naar zowat alle terreinen waarop ze effecten teweegbrengt: exposities, 

publiek, musea, pers, kunstcritici en literatuur, kunsthandel, enz. De rol van de grote 

Antwerpse kunstmusea vomt een volgend deel. Initiatieven die buiten de beide 

voorgaande ‘spelers’ rond Van Mieghem worden genomen sluiten dit hoofdstuk af.  

Hoofdstuk 5 bevat onze conclusies. 
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2 1875-1930: Eugeen Van Mieghem, een Antwerps leven in kunst 

gevat 

 

2.1 Een Antwerps leven. Biografie van Eugeen Van Mieghem 

 

 

De kunst van Eugeen Van Mieghem (afb.1), waarvan we in deze masterpaper de 

postume herontdekking na een periode van relatieve vergetelheid bestuderen, situeert 

zich binnen een periode van ruwweg vier decennia en is gebonden aan een leven dat 

zich heeft afgespeeld in een eerder beperkte omgeving. Zijn beslist omvangrijke 

oeuvre dat binnen die tijdspanne is ontstaan mag dan ook onmiskenbaar de 

weerspiegeling van een lokale microkosmos genoemd worden. Het heeft weliswaar 

een aantal vertakkingen met wat zich in de ‘grotere wereld’ eromheen heeft afgespeeld 

maar het keert steeds weer terug  naar de directe omgeving waarin het leven van de 

kunstenaar zich heeft afgespeeld: Antwerpen, het leven in de stad, in en rond de haven 

en de binnenkamerse wereld van de kunstenaar zelf. Het werk draagt sporen van zowel 

de gebeurtenissen die de stad tussen het einde van de 19
e
 en de eerste drie decennia 

van de 20
e
 eeuw hebben beroerd als van elementen die de plastische kunst in diezelfde 

periode bezig hielden . Het getuigt ook van een zekere persoonlijke weg die Van 

Mieghem – los van de wisselende stromingen in de kunstwereld en van de 

maatschappelijke reacties – is blijven gaan. Een blik op die weg en op het leven van de 

kunstenaar is dan ook noodzakelijk om zijn werk te situeren vooraleer na te gaan 

waarom en hoe het na zijn dood al dan niet aandacht heeft kunnen krijgen. Meteen 

verwijzen we ook naar het tweede deel van dit eerste hoofdstuk waarin we dezelfde 

weg maar dan vanuit de kunstwetenschappelijke invalshoek zullen bewandelen. 

 

Wellicht vinden historici bij een onderzoek naar de primaire bronnen m.b.t. Van 

Mieghems leven en leefomgeving nog heel wat handvaten voor verdiepend onderzoek. 

In het kader van ons onderzoek, dat zich toespitst op de artistieke aspecten van zijn 

werk en vooral ook de mechanismen die voor vergetelheid en herontdekking hebben 

gezorgd, hebben wij ons voor zijn levensbeschrijving echter gebaseerd op een aantal 

publicaties die biografische elementen in ruime mate hebben aangereikt.
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Deze bronnen hebben we dan ook samengebracht in een uitvoerige voetnoot bij dit 

eerste deel.
1
 In de loop van ons onderzoek, waarbij we o.a. tal van originele werken 

van Van Mieghem mochten leren kennen, konden we die kennismaking regelmatig 

toetsen aan de biografische gegevens en vice versa. 

 

Het verhaal begint op 1 oktober 1875. Aan de Van Meterenkaai in de Antwerpse 

haven, die zich toen nog deels in en tegen de woonbuurten van de binnenstad 

situeerde, werd Eugeen als tweede van vier kinderen in het gezin Van Mieghem 

geboren. Zijn ouders baatten er de herberg ‘In het Hert’ uit. In 1882 verhuisde het 

gezin naar de Montevideostraat 6 nabij de dokken in een buurt die ook vandaag nog 

steeds ‘Het Eilandje’ wordt genoemd. Ook hier baatte zijn moeder, Virginie, een 

herberg uit. Recht er tegenover bevond zich het gebouw van de befaamde Red Star 

Line, de rederij die voor, tijdens en tot meer dan drie decennia na de eeuwwisseling 

duizenden landverhuizers en gelukzoekers van de Oude Europse naar de Nieuwe 

Wereld – Amerika - zou verschepen. De schepen vertrokken zo’n honderd meter 

voorbij de deur van Van Mieghems thuis. Vader Henri Aloïs Van Mieghem, een 

voormalig binnenschipper, werkte als scheepsbevrachter. In 1899, wanneer zijn vader 

overlijdt, zal de 24-jarige Eugeen diens taak verder zetten, zij het dan als een 

scheepsbevrachter met een eeuwig schetsboekje bij de hand ... 

                                                 
1
 Deze biografie werd samengesteld aan de hand van volgende bronnen:  

BUTTNER U., Eugeen Van Mieghem (1875-1930) en de kunstenaarsgroep ‘De Scalden’, Antwerpen, v.z.w. 

Eugeen Van Mieghem, 1999.  

BUYCK J. F., CARDYN-OOMEN D., e.a., Antwerpen 1900. Schilderijen en tekeningen 1880-1914 (tent. cat.), 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antwerpen, 1985. 

DE BODT S., JOOS E., Vrouwenportretten. Eugeen Van Mieghem (1875-1930), tijdgenoten en Oude meesters, , 

uitgeverij BAI, Antwerpen 2006. 

DE CNODDER R., Eugeen Van Mieghem (1875-1930). Kaleidoscopisch beeld van een havenstad, ESCO 

Books, Antwerpen, 1987. 

DE LANDTSHEER G., Eugeen Van Mieghem: kunstenaar in oorlogstijd, 1914-1918, Klaproos, Koksijde, 2001. 

DE MONT P., De schilderkunst in België van 1830 tot 1921, Antwerpen, 1922. 

JOOS E., Eugeen Van Mieghem, an Artist of the People, Wilrijk, Drukkerij De Brauwere NV, 1996. 

JOOS E., Eugeen Van Mieghem, een kunstenaar van het volk, Wilrijk, Drukkerij De Brauwere NV, 2001. 

JOOS E., Kunst van Heden 100 jaar later- François Franck wandeling, Antwerpen, 2005. 

N.N., Tweede Belgisch Salon: een tentoonstelling van Belgische schilder-en beeldhouwkunst, ingericht door de 

vereeniging ‘Kunst van Heden’ te Antwerpen (tent.cat.), ’s Gravenhage, 1914.  

TODTS H., ‘ De beeldende kunsten in Antwerpen van 1900 tot de jaren ‘60’, in: ASAERT G., DUERLOO L. 

(eds.), Antwerpen in de 20
ste

 eeuw. Van Belle Epoque tot Golden Sixties, Brasschaat, Petraco-PANDORA, 2008, 

pp. 301- 316. 

VAN OFFEL E., Eugeen Van Mieghem, N.V. Standaard Boekhandel, 1944.  
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Meteen is de biotoop omcirkeld die we grotendeels in het artistieke werk van Eugeen 

Van Mieghem terugvinden en die hem duidelijk beïnvloed heeft in zijn keuzes voor 

een sterk sociaal geïnspireerde kunst waarin zeker de observatie van het herbergleven 

en de omliggende havenbuurt – de  wereld van reders, scheepsbevrachters, loodsen, 

waterklerken, zakkennaaisters, koffieboonraapsters, buildragers en dokwerkers, 

hoeren, natiebazen, vreemdelingen en landverhuizers - een centrale plaats inneemt.  

 

De artistieke invalshoek in het leven van Van Mieghem opende zich vrij vroeg. De 

kleine Eugeen ging voor het eerst naar school in de nu verdwenen Spieringstraat in 

Antwerpen en liep daarna school in een gemeenteschooltje in de Keistraat. Van hem 

werd gezegd dat hij uitmuntte in het nauwkeurig tekenen van landkaarten. Enkele 

jaren later werd hij ingeschreven als leerling in het Antwerpse Atheneum waar hij 

Nederlandse les kreeg van de dichter-schrijver en kunstcriticus  Pol de Mont die zijn 

leerlingen het belang van kunst voor het leven en de samenleving onder ogen bracht. 

In 1890 nam Van Mieghem als 15-jarige deel aan de ‘historische stoet’ van de 

vereniging ‘De Scalden’. Deze Antwerpse artistieke vereniging was een jaar daarvoor 

opgericht door leerlingen van de Antwerpse Academie en van het Nationaal Hoger 

Instituut voor Schone Kunsten en had zich tot doel gesteld om de talrijke feestuitingen 

en stoeten die de stad rijk was een nieuw, artistieker en zelfs historisch bewustmakend 

leven in te blazen. Daarbij gingen ze in tegen wat ze ervaarden als een decadente 

carnavaleske benadering van de feeststoeten. In 1890 kozen ze als thema voor hun 

historische stoetuitbeelding ‘De inval der Noormannen te Antwerpen ten jare 837’. 

Naast onder meer Jules Baetes, de oprichter en 20 jaar lang voorzitter van ‘De 

Scalden’, Frans Mortelmans, Josué Dupon en Jérome Mees was ook Eugeen Van 

Mieghem verkleed als woeste krijger (afb.2). Op dat ogenblik had hij nog geen enkele 

artistieke opleiding genoten maar via deze contacten werd voor hem een wereld 

geopend die ertoe leidde dat hij in 1891 startte met het volgen van tekenlessen in 

avondklas aan de Antwerpse Academie. In 1892 zette hij een stap verder op het 

ingeslagen pad en schreef hij zich in als dagstudent. Hij werd er één van de leerlingen 

van Piet Verhaert (afb.3). Germaanse letteren werden hem gedoceerd door Pol de 

Mont. Dat jaar behaalde hij de eerste prijs van de klas. 
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Via de tentoonstellingen van ‘L’ Association pour l’art’ die door Henri van de Velde 

en andere kunstenaars uit de Brusselse beweging ‘Les Vingt’ aan de Academie in 

Antwerpen georganiseerd werden, kwam hij in mei 1892 en mei 1893 voor het eerst in 

contact met werk van een aantal prominente schilders uit die tijd waaronder Henri de 

Toulouse-Lautrec, Vincent Van Gogh en Pierre Bonnard. In 1894 werd hij, nog steeds 

aan de Academie, leerling van professor Eugeen Siberdt (afb.4). Bij hem volgde hij de 

klas ‘Tekenkunst van figuur naar het leven’. De daaropvolgende zomer, in 1895, 

bracht hij door in Zeeland waar hij tekeningen en pastels maakte van de omgeving en 

de mensen.  

 

In september 1895 vervolgde hij de lessen aan de Academie bij Siberdt. Hoewel hij 

het er naar zijn zin had en vriendschappen ontwikkelde met zijn medestudenten Karel 

Collens - die eveneens lid was van ‘De Scalden’, Charles Claessens, Louis Roessingh 

en Willem van Dort had Van Mieghems talent het dagelijks leven, de straat en de 

mensen nodig om zich te ontplooien. Het strakke keurslijf en de klassieke opvattingen 

in het toenmalige kunstonderwijs hinderden hem en kwamen in botsing met de losse, 

schetsende tekenstijl waarmee hij o.a. het leven in de haven, de arbeiders en de 

dokwerkers wilde weergeven. Zowel de stijl als het onderwerp van zijn tekeningen 

bleken een voortdurende bron van meningsverschillen met de eerder conservatieve 

professor Siberdt die eerder reeds de eigenzinnige Vincent Van Gogh van de 

Academie had gestuurd. In 1896, precies tien jaar later, deed hij hetzelfde met de 

eigengereide Eugeen Van Mieghem. De jonge kunstenaar bleef desalniettemin zijn 

eigen weg gaan. In het milieu van ‘De Scalden’ vond hij zowel uitdagingen als 

mogelijkheden. Vanaf 1897 organiseerde de vereniging immers ook tentoonstellingen. 

Daarbij streefden ze, in de geest van William Morris en de Britse ‘Arts and Crafts 

Movement’, naar een herwaardering van de kunstenaar in de maatschappij en een 

integratie van de kunst in het leven. Inspiratie werd hen aangereikt via 

tentoonstellingen van ‘L’ Association pour l’art’ die het werk van ‘Arts en Crafts’ 

bekendheid verleenden in België en niet in het minst via Henry Van de Velde die toen 

leraar was aan de Antwerpse Academie en die zijn leerlingen confronteerde met 

authentieke creaties van Morris en Walter Crane. 

 

‘De Scalden’ was in deze periode bijzonder actief. In 1899 telde de vereniging 70 

leden. 
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Van Mieghem was ‘werkend lid’. Tussen 1898 en 1904 nam hij aan vijf 

tentoonstellingen van de vereniging deel met tekeningen en affiches. In 1904 won hij 

de ontwerpwedstrijd voor de affiche voor de zesde tentoonstelling. In de ‘Arts-en-

Crafts-geest’, waarbij toegepaste kunst centraal stond, verzorgde hij ook jaarboeken 

van de vereniging met vaak zeer gestileerde illustraties. Art Nouveau-invloeden waren 

evenmin ver weg. Toch liet Van Mieghem zich niet helemaal meeslepen op het pad 

van de gestileerde vormgeving en de toegepaste kunsten. Bij de tentoonstelling van 

1904 werden zijn werken in de pers omschreven als ‘tamelijk raadselachtig’ en 

‘eigenaardig’. Een aantal kunstcritici verweet intussen ‘De Scalden’ dat ze zich te hard 

gespiegeld zou hebben aan de Engelse beweging rond de toegepaste kunsten en als 

gevolg daarvan amper aandacht hadden geschonken aan het ontwikkelen van een 

eigen identiteit. Of deze kritieken ervoor gezorgd hebben dat Van Mieghem voortaan 

afzag van zijn deelname aan de tentoonstellingen is niet duidelijk, temeer omdat er wel 

andere redenen waren waarom hij op dat ogenblik accenten verlegde: de ziekte en het 

daaropvolgende overlijden van zijn jonge echtgenote en zijn betrokkenheid bij 

verenigingen als ‘De Kapel’ en ‘Eenigen’. 

 

‘De Kapel’ was in 1899 opgericht onder impuls van François Frank (afb.5), die als 

zoon van een Antwerpse decorateur een bijzonder brede culturele interesse had 

ontwikkeld en die met deze Antwerpse artistiek-sociale vereniging een bijzonder 

progressieve koers wou varen. Hij was een verdediger van kunstenaars zoals Jakob 

Smits die met de klassieke academietradities durfden te breken. In de kapel Lantschot 

in de Falconrui in Antwerpen organiseerde hij met de vereniging lezingen, 

voordrachten, muziekavonden, discussies en tentoonstellingen. Eugeen Van Mieghem 

werd een trouwe bezoeker. Hij ontmoette er o.a. Richard Baseleer, Victor Resseler, 

Lode Baekelmans en Walter Vaes. Willem Elsschot las er zijn eerste gedichten voor. 

Het publiek van ‘De Kapel’ was zeer gemengd en bestond zowel uit intellectuelen en 

burgers als dokwerkers en andere arbeiders. Samen lazen en bespraken ze boeken van 

onder meer Multatuli, Max Stirner en Domela Nieuwenhuis. Er werd gefilosofeerd en 

gediscussieerd over het artistieke, filosofische en politieke leven van die tijd. Het 

sociaal en artistiek progressieve klimaat dat er heerste had onmiskenbaar een grote 

invloed op Eugeen Van Mieghem. 
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Vanuit die vooruitstrevende geest was hij in 1900 actief betrokken bij de oprichting 

van de groep ‘Eenigen’ (oorsponkelijk ‘Eenige Jongeren’) die zich voornam 

vernieuwing te brengen in het verstarde Antwerpse kunstleven. De succesvolle 

Brusselse kunstscène van dat moment, met onder andere de groep ‘Les Vingt’, 

waarvan Henri van de Velde lid was, was een wekkend voorbeeld. ‘Eenigen’ 

verenigde op die manier een aantal kunstenaars die een gemoderniseerd realisme of 

naturalisme in hun kunst naar voor schoven. In 1901 nam Van Mieghem deel aan het 

achtste salon van ‘La Libre Esthétique’ dat van 1 tot 31 maart werd gehouden in 

Brussel. Zijn werk hing er naast dat van Renoir, Pissaro, Vuillard en Monet en kende 

een opmerkelijke bijval. Datzelfde jaar nam hij in Antwerpen, samen met o.a. Walter 

Vaes, Karel Collens, Richard Baseleer en Edmond Van Offel deel aan de eerste 

tentoonstelling van ‘Eenigen’. Dat gebeurde ook in 1902 en 1903. In 1904 exposeerde 

hij met enkele leden van ‘Eenigen’ op de huldetentoonstelling die ter ere van de 

anarchistische voorvechter Domela Nieuwenhuis in Amsterdam werd gehouden. Van 

Mieghem sympathiseerde met het anarchistisch ideeëngoed van o.a. Nieuwenhuis dat 

hij in ‘De Kapel’ had leren kennen. Dat bepaalde ongetwijfeld mee zijn keuze voor 

een sociaal gerichte kunst die hij overigens niet in dienst wou stellen van de 

Socialistische Partij. Tijdens zijn verblijf in Amsterdam bezocht Van Mieghem de 

musea en kwam zo in aanraking met werken van Breitner, Vermeer, Rembrandt en 

Isaak Israëls. Deze indrukken, en vooral de kennismaking met het werk van 

Rembrandt, zouden sporen nalaten in zijn werk. 

 

Een bijzonder episode in zowel het persoonlijk leven als in het artistieke werk van 

Eugeen Van Mieghem werd in diezelfde jaren bepaald door zijn tragische 

liefdesrelatie met Augustine Pautre. Hij had deze Brusselse, die geboren was uit een 

Zwitsers-Belgisch huwelijk en dochter was van een Brussels cabaretuitbater, leren 

kennen in 1898. Na het overlijden van haar vader had ze zich, samen met haar moeder 

en grootmoeder, in Antwerpen gevestigd en er zich als zeventienjarige studente laten 

inschrijven aan de Academie. Ze volgde de klas ‘Tekenen naar het borstbeeld’ en 

noemde zichzelf ‘kunstschilderes’. In 1899 behaalde ze aan de Academie de eerste 

prijs voor de klas ‘Tekenen uit het geheugen’. Al vrij vlug werd ze niet alleen Van 

Mieghems geliefde maar ook een bijzondere inspiratiebron en een thema binnen zijn 

werk. Hij beeldde haar voor het eerst af op een werk over de begrafenis van zijn vader 

in 1899. Sindsdien zou zij vaak figureren. Op 28 januari 1902 huwde hij haar en tien 
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maanden later schonk zij hem een zoon, Eugeen Junior. Het jonge gezin had het niet 

breed en daarom begon Augustine vanaf oktober 1904 als model voor kunstenaars te 

poseren. Ze poseerde voor haar man en voor een vijftal bevriende kunstenaars. Na een 

tijd poseerde ze ook naakt. Na enkele maanden werd ze echter zwaar ziek. Er werd 

tuberculose vastgesteld. Haar lijdensweg en aftakeling werden door Van Mieghem 

vastgelegd in een reeks tekeningen die hij tijdens zijn leven echter nooit tentoon zou 

stellen. Op 12 maart 1905 overleed Augustine. Ze was pas 24. De impact van haar 

overlijden op de kunstenaar was groot: met uitzondering van één tentoonstelling in juli 

1905, zou hij tot  in 1910 niet meer exposeren. 

 

Intussen was in het sterfjaar van Augustine en in navolging van de verenigingen ‘De 

Scalden’, ‘De Kapel’ en ‘Eenigen’ in Antwerpen een nieuwe artistieke vereniging 

opgericht: ‘Kunst van Heden’. Aan de basis lagen de kunstliefhebbers en mecenassen 

Louis, Charles en François Franck. De stichtingsvergadering van 1 maart 1905 

gebeurde in aanwezigheid van Antwerpse kunstenaars als Baseleer en Vaes, maar 

omwille van de gezondheidstoestand van zijn echtgenote kon Van Mieghem niet 

aanwezig zijn. Ook ‘Kunst van Heden’ wou het tentoonstellingswezen in Antwerpen 

losmaken uit de verstarde conservatieve visies die vooral in academische kringen nog 

sterk leefden. De vereniging kon hiervoor rekenen op de financiële steun van een 

aantal rijke Antwerpse francofone families, waarvan sommige ook van Duitse afkomst 

waren, zoals de families Speth, Kreglinger en Bunge. ‘Kunst van Heden’ koos voor 

een geleidelijke weg. Zo was de eerste tentoonstelling in mei 1905 een retrospectieve 

van de kunst van Henri Leys en Henri de Braekeleer. Via de tweede tentoonstelling 

maakte de vereniging echter werken van onder meer Meunier, Ensor, Minne, Morren, 

Smits, Vaes, Laermans en Van Rysselberghe kenbaar aan het Antwerpse publiek. Ook 

Van Mieghem nam deel aan deze tentoonstelling en dit met 23 werken. Deze 

tentoonstelling van moderner werk viel echter niet in de smaak bij het Antwerpse 

publiek. Dat belette ‘Kunst van Heden’ echter niet om verder te beitelen aan de weg 

om andere horizonten te openen. Binnen- en buitenlandse tentoonstellingen met werk 

van onder andere Alfred Stevens, Auguste Rodin, Marius Bauer en Rik Wouters 

volgden.  

 

In 1910 verscheen Van Mieghem na een lange stilte opnieuw op het forum dat ‘Kunst 

van Heden’ aan de toenmalige hedendaagse kunstenaars bood. Met zeven werken was 
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hij aanwezig op het jaarlijkse salon. Ook in 1911 nam hij deel aan het salon van de 

intussen steeds belangrijker wordende vereniging. Het grotendeels bourgeoispubliek 

kon zijn werk, in tegenstelling tot bvb. dat van James Ensor en Walter Vaes, echter 

niet helemaal smaken. Het verwachtte immers een geïdealiseerd en idyllisch beeld van 

de arbeider en het volkse leven en dat was nu precies wat Van Mieghem, met zijn 

eerder realistische weergave van wat hij als man van het volk waarnam, niet kon en 

wou bieden. Daar waar Smits en Vaes evolueerden tot schilders van de beschaafde, 

burgerlijke wereld bleef hij een koers varen die o.a. uit zijn kennismaking met ‘De 

Kapel’ en vanuit zijn sociaal milieu was voortgekomen. Hij weigerde echter ook om 

zijn werk in dienst te stellen van politieke partijen. Dit alles had als gevolg dat hij niet 

kon leven van zijn kunst. Zijn moeder voorzag grotendeels in zijn levensonderhoud.  

In 1912 zou hij in het Koninklijk Kunstverbond voor het eerst een individuele 

tentoonstelling houden. Van 17 tot 28 november stelde hij er 39 schilderijen en 52 

pastels, aquarellen en tekeningen tentoon. De tentoonstelling werd positief onthaald en 

kreeg lovende kritieken van de kunsthistoricus en -criticus Ary J.J.Delen en van de 

Antwerpse krant ‘La Métropole’. Delen omschreef Van Mieghem onder meer als ‘één 

onzer interessantste kunstenaars, van wiens veelzijdigheid en zeer persoonlijk 

temperament wij gerechtigd zijn nog heel veel te verwachten’.
2
 [cursivering auteur] 

‘La Métropole’ schreef verder het volgende: ‘(…)Hij is vooral een gepassioneerd 

waarnemer van het leven in de grootstad, de stad van het volk, de bezige stad, dat 

mierennest van arbeiders en leegloper(…)s’ en ‘ (…)Wij hopen dat deze 

tentoonstelling de heer Van Mieghem voorgoed de plaats zal toekennen die hij onder 

onze schilders verdient’.
3
 [cursivering auteur] Een aantal werken toonden ook 

persoonlijke en realistische observaties van de Antwerpse burgerij. Dit onderwerp trok 

bekende Antwerpse verzamelaars aan.  

 

In 1914 werd van Mieghem effectief lid van ‘Kunst van Heden’. Dat jaar nam hij in de 

stadsfeestzaal van Antwerpen deel aan wat één van de belangrijkste salons van de 

vereniging genoemd zou worden. Op dit salon werd immers postuum hulde gebracht 

aan Vincent Van Gogh. Er waren bijna 100 werken van de topkunstenaar te 

                                                 
2
 DELEN. A.J.J.,  zoals geciteerd in: DE BODT S., JOOS E., Vrouwenportretten. Eugeen Van Mieghem (1875- 

1930), tijdgenoten en Oude Meesters, Schoten, BAI, 2006, p.73. 
3
 N.N., in La Métropole, zoals geciteerd in: DE BODT S., JOOS E., Vrouwenportretten. Eugeen Van Mieghem 

(1875- 1930), tijdgenoten en Oude Meesters, Schoten, BAI, 2006, p.73. 
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bewonderen, o.a. de Irissen, die in 1987 in Sotheby’s New York zouden geveild 

worden voor 53 miljoen euro. In datzelfde jaar werkte ‘Kunst van Heden’ mee aan het 

Tweede Belgisch Salon dat in Den Haag werd gehouden. Ook hier kreeg Eugeen Van 

Mieghem de kans zijn werk te exposeren, en een maand later kon hij - opnieuw met 

‘Kunst van Heden’ - tentoonstellen in het Domklooster in Keulen.  

 

De toenemende belangstelling en de kansen om ook in het buitenland onder de 

aandacht te komen werden echter abrupt afgebroken toen in augustus 1914 de Eerste 

Wereldoorlog uitbrak. Alhoewel hij geen soldaat was, ontpopte Van Mieghem zich tot 

een bijzonder getuige van het oorlogsleed in een stad die overspoeld werd met 

vluchtelingen, die belegerd en uiteindelijk bezet werd. In september 1914 maakte hij, 

samen met zijn familieleden, de vlucht naar Nederland van tienduizenden stadgenoten 

mee. Bij zijn terugkeer in de bezette stad zou hij o.a. bij zijn hulp aan de 

soepbedelingen die door de gebroeders Franck werden ingericht de honger en het 

tekort van de armste delen van de bevolking ervaren. Opnieuw werd hij een betrokken 

observator die weergaf hoe de mensen in zijn stad de oorlog beleefden of er tegenaan 

keken. Zijn oorlogswerk bestreek onderwerpen als de vluchtelingen in het begin van 

de oorlogsdagen, de hongerende soepeters, soldaten van de verschillende legers, 

activistische betogers en tegenbetogers, strijdtaferelen en spot- of protestprenten tegen 

de bezetter. Vele schetsen en tekeningen zou hij later o.a. ook verwerken tot 

schilderijen. In 1919 stelde hij zijn oorlogswerk tentoon in Antwerpen en in 

Scheveningen nabij Den Haag. Beide tentoonstellingen werden onthaald met lovende 

kritieken. Zijn werk werd bij die gelegenheid vergeleken met dat van Steinlen, Forain 

en Käthe Kollwitz. De Antwerpenaren werden echter niet graag herinnerd aan het 

oorlogsleed en kochten het liever niet. In Nederland daarentegen kon hij een twaalftal 

van de 76 tentoongestelde werken aan de man brengen. 

 

In datzelfde jaar verkocht moeder Virginie haar café en verhuisde ze naar een rusthuis. 

Eugeen verhuisde naar het Kattendijkdok-Oostkaai nr. 4, maar in april van dat jaar 

werd hij wegens een toestand van verzwakking en ziekte opgenomen in het sanatorium 

‘Le Fort Jaco’ in Ukkel. Hij herstelde er niet alleen maar werd er ook verliefd op de 

24-jarige verpleegster Marguerite Struyvelt. Na zijn verblijf in het sanatorium ging het 

koppel samenwonen. Nog in september van dat jaar nam hij in Brussel deel aan het 

‘Salon der Belgische Aquarellisten’. Daar werden zijn inzendingen opgemerkt door 
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journalist Georges Eekhoud die lovend over hem schreef. In 1920 volgde een 

erkenning door de academische wereld en het kunstestablishment: op 22 maart 1920 

werd hij onder minister Jules Destrée benoemd tot docent aan de Antwerpse 

Academie. Van Mieghem moest jong talent de kunst van het tekenen naar het antieke 

beeld aanleren, maar in de lijn van zijn persoonlijkheid gaf hij tekenlessen naar levend 

model. 

 

Op 10 november 1920 trad hij in het huwelijk met Marguerite Struyvelt. Zijn zoon 

Eugeen Jr. had het moeilijk om het huwelijk te aanvaarden en bood zich aan als 

matroos bij de Red Star Line. In 1922 verlieten van Mieghem en zijn tweede vrouw 

het huis op Kattendijkdok-Oostkaai nr. 4 en vestigden ze zich op de tweede verdieping 

van een pand aan de Sint Paulusstraat nr. 30. Intussen bleef hij deelnemen aan de 

salons van ‘Kunst van Heden’, in 1923 met 28 en in 1924 met 36 werken. De 

kunstmap die door ‘Kunst van Heden’ werd uitgereikt aan de steunende leden bevatte 

dat jaar ook een ets van zijn hand. Zijn oud-leraar Nederlands Pol de Mont schreef als 

hoofdredacteur van de Antwerpse Vlaams-nationalistische krant ‘De Schelde’ lovend 

over hem en nam hem op in zijn 1924 gepubliceerde boek ‘De Schilderkunst van 

België van 1830 tot 1921’. 

 

In 1925 kwam er een einde aan het huwelijk met Marguerite Struyvelt. Die zomer ging 

hij zonder haar en met zijn nichtje en haar echtgenoot op vakantie naar Blankenberge. 

Hij maakte van de gelegenheid gebruik om James Ensor in Oostende te bezoeken en 

maakte enkele portretten van de meester. 

 

Aan de salons van ‘Kunst van Heden’ in 1925 en 1926 nam Van Mieghem niet deel. 

In 1925 was het salon opgebouwd rond het werk van Constantin Meunier en Marcel 

Jefferys. Ook waren er kunstwerken te bewonderen van Marc Chagall, Ossip Zadkine, 

Pablo Picasso en Robert Delaunay. In 1926 was het salon volledig gewijd aan de zgn. 

‘École de Paris’ en konden er werken aanschouwd worden van onder andere Pablo 

Picasso, Henri Matisse, Auguste Renoir, Kees Van Dongen en Marc Chagall, … Van 

Mieghem was zeer nieuwsgierig en bezocht deze twee salons verschillende keren. De 

indrukken die hij opdeed zetten hem aan tot experimenteren met zijn eigen stijl maar 

hij keerde snel terug naar zijn vertrouwde manier van werken. Abstractie, surrealisme 

of andere toenmalige avant-garde-benaderingen waren duidelijk niet aan hem besteed.  
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In maart 1926 verkocht hij twee werken die hij exposeerde in het Zwitserse Bern. Daar 

werd door de Belgische staat de tentoonstelling ‘Exposition de l’Art Belge Ancien et 

Moderne’ georganiseerd. Zijn gezondheid was echter opnieuw achteruit gegaan. In juli 

1927 was voor de tweede maal een opname in een sanatorium nodig. Ditmaal verbleef 

hij in het Nederlandse Ossendrecht vlakbij de Belgische grens. Vanuit dit sanatorium 

‘Dennenheuvel’ correspondeerde hij op regelmatige basis met zijn goede vriend Lode 

Baekelmans. Baekelmans werkte immers aan een artikel over van Mieghem in ‘De 

Vlaamse Elsevier’. Het artikel verscheen in november van dat jaar. Het sprak o.a. over 

Van Mieghems voorkeuren en bewondering voor de kunst van Breitner, Constantin 

Meunier, François Millet, Henri de Toulouse de Lautrec, Théophile Steinlen en 

Alexandre Forain. In deze periode was in het Palace of Arts Műcsarnok in Boedapest 

de tentoonstelling Belgian Art te zien. Het schilderij ‘Havenvrouwen’, dat Van 

Mieghem er toonde, werd na de tentoonstelling door het Palace aangekocht. In 

februari 1928 nam Van Mieghem voor de laatste maal deel aan het salon van ‘Kunst 

van Heden’. Hij toonde er vier werken. In de zomer van 1928 volgde nog een 

buitenlandse tentoonstelling in het Duitse Hannover waar enkele van Van Mieghems 

werken geëxposeerd werden in de tentoonstelling ‘Junge Belgische Kunst’ in het 

Kestner-Kunstgesellschaft. 

 

Intussen ging zijn gezondheid verder bergaf. In 1929 bestond zijn dag enkel nog uit 

rusten thuis en hield hij zich bezig met het tekenen van vooral stillevens die hij 

waarnam of opzette in zijn kleine huiselijke omgeving. Hij correspondeerde met Lode 

Baekelmans en Ernest van den Bosch. Deze laatste was de secretaris van François 

Franck en werd een verwoed verzamelaar van Van Mieghems kunst.  

 

De laatste gelegenheid waarop werk van Van Mieghem te zien was, was op het ‘Salon 

der Belgische Aquarellisten’ in september 1929 in Brussel. Een goed half jaar later, op 

24 maart 1930 om zes uur ’s avonds, overleed de kunstenaar onverwacht in het 

Stuivenbergziekenhuis te Antwerpen. Hij was amper 54 jaar oud. Een hartaderbreuk 

was hem fataal geworden. In de dagen die volgden, berichtten verschillende kranten 

over zijn overlijden en werd hij postuum geprezen met zinnen als ‘zijn werk zal blijven 
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leven als een brok onvergankelijke en levensechte schoonheid’. 
4
 [cursivering auteur] 

Vanuit of ondanks zijn sociaal geïnspireerde en realistische kunstopvatting, die hij in 

een groot aantal tekeningen, pastels, etsen, lithografieën, aquarellen en schilderijen 

authentiek had uitgedragen, had hij uiteindelijk een zekere bekendheid verworven. 

Hoe het zijn naam en werk daarna verging en bijzonder hoe het in het laatste kwart 

van vorige eeuw tot vandaag aan belangstelling kon winnen, zullen we verder in deze 

paper beschrijven. 

 

2.2 Een Antwerps kunstenaar of ook meer? Oeuvre, evolutie en invloeden 

 

Daar waar we in het voorgaande deel de nadruk legden op een aantal persoonlijke 

ontwikkelingen van Eugeen Van Mieghem die we relateerden aan zijn artistieke 

bedrijvigheid en ambities en aan het leven van en in de stad Antwerpen en de grotere 

wereld eromheen, zullen we in dit deel de nadruk leggen op zijn oeuvre en de 

ontwikkelingen daarin. Onvermijdelijk zullen we vanuit deze kunstwetenschappelijke 

invalshoek terugkoppelen naar elementen die reeds in het biografische deel aan bod 

kwamen waarmee meteen duidelijk wordt hoe intens leven en werk voortdurend met 

elkaar vervlochten zijn. Vanuit beide delen wordt het zo allicht ook duidelijk hoe we 

bij Van Mieghem kunnen gewagen van ‘een Antwerps leven’ dat zich vertaald heeft in 

‘een kunst met Antwerpse wortels en met enkele internationale vertakkingen’ en in 

een wat eigenzinnige weg die de kunstenaar, wars van toch wel snelle en bewogen 

ontwikkelingen in de Europese kunst van het eind van de 19
e
 eeuw en de eerste drie 

decennia van de 20
e
 eeuw, heeft gevolgd. Van daaruit proberen we zijn werk 

kwantitatief en kwalitatief ook te situeren vooraleer we verder op zoek zullen gaan 

naar de weg die het werk na zijn dood bij het publiek, op de artistieke fora en op de 

kunstmarkt heeft gevolgd. 

 

 

Het oeuvre van Eugeen Van Mieghem kan op verschillende manieren ingedeeld 

worden. We kunnen het zowel chronologisch, thematisch als volgens techniek en 

drager classificeren. We kozen ervoor om het op een chronologische manier voor te 

stellen omdat het thematische bij Eugeen Van Mieghem daar vaak automatisch aan 

                                                 
4
 N.N. in Het Laatste Nieuws, 25 maart 1930 zoals geciteerd in: JOOS E., Eugeen Van Mieghem, een kunstenaar 

van het volk, Wilrijk, Drukkerij De Brauwere NV, 2001, p. 290. 
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gekoppeld wordt. De kunstenaar gaf de leefwereld om zich heen weer, en naarmate 

deze veranderde, paste ook het onderwerp van zijn kunst zich aan. Erwin Joos, de 

voorzitter van de Stichting Eugeen Van Mieghem en conservator van het Museum 

Eugeen Van Mieghem koppelt in zijn boeken het oeuvre van de kunstenaar aan zes 

verschillende levensfases: jeugdjaren – huwelijksjaren - stille jaren - jaren van 

erkenning - oorlogsjaren - naoorlogse jaren. Over deze indeling is ons inziens goed 

nagedacht. Omdat we ons kunnen vinden in een dergelijk benadering zullen wij het 

oeuvre volgens dezelfde indeling bespreken maar inhoudelijk andere accenten leggen 

dan Joos. We zullen een relatief kort overzicht geven van het oeuvre waarbij we het 

zullen hebben over de onderwerpen en de stijl. De invloeden van kunstenaars en 

kunststromingen op het werk van Eugeen Van Mieghem zullen we eveneens 

aanstippen. In dit hoofdstuk zullen we zo ook zijn artistieke evolutie behandelen. 

Doorheen de tekst wordt waar nodig de maatschappelijke situatie van het Antwerpen 

uit de periode 1875- 1930 verduidelijkt. 

 

2.2.1 Jeugdwerk 1875-1901 

 

Over de aanleg voor en het plezier in tekenen van de jonge Eugeen Van Mieghem 

vernemen we een en ander via Lode Baekelmans die in 1927 de jeugdherinneringen 

van de kunstenaar neerschreef. Hij schrijft dat de kleine Eugeen uitblonk in het 

tekenen van landkaarten op school.
5
 Op 16-jarige leeftijd begon hij avondlessen voor 

tekenen te volgen aan de Antwerpse Academie.
6
 Het jaar daarop, in 1892, gaven zijn 

ouders hem de toestemming om het Antwerpse Atheneum in te ruilen voor voltijds 

onderwijs aan diezelfde Academie. Hij werd leerling van Piet Verhaert.
7
  

 

Het vroegste werk dat we van de kunstenaaar kennen zijn schetsen die dateren uit 

1893.
8
  Ze vertonen nog duidelijk de invloed van de Academie: ze zijn opmerkelijk 

strakker dan het latere werk en ook de emotie van de afgebeelde figuren is ietwat 

stroef. Toch zien we hier reeds hoe de jonge kunstenaar het tekenen van mensen 

centraal stelt. (afb. 7) Een jaar later merken we in de tekening ‘In de academie’ een 

opmerkelijke kwalitatieve vooruitgang wat de vormgeving van de gezichten betreft. 

                                                 
5
 JOOS E. (2001), p. 8. 

6
 JOOS E. (2001), p. 11. 

7
 JOOS E. (2001), pp. 11, 16. 

8
 JOOS E. (2001), p. 13. 
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(1894, afb. 8) In september 1894 werd Eugeen Van Mieghem leerling van professor 

Eugeen Siberdt.
9
 Bij hem volgde hij de klas ‘Tekenkunst figuur naar het leven’.

10
 

Voor Van Mieghem vertaalde dit zich meteen ook in het tekenen van het leven 

rondom hem, in de haven, bij de arbeiders en de dokwerkers. Zijn tekenstijl werd 

losser. Toch was op hij dat ogenblik ook nog duidelijk op zoek. In de jaren 1894 en 

1895 maakte hij zowel tekeningen, pastels als schilderijen en behandelde hij 

uiteenlopende onderwerpen. Zo schilderde hij een impressionistisch landschap (1895, 

afb. 10), een stilleven en een tafereel met vier mannen op een bank (1896, afb. 9). Hij 

maakte pastels waarin zijn moeder als onderwerp functioneerde. Hij tekende Zeeuwse 

vrouwen die hij gezien had op vakantie in de zomer van 1895. 

 

Het hiervoor vermelde impressionistische landschap ontstond mogelijk onder invloed 

van de tentoonstellingen van ‘L’ Association pour l’Art’ in mei 1892 en mei 1893 

waarbij hij in aanraking kwam met werken van onder andere Maximilien Luce, 

Camille en Lucien Pissarro en Theo Van Rysselberghe.
11

 ‘L’Association pour l’Art’ 

was een progressief initiatief dat tot stand gekomen was onder impuls van de 

Brusselse groep ‘Les Vingt’ en van Henri Van de Velde die lid was van de Brusselse 

kunstenaarsvereniging en die ook lesgaf aan de Antwerpse Academie. Via deze groep 

kwamen in Antwerpen tentoonstellingen tot stand rond het werk van neo-

impressionisten en symbolisten.
12

 

 

In 1895 maakte Van Mieghem via kunstmagazines kennis met het werk van de 

Zwitserse in Parijs verblijvende kunstenaar Théophile-Alexandre Steinlen.
13

 Steinlen 

gaf het leven van de gewone Parijse mensen weer in zijn tekeningen, op een 

eenvoudige, maar treffende wijze (1916, afb. 14 en 1920, afb. 15).
14

 Alleszins in dit 

sociaal-realistische deel van het gevarieerde werk van Steinlen vond Van Mieghem 

een zekere herkenning en beslist ook inspiratie om de mensen in het dagelijks leven 

                                                 
9
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rondom hem tot onderwerp van zijn kunst te maken.
15

 Dit onderwerp strookte echter 

niet met de visie van zijn leraar aan de Academie, Eugeen Siberdt.
16

 Deze laatste was 

een leerling geweest van Nicaise de Keyser.
17

 De Keyser was directeur geweest van de 

Antwerpse Academie tot 1879 en was één van de belangrijkste vertegenwoordigers 

van de conservatieve Antwerpse school.
18

 Deze   strekking hield vast aan de kunst van 

het roemrijke Antwerpse verleden en meende  schatplichtig te moeten blijven aan de 

groten van weleer: Rubens, Van Dijck, Jordaens ….
19

 De Keyser had er mede voor 

gezorgd dat er vanuit die visie binnen de Academie strakke regels golden.
20

 Deze 

benadering, zoals ze geïncarneerd werd door Siberdt, botste duidelijk met de inzichten 

en de persoonlijke ontwikkeling van de jonge Eugeen Van Mieghem. Het schilderen 

van historische taferelen zoals van hem verlangd werd, interesseerde hem niet. Hij 

nam ook een steeds lossere tekenstijl aan die eerder aansloot bij de stijl en tekenwijze 

bij een voorganger als Henri de Toulouse-Lautrec en de eerder genoemde  Steinlen en 

die afweek van de academische benadering. Onvermijdelijk leidde dit tot discussies en 

conflicten met de conservatieve Siberdt.
21

 Het gevolg van dit alles was dat Van 

Mieghem in 1896 niet meer welkom was op de Antwerpse Academie.
22

 Dit belette 

echter niet dat hij bleef verder tekenen en werken volgens zijn eigen stijl en 

onderwerpenkeuze. 

 

Het verschil tussen de schetsen van 1893 en 1894 en de tekeningen en pastels van 

1895 en 1896 valt op en getuigt van de evolutie die hij in deze periode heeft 

doorgemaakt. De krijttekening ‘Oude man in een stoel’ (1895, afb.16) en de pastel 

‘Vrouwen in gesprek op straat’ (afb. 17) uit 1895 zijn daarvan mooie voorbeelden. De 

tekenstijl is, zoals eerder gezegd, opvallend losser en minder strak lineair en doet 

inderdaad denken aan de tekenwijze van Toulouse-Lautrec en Steinlen. Van Mieghem 

gebruikt hier vrij donkere kleuren en zorgt ervoor, vooral in de pastel ‘Vrouwen in 

gesprek op straat’, dat de figuren donker omlijnd zijn. Ook slaagt hij er steeds beter in 
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 JOOS E. (2001), p. 49. DE BODT S., JOOS E., (2006), pp.31-32. 
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om emotie en sfeer te creëren in zijn werk. Toch blijft hij zoeken naar zijn eigenheid. 

Onder invloed van het symbolisme maakt hij in 1897 en in 1898 ook enkele 

vrouwenportretten. Eén van deze is een pastel naar Ferdinand Khnopff (1897, 

afb.12).
23

 

 

In 1897 drukte de vereniging ‘De Scalden’, die hij reeds op 15-jarige leeftijd had leren 

kennen, een duidelijke stempel op zijn werk. Deze artistieke vereniging, die o.a. 

leerlingen van de Antwerpse Academie groepeerde, was dat jaar de nadruk gaan 

leggen op de herwaardering van de kunstenaar in de maatschappij
24

 en stelde zich van 

daaruit tot doel om de Antwerpenaar in te wijden in de wereld van de toegepaste 

kunsten zoals die door de Prerafaëliet Edward Burne Jones en de ‘Arts and Crafts 

Movement’ met William Morris en Walter Crane werd uitgedragen.
25

  Er werden 

jaarlijkse tentoonstellingen ingericht en Van Mieghem, die rond die tijd lid was 

geworden van de vereniging, participeerde tussen 1898 en 1904 daaraan vijf maal.
26

  

In dit kader kwam voor het eerst ook zijn talent als grafisch sierkunstenaar aan de 

oppervlakte. Hij nam immers ook deel aan wedstrijden die ‘De Scalden’ uitschreef 

voor het ontwerpen van affiches voor haar tentoonstellingen. In 1904 won hij de 

wedstrijd voor de zesde tentoonstelling.
27

 Het ontwerp hiervoor staat ver af van het 

werk dat hij voordien maakte. We zien hoe een man een vrouw een bloem heeft 

geschonken. De man heeft een naakt bovenlichaam en een hamer in de hand. Volgens 

de Duitse kunsthistorica Ulrike Buttner is hij de verpersoonlijking van de Toegepaste 

Kunst. De vrouwenfiguur zou de Muze van de Gelegenheidskunst voorstellen.
28

 Het 

onderwerp van de affiche leunt uiteraard aan bij de toenmalige artistieke opvattingen 

van ‘De Scalden’ (1904, afb. 18). De stijl is voor Van Mieghem echter zeer 

vernieuwend en staat dichtbij wat eerder ook te zien was bij de kunstenaars van de 

Brusselse groep ‘Les Vingt’.
29

 Via ‘De Scalden’ werd Van Mieghem in deze periode 

bovendien geïnspireerd door de toenmalige stroming van de Art-Nouveau die 

                                                 
23

 JOOS E. (2001), p. 23. 
24

 BUTTNER U., (1999), p. 9. 
25

 BUTTNER U., (1999), p. 9. 
26

 BUTTNER U., (1999), p. 12. 
27

 BUTTNER U., (1999), p. 18. 
28

 BUTTNER U., (1999), p. 18. 
29

 BLOCK J., ‘Boekdesign bij Les Vingt. Het werk van Lemmen, Van de Velde en Van Rysselberghe tijdens het 

Fin de siècle’ in GODDARD S.H., BLOCK J., e.a., Les Vingt en de avant-garde in België : prenten, tekeningen 

en boeken ca. 1890, Antwerpen, Petrarco- Pandora, 1992, pp. 73-94. 



 
 

 24 

eveneens hoofdzakelijk invloed had op de toegepaste kunsten.
30

  Zo verzorgde hij 

samen met andere kunstenaars de jaarboeken van de vereniging en dit met vaak zeer 

gestileerde illustraties die beter dan de voornoemde affiche deze invloed verraden.
31

 

De jaarboeken waren overigens ontstaan in navolging van de uitgaven van William 

Morris’ Kelmscott Press en spiegelden zich o.a. aan de boekillustratieve benadering 

van Morris en Walter Crane.
32

 De kunstenaars namen zowel de boekband, het papier, 

de letter en de illustratie onder handen. Inhoudelijk werden de jaarboeken vooral 

gevuld met liederen, gedichten, kalenders en verhalen.
33

 Als artistiek boekillustrator 

maakte Eugeen Van Mieghem verklarende illustraties, decoratieve vignetten en 

hoofdingen. Opmerkelijke voorbeelden daarvan zijn de hoofding die hij maakte bij een 

tekst van Karel van de Woestijne in het tweede jaarboek van ‘De Scalden’ (1898, afb. 

19) of de illustraties uit 1903 bij het gedicht ‘Boerke Naas’ van Guido Gezelle in het 

zevende jaarboek (afb. 20).
34

 ‘De Scalden’ gaven in de jaren 1900 en 1901 ook 

jaarkalenders uit. Van Mieghem leverde voor beide kalenders bijdragen. In 1900 

maakte hij het ontwerp voor de maand oktober. In dat jaar ontwierp hij een tekening 

over de herfst. Centraal in dit ontwerp staat een vrouwenfiguur, die door door Erwin 

Joos in 1993 aangeduid werd als Augustine Pautre, de vriendin en daarna echtgenote 

van de kunstenaar (afb.21).
35

 De vrouw dient louter als elegante decoratieve figuur in 

de ruimte. Deze voorstelling staat lijnrecht tegenover het latere werk van de 

kunstenaar waarin een realistisch beeld van o.a. werkende vrouwen wordt getoond. 
36

 

 

Van Mieghem maakte in deze periode niet enkel op de Art Nouveau geïnspireerde 

tekeningen voor ‘De Scalden’. Nadat hij op uitstap was getrokken naar onder meer 

Volendam in Nederland met de vriendengroep rond het tijdschrift ‘Alvoorder’ waartoe 

ook Alfons De Ridder (Willem Elsschot) en Lode Baekelmans behoorden, keerde hij 

terug met vers werk in diezelfde lijn.
37

 Ook het zelfportret ‘Herfst’ met de golvende 
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gestileerde lijnen in Oost-Indische inkt, dat hij in 1897 maakte is een duidelijk Art 

Nouveau- werk.
38

  

 

Rond het jaar 1900 hield de kunstenaar zich ook bezig met het maken en ontwerpen 

van ex-librissen.
39

  Hij ontwierp en maakte die niet alleen voor zichzelf, maar ook 

voor een zekere Sophia Van de Vin.
40

 Van Mieghem was ook niet te beroerd om met 

zijn ontwerpen deel te nemen aan de tentoonstelling ‘Ex-Libris’ door de ‘Conférence 

du Jeune Barreau’ in Antwerpen.
41

  In deze ex-librissen vinden we opnieuw duidelijke 

sporen van de Art Nouveaustijl terug. In het boek van Helmut Franck wordt Van 

Mieghem zelfs expliciet vernoemd als ‘Jugendstill ex-libris- kunstenaar’.
42

 

 

Het ontwerpen van affiches voor ‘De Scalden’ zette de jonge kunstenaar er verder toe 

aan om voor vrienden en bij andere gelegenheden affiches en kunstkaarten te maken. 

Zo ontwierp hij een affiche voor de krant ‘La Métropole’ (1898, afb.22).
43

  In 1902 

illustreerde hij het ‘Kindersprookjesboek’ van zijn goede vriend Victor de Meyere, die 

ook romans en gedichten schreef.
44

 

 

Alhoewel hij in deze periode onmiskenbaar in de greep was gekomen van de Art 

Nouveau en zich ook toelegde op toegepaste kunst, bleef Van Mieghem tegelijk trouw 

aan de keuzes en stijl waarvoor hij van de Antwerpse academie was gestuurd. Het 

tekenen op een schetsmatige wijze met houtskool, zwart krijt of pastel kon zo stilaan 

uitgroeien tot wat we misschien wel zijn handelsmerk mogen noemen. Enkele goede 

voorbeelden zijn de werken ‘Oude mannen aan de Schelde’ (1898, afb.24), ‘De 

familie op wandel’ (1899, afb.25) en ‘Meisje in de herberg’ (1899, afb. 26). De stijl is 

allesbehalve gepolijst. Er wordt op een schetserige manier getekend. De figuren 

worden vaak door een donkere rand van houtskool of zwart krijt omlijnd. Ook worden 

er met houtskool of zwart krijt donkere arceringen aangebracht zoals duidelijk te zien 

is in de krijttekening ‘In de herberg’. Vaak werden in tekeningen slechts enkele 

vlakken ingekleurd nadat de tekening zelf tot stand was gekomen. Het ophogen van 
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een tekening met enkele kleuren blijkt overigens een typische Van Mieghem 

werkwijze. Tekeningen die geheel ingekleurd zijn zoals ‘In de voorstad’ (afb. 23) uit 

1898 zijn in zijn oeuvre vrij zeldzaam.  

 

Rond 1899 maakte Van Mieghem ook een hele reeks pastels waarin het leven in en 

rond zijn biotoop, de Antwerpse haven en havenbuurt, uitgebreid aan bod komt (afb. 

27). Deze thematiek zal hij nadien zijn hele artistieke carrière lang blijven aanhalen en 

zal, naast de genoemde stijlkenmerken, uitgroeien tot één van de belangrijkste 

eigenschappen van zijn kunst. Rond 1899 begint hij eveneens met het portretteren van 

mensen van allerlei slag, van volksmens tot burger. Zijn geliefde, Augustine Pautre, 

die hij in 1898 had leren kennen, wordt eveneens een opvallend onderwerp van zijn 

tekenwerk. 

 

In dit geheel is het niet onbelangrijk om even stil te staan bij pastels die in deze 

periode de bourgeoisie en het Antwerpse uitgaansleven in beeld brengen. Zowel het 

onderwerp als de stijl van deze tekeningen en pastels doen ons immers denken aan het 

werk van Henri de Toulouse-Lautrec. Lautrec gaf het leven in het Parijse uitgaans- en 

nachtleven weer.
45

 De ‘Moulin-Rouge’, het kabaret, zijn danseressen en zijn publiek 

waren het voorwerp van talrijke kunstwerken van deze kunstenaar die afkomstig was 

uit het Zuid-Franse Albi. Tussen 1890 en 1896 inspireerde de ‘Moulin-Rouge’ Lautrec 

ook tot het maken van niet minder dan 30 schilderijen.
46

 Van Mieghem werd op zijn 

beurt, waarschijnlijk in navolging van Lautrec, geïnspireerd door het uitgangsleven 

van de Antwerpse burgerij in de buurt van de Leysstraat.
47

 Het is interessant om 

Lautrecs schilderijen ‘De Engelsman in de Moulin-Rouge’ (afb. 30) uit 1892, ‘Een 

hoekje in de Moulin de la Galette’ (afb. 31) uit datzelfde jaar en het werk 

‘Caudieux’(afb. 32) uit 1893 te vergelijken met Van Mieghems werken ‘Carnaval’ 

(afb. 33) uit 1899, ‘In een bar’ (afb. 34) uit 1900, ‘La vie mondaine’ (afb. 35) uit 1900 

en de pastel ‘L’attente’ (afb. 36)uit 1901. Het is opvallend hoe Van Mieghem Lautrec 

probeert te benaderen. De benadering van Van Mieghem gaat niet alleen op voor deze 

periode en deze thematiek. In latere fases zien we Van Mieghem ook portretten maken 

op ‘lautreciaanse’ wijze. Omwille van het tijdsverschil tussen gelijkaardige werken 
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van beide kunstenaars kan een echte vergelijking tussen beiden niet opgaan. In een 

‘lautreciaans’ werk van Van Mieghem blijft de drager  steeds zichtbaar en er wordt 

met enkele lijnen of op een schetsende wijze een silhouet of figuur weergegeven die 

dan telkens met enkele kleuren wordt opgehoogd. We merken op dat we bij Van 

Mieghem dezelfde soorten kledij, kapsels en vergelijkbare decors als bij Lautrec zien 

terugkeren. Het koloriet van beide kunstenaars is gelijkend: er worden vrolijke kleuren 

zoals opgevend groen, lila, rood, oranje en een soort turkoois gebruikt. Bij Van 

Mieghem merken we echter ook op dat ondanks de aanwezigheid van vrolijke kleuren 

de figuren omrand worden met een donkere (krijt)lijn en soms zelfs voorzien zijn van 

een zeer donkere inkleuring of arcering zoals in de pastel ‘La vie mondaine’. Lautrecs 

lijnen zijn daarentegen korter getrokken en minder ruw dan die van Van Mieghem. In 

het werk van de kunstenaar uit Albi ligt, ons inziens, ook opvallend meer dynamisme 

besloten. 

 

Ook een aantal afficheontwerpen van Van Mieghem roepen echo’s op aan soortgelijk 

werk van Toulouse-Lautrec. Het eerder vermelde afficheontwerp uit 1898 voor de 

krant ‘La Metropole’ kunnen we qua stijl bvb. verbinden met Lautrecs affiche 

‘Ambassadeurs: Aristide Bruant’ (afb. 29) uit 1892. Deze zogenaamde ‘lautreciaanse’ 

stijl vinden we ook in een latere fase van het leven van de kunstenaar terug. Rond het 

jaar 1912 maakte Van Mieghem ons inziens de sterkste werken in deze stijl.  

 

In de periode van de eeuwwisseling maakte Van Mieghem ook enkele werken met 

‘vanitasmotieven’ die doen denken aan werk van Ensor (1900, afb.37). Doorheen zijn 

verdere oeuvre zullen we regelmatig enkele ‘vanitas-speldenprikjes’ ontmoeten. James 

Ensor maakte in 1885 het schilderij ‘Skelet bekijkt Chinoiserieën’ (afb. 38)en in 1889 

het werk ‘Skelet tekeningetjes makend’ (afb. 39). Het ‘skeletteren’ in de kunst komt 

rond dat tijdstip, weliswaar in een andere vorm, ook voor bij Edvard Munch. Munch 

maakte in 1895 het werk ‘Zelfportret met geskeletteerde arm’ (afb. 40).
48

  Dit alles 

vond ook zijn voedingsbodem in het fin-de-siécle-kader waarin bij de welvarende 

bourgeoisie gevoelens van ondergang van een tijdperk aanwezig waren die gevoed 

werden door de scherpe tegenstellingen arm-rijk, de dreiging van de groeiende 

arbeidersbeweging, de snelle veranderingen van het industriële tijdperk en de 
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sluimerende botsing tussen de grootmachten van dat moment. In die zin is het contrast 

tussen de burger en de dood, zoals we het in een aantal werken van Van Mieghem uit 

deze periode vinden, zowel een daad van afkeer als waarschuwing of voorspelling aan 

het adres van de ijdele bourgeois. 

 

Vaak wordt in de boeken van de Stichting Eugeen Van Mieghem de vergelijking 

gemaakt tussen het werk van Van Mieghem en het werk van Edvard Munch.
49

 In 1897 

was Van Mieghem, via het vierde salon van ‘La Libre Esthétique’, inderdaad in 

contact gekomen met zeven werken van Munch.
50

 Dat de kunstenaar indrukken van de 

kunst van Edvard Munch tot zich had genomen zien we in het werk ‘Moeder Van 

Mieghem in Gent’ uit 1899 (afb. 41). In iets later werk van de kunstenaar ontdekken 

we ook nog Munchiaans aandoend werk, maar erg talrijk is dat niet.
51

 

 

Na het zien van tentoonstellingen van collega-kunstenaars was Van Mieghem 

begonnen met zelf deel te nemen aan exposities. Zijn oeuvre zwol aan en onder impuls 

van de verenigingen waarvan hij lid was exposeerde hij. Zoals hij had deelgenomen 

aan tentoonstellingen van ‘De Scalden’ nam hij in 1901 op uitnodiging van Octave 

Maus ook deel aan het achtste salon van ‘La Libre Esthétique’ in Brussel.
52

 Op deze 

expositie hing zijn werk tussen dat van Monet, Cézanne, Vuillard, Pissaro en Renoir.
53

 

Datzelfde jaar nam hij ook deel aan de eerste tentoonstelling van de groep ‘Eenigen’.
54

 

Aan deze expositie namen heel wat vrienden-kunstenaars van hem deel zoals Karel 

Collens, Edmond van Offel en Walter Vaes.
55

 We merken dat deze tentoonstellingen 

hem in contact brachten met werk van de gekende en minder gekende binnen- en 

buitenlandse kunstenaars uit deze periode. De autodidact die hij grotendeels was, kon 

zo een aantal invloeden opslorpen, en op een eigen wijze meenemen in zijn werk. Zo 

kreeg hij bvb. door het contact met de Franse impressionisten meer oog voor 

lichtspelingen op kleur en vorm in zijn tekeningen.
56
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2.2.2 Huwelijksjaren: 1902-1905 

 

Op 28 januari 1902 huwde Eugeen Van Mieghem het Brusselse meisje Augustine 

Pautre. Augustine noemde zichzelf ‘kunstschilderes’.
57

 Van Mieghem had haar in 

1898 leren kennen.
58

 De liefde inspireerde hem tot het maken van oefenschetsen en 

kunstwerkjes met zijn vrouw in de hoofdrol. We kunnen stellen dat Augustine voor 

hem een echte muze was. Hij gebruikte haar niet alleen als voorwerp voor zijn studies. 

Hij portretteerde haar op allerlei ogenblikken en in verschillende poses. Enkele dagen 

na hun huwelijk maakte hij twee portretjes van haar.
59

 Tussen 1900 en 1903 maakte 

hij impressionistische schilderijen, pastels en tekeningen van haar.
60

 Deze werken 

exposeerde hij echter niet.
61

 Toen Augustine ongeveer vijf maanden zwanger was 

maakte hij in een zelfgemaakt schetsboek een hele reeks tekeningen van haar.
62

 (1902, 

afb.42)  

 

Rond diezelfde tijd, in augustus 1902, tekende hij met potlood, zwart krijt of houtskool 

advocaten aan de balie.
63

 (1902, afb. 43, 44 en 1903, afb. 45) Dit werk is behoorlijk 

trefzeker wanneer hij met slechts enkele lijnen een figuur op papier zet. De reeks doet 

enigszins denken aan het werk over advocaten van Forain en Daumier. In 1903 maakt 

Van Mieghem trouwens ook enkele krijttekeningen naar Daumier.
64

(afb. 46) 

 

Op 11 november 1902 werd het zoontje van Augustine Pautre en Eugeen Van 

Mieghem geboren.
65

 Het jongetje werd vernoemd naar zijn vader.
66

 Van Mieghem was 

gelukkig met de komst van zijn zoontje en het jonge gezin vormde voor hem een bron 

van artistieke inspiratie (1903, afb. 47). Regelmatig tekende hij Augustine met hun 

zoontje teder in de armen, het kindje wiegend of zogend (1903, afb. 48).  

 

Intussen zouden ook een aantal ontwikkelingen in Oost-Europa onrechtstreeks invloed 

uitoefenen op de Antwerpse haven en het kunstenaarschap van Eugeen Van Mieghem. 
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De anti-joodse haatpolitiek in Rusland, die na de moord op de meer verdraagzame en 

liberale tsaar Alexander II (1855- 181) hevig was opgeflakkerd, probeerde de joodse 

bevolking verantwoordelijk te stellen voor de sociaal-economische crisis van het  

Russische rijk en Oost-Europa.
67

 Geregeld werden in Rusland en in heel Oost-Europa 

plaatselijke joodse gemeenschappen vervolgd. Men probeerde hen te verdrijven en 

zelfs uit te moorden. Heel wat joden sloegen daarom op de vlucht.
68

  Pogroms werden 

o.a. gehouden in Kiev, Warschau en Odessa. In april 1903 vonden de zeer felle, 

bloedige pogroms plaats in Kishinev, de hoofdstad van Bessarabië, nu gekend als 

Chisinau in Moldavië.
69

 Deze brutale aanvallen veroorzaakten een paniekreactie bij de 

joodse bevolking en leidden tot een massale uittocht van hele joodse gemeenschappen 

vanuit Oost-Europa.
70

 Deze golf van emigranten trok door Europa uitkijkend naar een 

veiliger en betere wereld.
71

 Voor velen werd Amerika synoniem voor deze Nieuwe 

Wereld en haar lokroep leidde velen naar Antwerpen waar de rederij Red Star Line 

overtochten organiseerde naar het ‘land van melk en honing’ aan de andere kant van 

de oceaan.
72

 Ook in Hamburg, Rotterdam, Liverpool en Bremen waren er dergelijke 

scheepvaartmaatschappijen die mensen de oversteek naar Amerika aanboden.
73

 De 

Red Star Line in Antwerpen was reeds vanaf 1880 actief in het transport van  

landverhuizers.
74

 In dat jaar transporteerde de maatschappij zelfs niet minder dan 

25000 passagiers.
75

 Tussen 1880 en het einde van het bestaan van de rederij in 1935 

zou de Red Star Line er zo voor zorgen dat 3 miljoen mensen getransporteerd 

werden.
76

 Naast vele Oost-Europese joden waagden ook tal van Belgen en andere 

Europeanen de sprong naar het zogenaamde beloofde land op zoek naar werk, een 

economisch beter leven, naar vrijheid, avontuur of snel succes.
77

 Eugeen Van 

Mieghem, die op dat ogenblik met zijn prille gezin gevestigd was in het achterhuis van 

de ouderlijke woonst aan de Montevideostraat, zag talloze gelukzoekers letterlijk aan 

zijn voordeur passeren.
78

 In de Montevideostraat gebeurde trouwens ook de medische 
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controle van de landverhuizers en de ontsmetting van hun kledij en bagage.
79

 Als 

observator en tekenaar van mensen, als een echte journalist-tekenaar, registreerde Van 

Mieghem in snelle schetsen tal van momentopnamen uit het leven van de 

landverhuizers. Zo maakte hij tussen 1902 en 1904 kleine krijtportretten van de 

voornamelijk joodse emigranten.
80

 (1903, afb. 49 en 1902, afb. 50) Zijn schetsen zette 

hij later vaak om in pastels en schilderijen (1902, afb. 51 en 1903, afb. 52). De 

landverhuizers zouden hem zijn leven lang blijven boeien en zullen ook in latere fases 

van zijn werk uitgebreid terugkeren.  

 

In 1903 portretteerde de kunstenaar een aantal kennissen en vrienden uit zijn artistieke 

omgeving. Zo tekende hij François Franck (1904, afb. 53), de kunstmecenas en 

oprichter van ‘De Kapel’ en van het latere ‘Kunst van Heden’ en de beginnende 

schrijver Willem Elsschot (1903, afb. 54) die hij ook in ‘De Kapel’ ontmoet had.
81

  

Ook maakte hij in 1904 een portret in zwart krijt van de kunstenaar Constantin 

Meunier (afb. 56).
82

 

 

Ondertussen bleef Van Mieghem ook oog hebben voor het reilen en zeilen van het 

volk dat, naast de landverhuizers, een groot deel van zijn tijd in en rond de haven 

vertoefde om aan de kost te komen. Al tekenend legde hij op een documentaire wijze 

de arbeiders, de buildragers, de kooldragers de zakkennaaisters, de 

jeneververkoopsters, bedelaars, havenboefjes en prostituees vast op papier.
83

 (1902, 

afb. 28, 57, 59 en 1903, afb. 58, 63, 64) Ook de haven zelf vormde meer en meer een 

geliefd onderwerp van Van Mieghems artistieke uitingen: havenzichten, een kermis in 

de havenbuurt, een landschap nabij de haven, hij tekende het allemaal.
84

 (1903, afb. 

60, 61, 62) In 1904 schreef Lenore van der Veer in het Engelse Pall Mall Magazine 

een artikel over dit aspect van Van Mieghems werk.
85

 Ze noemde daarin Van 

Mieghem ‘an artist of the people’.
86

 Het zou een omschrijving worden die decennia 

later zou gebruikt worden om hem te typeren. 
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De kunstenaar van het volk kon van zijn kunst echter niet leven en zijn gezin 

onderhouden.
87

 Moeder Virginie Van Mieghem zorgde mee voor het jonge gezin dat 

bij haar inwoonde.
88

 Toch wou van Mieghems vrouw Augustine enige zelfstandigheid. 

Om aan geld te geraken, begon ze te poseren als model. Na enige tijd poseerde ze ook 

naakt.
89

 Ze poseerde voor haar man en bevriende kunstenaars zoals Emile 

Gastemans.
90

 In één van de tekeningen van Van Mieghem waarvoor Augustine als 

naaktmodel fungeerde (1904, afb. 66) kunnen we enigszins de invloed van Edvard 

Munch’s schets ‘De zonde’ uit 1893 herkennen (afb. 65).
91

 Een andere krijttekening 

waarvoor Augustine naakt poseerde (1904, afb. 67) doet ons dan weer denken aan 

werk van Toulouse Lautrec (1884, afb. 68). Kort nadat ze begonnen was met naakt 

poseren werd de jonge vrouw echter ziek. Er werd tuberculose vastgesteld.
92

 De ziekte 

die toen nog niet te genezen was, takelde de vrouw helemaal af. Het stond vast dat ze 

zou sterven.
93

 Van Mieghem was radeloos en tekende in de laatste weken vóór haar 

dood de lijdensweg van zijn vrouw misschien wel in de hoop haar bij zich te kunnen 

houden.
94

 Deze tekeningen worden vandaag ‘De cyclus van de zieke Augustine’ 

genoemd.
95

 Met sanguine, zwart en bruin krijt heeft de kunstenaar zijn zieke vrouw 

vastgelegd op de achterkant van vrachtbrieven, haventelegrammen en ironisch genoeg 

ook op de achterkant van overlijdensberichten.
96

 (1905, afb. 69, 70, 71, 72). Op 12 

maart 1905 zou  Augustine tenslotte overlijden.
97

 

 

Door de ziekte van zijn echtgenote kon Van Mieghem op 1 maart 1905 niet aanwezig 

zijn in het huis van Louis Franck bij de stichting van ‘Kunst van Heden’, de artistieke 

vereniging die als een vervolg op ‘De Kapel’ en ‘Eenigen’ een belangrijke stempel 

zou gaan drukken op het Antwerpse kunstleven.
98

 Louis Franck was een advocaat die 

later liberale staatsminister en gouverneur van de nationale bank zou worden.
99

 Op de 

stichtingsvergadering waren naast de gebroeders François, Louis en Charles Franck 
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zowel Antwerpse handelaars, ondernemers en zakenlui als kunstenaars en kunstcritici 

aanwezig. Tot deze laatste twee categorieën behoorden onder meer leden van de groep 

‘Eenigen’ en kunstkenners zoals Pol de Mont, Arthur Cornette, Ernest van den Bosch 

en George Waldemar.
100

 ‘Kunst van Heden’ had tot doel ‘de degelijke schilder-, 

beeldhouw- en etskunst enz. van onzen tijd bekend te maken, te leeren waardeeren en 

die ook te ondersteunen.’
101

[cursivering auteur] Met dit doel voor ogen zou de 

vereniging tentoonstellingen, de zogenaamde ‘salons’, organiseren.
102

 Daarbij zou ze 

zich niet enkel beperken tot het tonen van werk van Antwerpse kunstenaars, maar zou 

ze ook kunstenaars uit het hele land en uiteindelijk ook uit het buitenland inviteren.
103

  

Zo had de vereniging bvb. ook een goed contact met James Ensor.
104

 ‘Kunst van 

Heden’ had geen vast artistiek programma of uitgesproken opvattingen omtrent kunst 

die al dan niet welkom zou zijn op haar salons.
105

 Elk jaar rekruteerde de vereniging 

voor het salon kunstenaars op een eerder willekeurige manier, volgens eigen smaak en 

inzicht van dat moment.
106

  Desondanks vond echte avant-gardistische kunst weinig 

ingang.
107

  Dit was niet te wijten aan de opvattingen van de vereniging maar het was in 

hoofdzaak het Antwerpse publiek van de salons en zijn smaak dat voor deze artistieke 

beperking zorgde.
108

 

 

In september 1905 nam Eugeen Van Mieghem deel aan één van de eerste salons van 

‘Kunst van Heden’. Deze expositie toonde kunst van onder ander Constantin Meunier, 

James Ensor en Walter Vaes. Na deze tentoonstelling trok Van Mieghem zich echter 

terug uit de actieve, publieke kunstscène. Hoogstwaarschijnlijk had de kunstenaar tijd 

nodig om de dood van zijn echtgenote te verwerken. 

 

2.2.3  Stille jaren: 1905-1910 

 

Het niet exposeren van de kunstenaar tussen september 1905 en 1910 had in 

hoofdzaak maar niet enkel te maken met het overlijden van Van Mieghems 
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echtgenote. Van Mieghem tekende nog steeds het havenvolk, maar omdat in 1907 in 

de haven van Antwerpen  een langdurige staking was uitgebroken waarbij de rijke 

burgerij het havenvolk eerder als bedreigend en opstandig beschouwde, kon hij zijn 

tekeningen over deze mensen moeilijk ‘verkocht’ krijgen aan hen die nu eenmaal in 

staat waren om kunst te kopen.
109

 De burgerij en de nieuwe rijken wiens geld vaak in 

de havenbedrijven zat, aanvaardde immers geen kunst met als onderwerp diegenen die 

hun welvaart mogelijk bedreigden.
110

  

 

De kunstenaar maakte in deze periode verder een reeks pasteltekeningen over de 

haven (1907, afb. 73).
111

 Ook maakte hij enkele tekeningen van een elegante dame en 

een schilderij getiteld ‘Schepen in de haven’.
112

 Op het schilderij zien we geen 

mensen, geen havenvolk dat werkt. Van Mieghem registreerde de ijzige stilte tijdens 

de staking en een uitzonderlijk leeg en onbewogen plekje haven. Toen de nabijgelegen 

polderbuurten getroffen werden door een overstroming, was Van Mieghem als 

observator ter plekke en maakte hij tekeningen in zwart krijt die het gebeuren 

registreerden (1907, afb. 74, 75).
113

  

 

In 1909 leverde de kunstenaar voor een huldealbum van ‘De Scalden’ een bijdrage.
114

 

Dit erealbum, het Album Amicorum, werd door ‘De Scalden’ opgedragen aan hun 

voorzitter Jules Baetes.
115

 Het bevatte tekeningen en aquarellen van meer dan zestig 

kunstenaars.
116

 Eugeen Van Mieghem leverde een pasteltekening met als titel ‘Moeder 

en kind’ (ca. 1903, afb. 76).
117

 Deze was echter al gemaakt rond 1902-1903 toen 

Augustine Pautre nog leefde.
118

 Ze toont haar beeltenis met zoontje Eugeen Junior op 

de arm. Op de pastel schreef Van Mieghem: ‘aan den Vriend Jules’.
119
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2.2.4  Jaren van erkenning: 1910-1914 

 

Van Mieghems werk verscheen weer ‘en plein public’ op het salon van ‘Kunst van 

Heden’ dat liep van 13 maart tot 18 april 1910.
120

 De kunstenaar stelde zeven werken 

tentoon. Zijn goede vriend Edmond Van Offel schreef lovend over de publieke 

wederopstanding van de kunstenaar.
121

 Het jaar daarop kon Van Mieghem opnieuw 

deelnemen aan het jaarlijkse salon.
122

 Op beide salons toonde hij voornamelijk werk 

over de Antwerpse haven en haar werkvolk.
123

  

 

De kunstenaar was reeds 37 toen hij in 1912  voor het eerst een individuele 

tentoonstelling rond zijn eigen werk organiseerde.
124

 Op deze tentoonstelling was 

divers werk te zien. Werk met de haven en het werkende volk als onderwerp was 

vertegenwoordigd, maar ook werk rond het uitgaansleven van de rijke bourgeoisie in 

en rond café Hulstkamp aan de Keyserlei dat voor het eerst door de kunstenaar werd 

getoond.
125

 Er werd positief gereageerd. Ary Delen schreef als kunstcriticus een 

lovende recensie.
126

  In de Franstalige Antwerpse krant ‘La Métropole’, waarvoor Van 

Mieghem ooit een affiche had ontworpen, werd zijn tentoonstelling evenzeer op 

gunstige wijze onthaald.
127

  

 

Net als o.a. kunstrecensent Eric Rinckhout menen we dat Van Mieghem in deze 

periode, rond 1912, het sterkste werk uit zijn artistieke carrière heeft neergezet.
128

 Het 

werk rond het uitgaansleven van de Antwerpse bourgeoisie en de ontmoetingsplaats 

van kunstenaars in Café Hulstkamp aan de Keyserlei, is op zijn best wanneer Van 

Mieghem de mondaine sfeertaferelen weergeeft door middel van pastel. Dit medium 

ligt de kunstenaar opvallend goed en deze werken leunen – zoals eerder reeds gesteld 

– aan bij werken van Henri de Toulouse-Lautrec.  Het is in die zin interssant om de 

stijl, het kleurengebruik en het onderwerp van de werken ‘Carnaval’ uit 1912 (afb. 
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77), ‘In een danszaal’ uit 1913 (afb. 78), ‘De kamers van het Koninklijk 

Kunstverbond’ (1912, afb. 79) en ‘Een grappig verhaal in de bar’ (1912, afb. 80) te 

toetsen aan werken van Lautrec als  ‘In het café: de gast en de bleke cassière’ (1898, 

afb. 82), ‘Bal in de Moulin de la Galette’ (1889, afb. 81) en ‘De Engelsman in de 

Moulin Rouge’ (1892, afb. 30). Het werk ‘De kamers van het Koninklijk 

Kunstverbond’ is duidelijk impressionistisch geïnspireerd. De meer realistische stijl is 

hier opmerkelijk geëvolueerd naar een floue wijze van tekenen. Deze ‘getemperde’ 

manier van werken gebruikte Van Mieghem overigens ook regelmatig bij het tekenen 

van havenzichten.  

 

De monumentaliteit die Eugeen Van Mieghem als pastelkunstenaar weet te creëren in 

werken zoals ‘Havensfeer aan de kaai’ uit 1912 (afb. 83), ‘Graanzuigers’ uit 1912 

(afb. 84) en vooral in de pastel ‘In het droogdok’ uit 1912 (afb. 85) zorgt dan weer 

voor een zekere kracht en geladenheid. Hier geeft hij de Antwerpse haven weer zoals 

hij ze voordien nog niet getekend had. Naast deze monumentale werken maakt Van 

Mieghem in deze periode ook tekeningen en schilderijen, onder meer in olieverf op 

plaat, met havenmensen op de voorgrond.
129

 Ook de landverhuizers blijven aanwezig 

in zijn kunst.
130

(1912, afb. 86)) In deze fase verschijnt de typische ‘Van Mieghem-

havenvrouw’ voor het eerst op uitdrukkelijke wijze in zijn werk. Deze havenvrouw, 

die ook wel vaak wordt aangeduid als zakkenmaakster, wordt gekenmerkt door haar 

ietwat geblokte figuur, de gebronsde huidskleur en de rode hoofddoek (1912, afb. 87, 

89). De schilderijen zijn meestal gebaseerd op de kleinere tekeningetjes en schetsjes 

die de kunstenaar in de haven zelf maakte.
131

  

 

In deze periode vinden we net zoals rond 1900 ook enkele ‘vanitaswerkjes’ terug. De 

pastel ‘Regen’(afb. 90) dateert van 1912 en de pastel ‘In het Atelier’ vervaardigde de 

kunstenaar in 1914 (afb.91). Vooral dat laatste werkje sluit erg aan bij Ensors werk 

rond deze thematiek. In 1889 maakt Ensor het werkje ‘Skelet tekeningetjes makend’ 

(afb. 93) en omstreeks 1896 schildert hij ‘Het schilderende geraamte’ (afb. 92). 

Volgens Erwin Joos, voorzitter van de Stichting Eugeen Van Mieghem en auteur van 

het boek ‘Eugeen Van Mieghem, een kunstenaar van het volk’ wou Van Mieghem met 
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werk zoals ‘In het atelier’ waarschijnlijk Ensor hekelen omdat die op dat ogenblik 

enkel nog zou geteerd hebben op zijn jeugdwerk.
132

 Of dit zo is, kunnen we niet 

zonder meer stellen. James Ensor exposeerde wel net als Van Mieghem op de 

jaarlijkse salons van ‘Kunst van Heden’.
133

 De Oostendenaar was reeds in 1904 door 

de verzamelaarster, journaliste en dichteres Emma Lambotte voorgesteld aan de mede-

oprichter van ‘Kunst van Heden’, François Franck.
134

 Met Franck ontwikkelde Ensor 

door de jaren heen een innige en vooral ook vruchtbare vriendschapsband.
135

 Het was 

immers ‘Kunst van Heden’ dat een meer dan bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de 

promotie en de daarop volgende bekendheid van James Ensor als kunstenaar.
136

 

François Franck, die geen bestuursfunctie had in de vereniging, was hierbij 

ongetwijfeld de drijvende kracht.
137

  

 

Eind december 1913 ontving Van Mieghem een uitnodiging om deel te nemen aan het 

‘Tweede Belgische Salon’ in de Pulchri Studio’s in Den Haag in organisatie van 

‘Kunst van Heden’.
138

 Van Mieghem liet de kans om in het buitenland te exposeren 

niet liggen en nam deel met vijf werken.
139

 

 

In 1914 koppelde ‘Kunst van Heden’ zijn jaarlijkse salon aan de eerste Belgische 

retrospectieve over Vincent Van Gogh.
140

 Met deze tentoonstelling poogde men 

volgens Paul Van Ostaijen, die zijn debuut maakte als jonge kunstcriticus in het 

tijdschrift Carolus, perspectieven te openen naar het internationale modernisme, maar 

liet men allerminst ‘de kunst van heden’ zien.
141

 Onder meer de vandaag 

wereldberoemde ‘Irissen’ konden op deze retrospectieve bewonderd worden.
142

 Op het 

salon exposeerde ook Van Mieghem zijn werk.
143

 De kunstenaar raakte duidelijk 
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onder de indruk van het palet en de stijl van Van Gogh. Een tijdje later maakte de 

kunstenaar zijn eigen ‘Irissen’ in olie op papier (1914, afb. 94).
144

  

 

Wat later dat jaar volgde weer een uitnodiging van ‘Kunst van Heden’ om deel te 

nemen aan een tentoonstelling over Belgische kunst in het Domklooster in Keulen. 

Ook op deze uitnodiging ging Van Mieghem in.
145

 Het leek alsof voor hem wegen 

naar erkenning zich meer en meer zouden kunnen openen. Deze relatieve opgang werd 

echter abrupt afgebroken. Nadat Duitsland op 1 augustus 1914 de oorlog had verklaard 

aan Frankrijk, vielen Duitse soldaten op 4 augustus 1914 België binnen omwille van 

de weigering aan Duitsland om haar troepen vrije doortocht te verlenen op weg naar 

Frankrijk.
146

 De Eerste Wereldoorlog was begonnen. 

2.2.5 Oorlogsjaren: 1914-1918 

 

Nadat het Duitse leger België was binnengevallen, verzamelden en verschansten de 

Belgische soldaten zich rond de Antwerpse fortengordel.
147

 Heel wat vluchtelingen uit 

andere delen van het land stroomden in Antwerpen toe met de gedachte dat de stad 

met haar fortengordel oninneembaar zou zijn.
148

 Op 28 september vielen de Duitsers, 

goed voorbereid, de metropool aan. Op 7, 8 en 9 oktober bombardeerden ze de stad 

onder meer vanuit zeppelins en beschoten ze de forten en de stad.
149

 Het was de 

bedoeling vernieling aan te richten, maar ook paniek, terreur en dood te zaaien.
150

 In 

paniek ontvluchtte de bevolking massaal de stad. Radeloze burgers stapten naar de 

kaaien in de hoop de overkant van de Schelde te bereiken en daar de beschietingen en 

de bombardementen te ontkomen. Een groot deel van de bevolking vluchtte naar het 

neutrale Nederland. Eugeen Van Mieghem en zijn familie sloegen net voor de 

beschietingen ook op de vlucht en staken met de boot de Schelde over.
151

  Tijdens 

deze vlucht bleef de kunstenaar tekenen. Met zijn schetsboek bij de hand registreerde 

hij de ontredderde vluchtelingen (1914, afb. 95, 97, 98).
152

 Het leed en de vertwijfeling 

tijdens deze exodus grepen hem zichtbaar aan. In de werken zien we familieleden, 
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maar voornamelijk de beeltenis van zijn moeder Virginie opduiken.
153

 Als een 

tekenende oorlogsfotograaf bracht hij de dagen van de bange oorlogsvluchtelingen in 

beeld. 

 

Onder leiding van het liberaal parlementslid Louis Franck, in wiens huis in 1905 

‘Kunst van Heden’ was gesticht, werd er onderhandeld met de Duitsers om een einde 

te maken aan de bombardementen en beschietingen.
154

 Op 10 oktober 1914 was de val 

van Antwerpen een feit. De familie Van Mieghem keerde huiswaarts waar moeder 

Van Mieghem opnieuw het café opendeed.
155

 Eugeen vestigde zich terug bij zijn 

moeder.
156

 Heel wat andere kunstenaars hadden intussen het land verlaten en zouden 

de oorlog doorbrengen in het buitenland. Zo bevonden onder meer Jules 

Schmalzigaug, Frits Van den Berghe en Jakob Smits zich gedurende de hele oorlog in 

Nederland, en vluchtten onder meer Emile Claus, Leon De Smet, George Minne en 

Hippolyte Daeye naar het veilige Engeland.
157

 Tijdens de bezettingsjaren bleef Van 

Mieghem op journalistieke wijze de mensen om zich heen observeren en vastleggen in 

schetsen en tekeningen.
158

 De armoede van de stadsbewoners nam steeds meer toe, er 

was schaarste aan voedsel en kledij. De kunstenaar zette zich in bij de soepbedelingen 

die georganiseerd werden door de gebroeders Franck en tekende de hongerige 

kinderen die aanschoven in lange rijen (1916, afb. 100, 101).
159

 Heel wat van deze 

werkjes zette hij om in pastels. Potlood en zwart krijt waren echter het meest 

uitgesproken middel om het oorlogsleed en de bittere armoede weer te geven.
160

 In die 

zin wordt wel eens de vergelijking gemaakt met de tekeningen van de Duitse 

kunstenares Käthe Kollwitz niet veraf.
161

  

 

Van Mieghem ontzag de Duitse aanvaller en bezetter in zijn tekeningen niet. Met 

satire en ironie bracht hij de bezetters in beeld, en daarbij zette hij hun ‘slechte’ 

eigenschappen vaak karikaturaal uitvergroot in de verf (1916, afb. 102).
162

 Dat hij de 
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Duitsers verantwoordelijk achtte voor het zaaien van dood in het bezette gebied, komt 

o.a. tot uiting in de tekeningen waarbij hij onder hun pinhelmen een doodshoofd 

plaatst. De krijttekening ‘Omhelsd door de dood’ (1917, afb. 104) is daar een 

voorbeeld van. Een Duitse soldaat neemt een ziek, hongerig kind op de schoot, maar 

in feite is het de dood zelf die het kind omhelst. Dit werk kwam er waarschijnlijk naar 

aanleiding van foto’s in het door de Duitsers verspreide blad de ‘Illustrierter Kriegs-

Kurier’.
163

 De foto’s toonden het medeleven van Duitse soldaten voor de bevolking 

van het bezette gebied, en vooral dan voor de kinderen (ongedateerd, afb. 103).
164

 Ook 

de Duitse keizer Wilhelm II werd door de kunstenaar aangepakt in dergelijke 

tekeningen.
165

 Uiteraard konden deze niet in de openbaarheid worden gebracht. Door 

een schaarste aan papier werden veel van deze schetsen en tekeningen aangebracht op 

versneden uitnodigingen van de groep ‘Eenigen’.
166

 Ook dit oorlogswerk roept echo’s 

op van het oorlogswerk van Steinlen die eveneens de schrille werkelijkheid van de 

oorlog op papier zette en de satire daarbij niet schuwde. Tussendoor maakte Van 

Mieghem in zijn schetsboek dan weer kleine haventekeningen. 

 

Het einde van Wereldoorlog I kwam in zicht toen rond het einde van de maand juli in 

1918 de oorlog naar het voordeel van de Geallieerden draaide.
167

 De Duitse Kaiser 

vluchtte op 10 november naar het neutrale Nederland en kreeg asiel in Amerongen.
168

 

Op 11 november om 11uur was de Wapenstilstand, na vier jaar, een feit.
169

  

2.2.6  Naoorlogse jaren: 1918-1930 

 

Voor vele mensen brak na de oorlog een compleet nieuwe tijd aan. Ook voor Eugeen 

Van Mieghem stonden er na het einde van de oorlog veranderingen op til. Zijn moeder 

hield het voor bekeken met haar café en verhuisde naar een rustoord.
170

 De kunstenaar 

zelf verhuisde eveneens naar een ander adres.
171

 Het oorlogswerk dat hij vier jaar lang 

verborgen had gehouden kon nu voor het eerst naar buiten gebracht worden via 

tentoonstellingen. Zowel de expositie die gehouden werd in Antwerpen als die in 
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Scheveningen werd beloond met lovende recensies.
172

 In Scheveningen verkocht de 

kunstenaar wel een aantal werken, maar in Antwerpen raakten de werken niet 

verkocht.
173

 De pas bevrijde bevolking wou niet aan de oorlog herinnerd worden. 

Bovendien betekende het einde van de oorlog ook het aanbreken van een heel nieuwe 

tijd binnen de kunstwereld.
174

  

 

Stijlen en stromingen veranderden zowel op nationaal als internationaal vlak volop. In 

het Duitse Weimar werd het Bauhaus opgericht door Walter Gropius.
175

 In Keulen 

werd door Max Ernst en Johannes Baargeld de Dada-beweging op gang getrokken.
176

 

Ook in Berlijn werd een Dada-club gestart met onder meer Raoul Hausmann.
177

 Het 

kubisme kende zijn bloei nadat Pablo Picasso en George Braque reeds in 1907 

onafhankelijk van elkaar naar deze stijl evolueerden.
178

 Kasimir Malevitsj maakte het 

extreem suprematistische schilderij ‘Wit vierkant op witte achtergrond’.
179

 In België 

werd onder impuls van Paul Colin het tijdschrift ‘L’Art Libre’ opgericht ter 

verdediging van de moderne kunst. Het tijdschrift publiceerde het manifest van de 

groep ‘De Stijl’ en besprak uitgebreid het werk van de Vlaamse expressionisten.
180

 In 

1919 werd de groep ‘Lumière’ gesticht die eveneens aandacht wou schenken aan de 

Vlaamse expressionisten en in het bijzonder de houtsnijders. De groep streefde naar 

internationale erkenningen en hield met zijn leden, onder meer Henri Van Straten en 

Joris Minne, een hele reeks ‘noir et blanc’- tentoonstellingen zowel in het binnen- als 

buitenland.
181

 In 1920 vond in de ‘Cercle Artistique’ in Antwerpen het eerste ‘Salon 

der Kubisten’ plaats, georganiseerd door ‘Sélection’. Onder de deelnemers waren 

kunstenaars zoals Foujita, Modigliani, Zadkine, Braque en Léger.
182

 Onder de 

Belgische deelnemers bevonden zich opvallend veel kunstenaars die zich tijdens de 

oorlog in het buitenland hadden gevestigd zoals Constant Permeke, Gustave Van de 
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Woestijne, Gustave en Leon De Smet, Jakob Smits en Frans Masereel.
183

 De weg naar 

succes was vrijgemaakt voor degenen die waren teruggekeerd uit ballingschap.
184

  

 

Na het absorberen en verwerken van hoofdzakelijk impressionistische invloeden 

tussen 1895 en 1914 bleef Van Mieghem in de wervelstorm van nieuwe 

kunststromingen die zich na de Eerste Wereldoorlog steeds nadrukkelijker 

manifesteerden aan de kant staan en bleef hij vasthouden aan zijn vertrouwde manier 

van werken.
185

 De kunstenaar moet nochtans duidelijk op de hoogte geweest zijn van 

de ontwikkelingen doordat ‘Kunst van Heden’, waarvan hij sinds 1914 lid was, in 

1921 tijdens het jaarlijkse salon een ruim overzicht gaf van het werk van de Vlaamse 

figuratieve kubisten of de zogenaamde expressionisten.
186

 Van Mieghem nam 

trouwens zelf deel aan dit salon.
187

 Hoewel hij wellicht individualistisch genoemd kan 

worden, bleef hij met zijn werken op dat ogenblik (onbewust) het beste passen in het 

gemoderniseerd pleinairisme dat onder meer reeds rond 1900 gebundeld was in de 

groep ‘Eenigen’ .
188

 

 

Na de tentoonstelling over zijn oorlogswerk in het Koninklijk Kunstverbond in 

Antwerpen werd Eugeen Van Mieghem ziek en was een opname in het sanatorium Le 

Fort Jaco, in het toen nog landelijke Ukkel, noodzakelijk.
189

 Daar ontmoette hij zijn 

tweede echtgenote, de toen 24-jarige verpleegster Marguerite Struyvelt.
190

 In 

tegenstelling tot zijn eerste echtgenote Augustine Pautre werd deze vrouw geen 

hoofdrol toebedeeld in het werk van de kunstenaar. Het is echter mogelijk dat hij haar 

ooit geportretteerd zou hebben of op een andere manier in beeld zou gebracht hebben, 

maar ons zijn dergelijke werken niet bekend. Na zijn thuiskomst van het sanatorium 

bleef de kunstenaar onverstoord verdergaan met het verbeelden van de onderwerpen 
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die hij reeds vóór de oorlog consequent gestalte had gegeven: de haven, de stad en de 

mensen daarin (1921, afb. 105 en 1923, afb. 106 en 1924, afb. 107).
191

  

 

Intussen werd hij in de Antwerpse kunstscène beschouwd als een vaste waarde en 

werd hij officieel erkend als kunstenaar door zijn opname als lid van de ‘Koninklijke 

Maatschappij tot Aanmoediging der Schone Kunsten van Antwerpen’.
192

 Op 22 maart 

1920 werd hij benoemd tot docent ‘Tekenen naar levend model’ aan de Antwerpse 

Academie.
193

 Hij bleef ook gevraagd om deel te nemen aan de salons van ‘Kunst van 

Heden’ en aan de Brusselse salons van de ‘Belgische Aquarellisten’.
194

 In 1924 

stuurde hij, met 36 werken, zijn omvangrijkste inzending ooit in.
195

 Pol de Mont, die 

tussen 1904 en 1919 conservator was geweest van het Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten van Antwerpen, schreef in de krant ‘De Schelde’ een lovende 

recensie over deze inzending en vergeleek Van Mieghems werk met dat van Toulouse-

Lautrec, Raffaëlli en Steinlen.
196

 Het moet gezegd dat de Mont van in het begin een 

liefhebber was van het werk van de kunstenaar. De kunstcriticus en oud-leraar 

Nederlands van Van Mieghem schreef reeds in 1900 positief over zijn werk in de krant 

‘De Vlaamse School’.
197

 

 

Twee jaar voor zijn omvangrijkste inzending was de kunstenaar begonnen met het 

experimenteren met een nieuwe techniek van werken.
198

 Op het salon van ‘Kunst van 

Heden’ van 1922 kwam hij in contact met de monotypes van de vijf jaar eerder 

overleden Franse kunstenaar Edgar Degas en begon ook hij zich toe te leggen op het 

maken van monotypes (1924, afb. 108).
199

  Het maken van een monotype is een 

techniek waarbij men op een vlak oppervlak een voorstelling schildert en deze dan 

eenmalig afdrukt op papier.
200

 De afdruk zorgt voor een lichte vervaging van de 

voorstelling doordat de gebruikte kleuren vaak ietwat door elkaar heen lopen.
201

 Naast 
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de meer typische onderwerpen zoals de havenvrouwen verwerkte Van Mieghem op 

die wijze ook een aantal stillevens (1924, afb. 109).  

 

Na de scheiding van Marguerite Struyvelt in 1924, vertrok Van Mieghem in juli 1925 

op vakantie naar Blankenberge.
202

 Deze vakantie combineerde hij met een uitstapje 

naar Oostende waar hij op bezoek ging bij James Ensor. Tijdens dit bezoek tekende hij 

enkele portretjes van de meester (1925, afb. 110).
203

 Van Mieghem hield er enigszins 

van, zo lijkt het, om - naast zijn meer typische arbeiders- en havenvolkportretjes - 

kunstenaars of mensen uit het kunstenaarsmilieu te portretteren,. Reeds als jonge 

kunstenaar had hij de jonge Willem Elsschot en François Franck geportretteerd.
204

 

Later tekende hij eveneens portretten van de beeldhouwer Rembrandt Bugatti, van 

Richard Baseleer, Pol de Mont (1928, afb. 55) en Edmond Van Offel.
205

 

 

Het contact van Van Mieghem met werken van kunstenaars van de ‘École de Paris’ 

via de salons van ‘Kunst van Heden’ in 1925 en 1926, maakten bij de kunstenaar niet 

alleen een veel lichter en vrolijker kleurenpalet los, maar zorgde ook voor werken 

waarbij hij een stilistische synthese maakte van stijlen van de verschillende 

kunstenaars van deze zogenaamde ‘Parijse School’.
206

 Enkele voorbeelden van deze 

gesynthetiseeerde stijl, die hij eerder sporadisch gebruikte tot ongeveer 1929, zijn de 

werken ‘La Argentina’ uit 1925 (afb. 113), ‘Jazz’ uit 1925 (afb. 114), ‘Vrouw’ uit 

1929 en ‘Twee meisjes’ uit 1929 ( afb. 112). Het gros van dit type werken ontstond 

onder invloed van werk van Pablo Picasso, Henri Matisse, Amadeo Modigliani, Marc 

Chagall en andere kunstenaars uit de ‘École de Paris’.
207

 Enkele werken van Van 

Mieghem uit deze periode zijn ook zeer surreëel met een droomwereld die enigszins 

doet denken aan de voorstellingen in het werk van Marc Chagall. Het is echter 

duidelijk dat Van Mieghem als surrealist met werken zoals ‘Kind in droomwereld’ uit 

1925 (afb.115) en ‘Jong meisje in een droomwereld’ uit 1929 (afb. 111) eerder 

gekunsteld overkomt en in dat opzicht de vergelijking met Chagall niet echt kan 

doorstaan.  
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Ondanks deze wat ‘modernistischer’ zijsprongen kunnen we vaststellen dat Van 

Mieghem zich comfortabeler leek te voelen bij zijn meer klassieke en vertrouwde 

manier van werken en dat hij zowel stilistisch als qua onderwerp steeds weer 

terugkeerde naar wat hij reeds jaren gewoon was: het maken van schilderijen, pastels 

en tekeningen van de haven en zijn volk. 

 

Sinds zijn eerste opname in het sanatorium van Ukkel in 1919 bleef de kunstenaar met 

blijvende gezondheidsproblemen kampen. In juli 1927 werd hij opnieuw opgenomen 

in een sanatorium.
208

 In 1926 nam hij nog deel aan een expositie in het Zwitserse 

Bern.
209

  Rond de periode van zijn opname in het sanatorium was ook werk van hem te 

zien op de tentoonstelling ‘Belgian Art’ in Boedapest in Hongarije.
210

 Op deze 

buitenlandse tentoonstellingen verkocht hij werken met havenvrouwen als 

onderwerp.
211

  

 

Na zijn ontslag uit het sanatorium was Eugeen Van Mieghem verplicht te rusten en 

zijn dagen thuis door te brengen.
212

 Het tekenen gaf hij evenwel niet op, enkel het 

onderwerp van zijn werken veranderde. Het kreeg een opvallend intimistisch karakter 

en beperkte zich tot zijn huiselijke omgeving. In zijn huiskamer stelde hij stillevens op 

die hij uiterst gedetailleerd weergaf in tekeningen.
213

 Ook maakte hij van deze 

stillevens met dagelijkse voorwerpen zoals een bloemenvaas en een fruitschaal 

monotypes.
214

 Ook zijn kat zorgde regelmatig voor artistieke inspiratie (1926, afb. 

117).
215

 Het is niet duidelijk of de invloed van de ‘kattenkunstenaar’ die Steinlen ook 

was, ook hier speelde, maar een knipoog in die zin is misschien wel op zijn plaats. 

 

In 1929 maakte de kunstenaar een qua onderwerp opvallende reeks krijttekeningen en 

pastels over de lijdensweg van Christus (afb. 118, 119).
216

 Hoewel hij ongelovig was, 

trok de Christusfiguur Van Mieghem blijkbaar erg aan in de laatste maanden van zijn 
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ziekte en van zijn leven.
217

 Het gebruik van de zeer zware, donkere kleuren staat haaks 

op de evolutie in kleurgebruik die de kunstenaar sinds zijn contact met de ‘École de 

Paris’ had doorgemaakt. Het volledig op arcerende wijze donker inkleuren van de 

achtergrond van de tekeningen is vrijwel nieuw binnen zijn werk. Met uitzondering 

van één werk uit deze cyclus, dat de kunstenaar aan de vrijzinnige Willem Elsschot 

verkocht had, werd de hele reeks verkocht aan de verzekeringsmakelaar en latere 

voorzitter van het Bestendig Dotatiefonds Antwerpen, Robert Fester.
218

 Toen de 

kunstenaar op 24 maart 1930 overleed, liet hij op zijn schildersezel zijn laatste 

schilderij met zakkenmaaksters achter.
219

 

2.2.7 Een omvangrijk oeuvre 

 

Erwin Joos, voorzitter van de Stichting Eugeen Van Mieghem en directeur van het 

gelijknamige museum, heeft een schatting gemaakt van het aantal werken waaruit het 

oeuvre van de kunstenaar in zijn totaliteit zou bestaan.
220

 Deze schatting kwam tot 

stand na meer dan 20 jaar onderzoekswerk.
221

 Joos nam als uitgangspunt voor zijn 

onderzoek de catalogi van de individuele en groepsexposities van Eugeen Van 

Mieghem. In zijn onderzoek hield hij ook rekening met de niet-geëxposeerde werken. 

Hij rangschikt het oeuvre volgens techniek in een piramidevorm. Aan de techniek 

koppelt hij ook het formaat van de drager van het werk. Naargelang de techniek die 

Van Mieghem gebruikte voor het creëren van een werk, verschilt immers ook het 

formaat van de drager.  

 

Aan de basis van de piramide situeert Joos de schetsen uit de honderden schetsboeken 

van de kunstenaar. Volgens Joos vulde Van Mieghem in zijn meest productieve 

periode soms wel één schetsboek per dag. Tijdens Wereldoorlog I en tijdens de laatste 

jaren van het leven van de kunstenaar maakte hij amper gebruik van schetsboeken. De 

redenen daarvoor zijn, met zijn biografie in het achterhoofd, voor de handliggend.
222

 

Van Mieghems tekeningen werden meestal op een formaat van circa A4 gemaakt. De 
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schetsen en tekeningen werden door de kunstenaar niet tentoongesteld. Werken op een 

groter formaat, circa A3 en groter, horen wel bij het tentoongestelde werk en waren 

dus relatief gemakkelijker te tellen. Van Mieghem maakte op de grotere formaten 

werken in olieverf, pastel en aquarel. Het totale oeuvre wordt geraamd op circa 11800 

werken. Aan de top van de piramide worden zo’n 300 schilderijen geschat. De laag 

onder de top bestaat uit circa 700 pastellen en aquarellen, gevolgd door circa 2800 

tekeningen en circa 8000 schetsen uit de schetsboeken.  

 

Als we ervan uitgaan dat Van Mieghem gedurende 34 jaar actief was als kunstenaar, 

betekent dit dat hij een productiviteit had van gemiddeld 347 werken per jaar.
223

 Dit 

mathematische gegeven moet uiteraard met voldoende nuancering bekeken worden. 

 

Figuur 1: Visuele voorstelling van het door Erwin Joos geschatte oeuvre van Eugeen Van Mieghem 

 

Ter verificatie van de onderzoeksresultaten van Erwin Joos voerden wij een in tijd 

beperkter onderzoek, dat niet uitging van de tentoonstellingscatalogi maar van 

collectie- en verkoopsgegevens. We wilden graag met een ‘steekproef ’ toetsen of een 

andere benadering van het onderzoek zou leiden tot in verhouding gelijklopende 

resultaten. Dit onderzoek lijkt ons van belang omdat we tenslotte onderzoek voeren 

naar de ‘(her)ontdekking’ van het oeuvre van Eugeen Van Mieghem. Daarom moet het 

niet alleen duidelijk zijn wat het oeuvre inhoudt qua thema, onderwerp en stijl, maar is 

het ook noodzakelijk een zo fijn mogelijk beeld te krijgen van de omvang van het 
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oeuvre en de verhouding van de verschillende technieken tegenover elkaar binnen het 

gehele oeuvre. Dit lijkt ons de beste manier om te kunnen vaststellen of we in het 

kader van dit gehele onderzoek een representatief deel van het oeuvre onder de loep 

hebben genomen. 

 

Wij maakten een optelsom van de werken die we in openbare collecties van musea, in 

privécollecties en (reeds verkocht) op de kunstmarkt teruggevonden hebben. We 

moesten daarbij rekening houden met overlappingen die de gegevens uit de 

kunstmarkt kunnen geven. Daarbij moet ook gesteld worden dat niet elke 

informatiebron even gedetailleerd was. Sommige bronnen gaven bvb. melding van de 

grootte van het werk en de media waarmee het werk gecreëerd was. Andere 

informatiebronnen vermelden dan weer enkel de titel, of delen enkel mee een werk in 

bezit te hebben. Verder moet gezegd dat niet alle musea en verzamelaars om 

uiteenlopende redenen bereid bleken om mee te werken aan ons onderzoek. Ook viel 

het tijdens ons opzoekingswerk bijzonder op dat de classificatie van de werken op 

diverse manieren of soms zelfs helemaal niet is gebeurd. Het onderscheid tussen een 

tekening en een schets gebeurde vaak op een onduidelijke wijze. We wisten nooit hoe 

de bezitters een onderscheid maakten tussen deze twee. Een mogelijke, maar zeker 

niet enige verklaring hiervoor is de wijde verspreiding van de werken en de 

verschillende aard van de bezitters. Ook merkten we foutieve classificaties op. Soms 

worden bvb.werken in gekleurd krijt als pastels omschreven. Dit is uiteraard een 

spijtige vaststelling en wij hopen dan ook dat de classificatie van de werken van 

Eugeen Van Mieghem in de toekomst op enige verdere aandacht en uniformiteit zou 

kunnen rekenen. 

 

We begonnen onze optelsom met de gegevens die we verkregen door het raadplegen 

van de commerciële Price Database Artnet. Zo kregen we weet van 295 werken van de 

kunstenaar die tussen 1989 en 2007 zijn verkocht.
224

 De werken werden geveild door 

veilinghuizen de Vuyst, Campo Vlaamse Kaai, Campo&Campo, Christie’s 

Amsterdam, Butterfields, Sotheby’s Amsterdam, S.A. Servarts N.V. en Galerie 

Moderne. Deze gegevens vulden we vervolgens aan met de informatie die op onze 

vraag aangereikt werd door diverse musea. Zo kwamen we te weten dat het Museum 
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Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen - UNESCO Werelderfgoed over een 

collectie van niet minder dan 577 werken op papier beschikt.
225

 Deze collectie is de 

grootste Van Mieghemverzameling van de wereld.
226

 Verder beschikt het Museum 

Plantin-Moretus/Prentenkabinet, Antwerpen-UNESCO ook nog over circa 33 

toegeschreven werken.
227

 We besloten echter met deze 33 werken geen rekening te 

houden. Het Provinciehuis Antwerpen deelde ons mee dat in de Antwerpse Provinciale 

Kunstcollectie zich drie schilderijen - olie op doek - van de kunstenaar bevinden.
228

 

Verder vernamen we dat het Scheepvaartmuseum van de stad Antwerpen twee werken 

bezit. Het gaat om een tekening en een olieverfschilderij.
229

  Het Koninklijk Museum 

voor Schone Kunsten van Antwerpen heeft een olieverfschilderij op hout en een 

olieverfschilderij op doek en een tekening in haar bezit.
230

 Het stadhuis van 

Antwerpen kocht, toen de kunstenaar nog in leven was, een olieverfschilderij van 

hem.
231

 Het Ieperse ‘In Flanders Fields Museum’ beschikt over drie krijttekeningen 

van de kunstenaar.
232

 Een aquarel bevindt zich in het Jakob Smitsmuseum te Mol.
233

 

De Koninklijke Bibliotheek Afdeling Prentenkabinet in Brussel heeft niet minder dan 

24 etsen, een aquarel en een werkje in mixed media in haar collectie.
234

 Het Joods 

Museum van België beschikt over een krijttekening.
235

 

 

We consulteerden ook diverse buitenlandse musea met de vraag of ze werk van de 

kunstenaar in hun collectie hadden en of ze ons daaromtrent meer informatie konden 

verschaffen. In Nederland bleek het Zeeuws Museum in Middelburg de eigenaar van 

een tekening met potlood en pen op papier.
236

 Het Historisch Centrum ‘Het 

Markiezenhof’ in Bergen-op-Zoom deelde mee een litho van de kunstenaar in bezit te 

hebben.
237

 Het Gemeentemuseum van Helmond kocht circa tien jaar geleden een 
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laviswerk.
238

 Het Imperial War Museum in Londen, Groot-Brittannië, heeft een litho 

in de collectie.
239

 Ook in Hongarije bevindt zich een werk van Eugeen Van Mieghem. 

Het Museum of Fine Arts in Boedapest heeft een olieverfschilderij op papier, 

gemaroufleerd op karton in de collectie.
240

 The Pierpont Morgan Library in New York, 

VSA, heeft drie tekeningen in bezit.
241

 

 

Vervolgens probeerden we zoveel mogelijk volledige gegevens te verkrijgen over 

werken van Eugeen Van Mieghem in privéverzamelingen. De collectie van de bank 

Argenta bestaat uit twee litho’s.
242

 Het havenbedrijf Hesse Noord Natie is eigenaar 

van een olieverfschilderij.
243

 Een ander havenbedrijf, de Compagnie Maritime Belge, 

beschikt over een map met 30 etsen en een litho.
244

 De Algemene Centrale ABVV 

heeft negen krijttekeningen in haar bezit.
245

 

 

Het valt welllicht op dat we in deze telling het museum van de Stichting Eugeen Van 

Mieghem niet vermelden. Het museum bezit 140 diverse werken, maar deze zijn 

helaas nog niet geclassificeerd.
246

 Met deze collectie konden wij dan ook geen 

rekening houden in onze telling. Verder vernamen we dat nog circa negen musea en 

circa tien bedrijven werken van de kunstenaar in hun bezit zouden hebben.
247

 Ook zijn 

we op de hoogte van een groot aantal particuliere verzamelaars.
248

  

 

Na het bijeenbrengen van al deze gegevens maakten wij een kleine optelsom die ons 

een zicht geeft op 891 werken. Al deze werken hebben we ondergebracht in acht 

categorieën: krijttekeningen, potloodtekeningen, houtskooltekeningen, pen- en 

penseeltekeningen, werken in mixed media, schilderijen
249

, grafiek en pastellen en 

aquarellen. De resultaten van onze telling visualiseerden we in een piramide. Om onze 
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onderzoeksresultaten te kunnen vergelijken met de resultaten van Erwin Joos, 

rangschikten wij onze gegevens volgens zijn classificatie ook nog eens in een tweede 

piramide.
250

 De categorie ‘schetsen’ hebben wij echter niet overgenomen omdat zoals 

eerder gezegd de lijn tussen tekeningen en schetsen soms moeilijk te trekken is. 

 

 

Figuur 2 Gedetailleerde visuele voorstelling van onze onderzoeksresultaten 

 

 

 

Figuur 3 Visuele weergave van onze onderzoeksresultaten a.h.v. de classificatie van Erwin Joos 
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De onderste laag van onze piramide en dus de talrijkste werken in onze steekproef zijn 

tekeningen. De tekeningen worden aangevuld door werken in mixed media, opvallend 

veel schilderijen, grafiek en in de top van de piramide pastellen en aquarellen. Dat de 

schilderijen in onze piramide niet de top bekleden, zoals in de piramide van Erwin 

Joos, valt volgens ons enigszins te verklaren doordat we onze gegevens onder meer uit 

museale collecties hebben gehaald. Hoewel onze resultaten, die gebaseerd zijn op 

exacte resultaten en niet op schattingen, toch enigszins anders liggen dan de resultaten 

van Erwin Joos kunnen we wel de lijn doortrekken naar zijn piramide vermits ook uit 

onze onderzoeksresultaten blijkt dat het grootste aantal werken door de kunstenaar op 

papier werden gemaakt. Het tekenen, met welk medium dan ook, staat duidelijk 

centraal in het oeuvre van de kunstenaar. Het schilderen en het werken met pastel en 

aquarel gebeurde in verhouding met het tekenen opvallend in mindere mate. Dat 

laatste kunnen we hoogstwaarschijnlijk verklaren door de niet steeds rooskleurige 

financiële toestand van de kunstenaar en dus zijn beperkingen om duurder materiaal te 

gebruiken, maar – wanneer we ons wagen aan een kwalitatieve beoordeling van zijn 

werk – kunnen we ook wel stellen dat de tekenaar Van Mieghem duidelijk de 

bovenhand voert en dat het wel eens zou kunnen dat hij zich intuïtief ook het best 

voelde bij dat waarin hij meer dan bvb. schilderwerk uitblonk. 

 

Aan de hand van deze resultaten kunnen we gerust ook besluiten dat de Van 

Mieghem-liefhebber in tentoonstellingen, musea en veilinghuizen voornamelijk in 

aanraking zal komen met het tekenwerk van de kunstenaar, terwijl we anderzijds wel 

vaststellen dat op de kunstmarkt vandaag de schilderijen zeer gegeerd zijn. Maar over 

dat laatste aspect – Van Mieghem op de kunstmarkt vandaag – zullen we het in een 

verder deel nog hebben. 

2.2.8 Het oeuvre onthaald door tijdgenoten 

 

De vraag naar de reactie op en het naar waarde schatten van het werk van Eugeen Van 

Mieghem kan in deze masterpaper uiteraard niet vermeden worden. Een ontdekking 

gaat tenslotte vooraf aan een herontdekking. Maar in welke mate en in welk opzicht 

was Eugeen Van Mieghem binnen de kunstscène tussen 1896 en 1930 een ontdekking 

voor zijn tijdgenoten? Of was er geen sprake van een ‘ontdekking’, maar eerder van 

een ‘opgemerkte aanwezigheid’? 
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Als men over Eugeen Van Mieghem schrijft in publicaties plaatst men zijn kunst vaak  

in de strekking van het sociaal-realisme.
251

 Men noemt hem een sociaal geëngageerd 

kunstenaar en vergelijkt zijn kunst met Millet, Steinlen, Kollwitz en Daumier.
252

  

 

Het realisme binnen de kunst maakte zijn opgang rond 1850.
253

 Rond deze periode, 

tussen 1850 en 1880, onderging de wereld beslissende sociale en economische 

veranderingen door de toenemende macht van het financieringskapitaal dat door de 

jaren heen steeds grotere winsten zou opbrengen.
254

 De adel voelde haar invloed 

afnemen, in tegenstelling tot de burgerij die zich geleidelijk bewuster werd van haar 

macht.
255

 Deze burgerij investeerde in de industrie en sloeg munt uit het werk van de 

arbeiders die vaak meer dan veertien uur per dag werkten.
256

 De industrie leek de 

oorzaak te zijn van de stijgende armoede van de arbeidersklasse die zich voor een 

hongerloon uitsloofde.
257

 In de schilderkunst van dat ogenblik ontstond de behoefte de 

zichtbare werkelijkheid weer te geven.
258

 De doorbraak van dit 19
e
-eeuws realisme 

wordt gesitueerd rond 1848, het jaar van grote revoluties waarbij het probleem van het 

proletariaat, de zich uitslovende en uitgebuite arbeider, werd gesteld en het socialisme 

aan een opgang begon.
259

 Omstreeks 1850 markeerde ook de doorbraak van de kunst 

van Gustave Courbet in Parijs een radicale breuk tussen het werk van de officieel op 

de salons goedgekeurde kunstenaar en de avant-garde van dat ogenblik.
260

 Courbet liet 

het realiteitsgehalte in zijn kunst primeren. Figuren, stillevens en landschappen liet hij 

zien zoals ze echt waren. Een tweede Franse kunstenaar die binnen de toen 

opkomende realistische strekking wordt gerekend, en met wie Van Mieghem wel eens 

geassocieerd wordt is Honoré Daumier.
261

  Daumiers kunst is heel anders dan die van 

Courbet. Daumier was een sociaal geëngageerd kunstenaar die de behoefte had om via 

zijn tekeningen en schilderijen een aanklacht te maken tegen de gang van zaken in de 
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maatschappij.
262

 Robert Hoozee omschrijft Daumiers werk als een kritische analyse 

van het gedrag van de maatschappij, gevoerd vanuit een diepe nood aan 

rechtvaardigheid, een behoefte om al wat vals is aan de kaak te stellen en de 

slachtoffers van die maatschappij keer op keer met veel sympathie in tekeningen en 

schilderijen weer te geven.
263

 Daumier is een observator van de gebeurtenissen en 

figuren uit de werkelijkheid en verbindt aan hun weergave in zijn kunst steeds een 

kritische geladenheid. Rechters, advocaten en rechtspraak verbindt hij met 

schijnheiligheid, kunstkenners met snobisme. Armoezaaiers geeft hij weer als 

representatieve typefiguren.
264

 De vergelijking tussen deze kunstenaar en Van 

Mieghem wordt misschien al te snel gemaakt. Van Mieghem geeft inderdaad ook de 

armoezaaiers van de maatschappij weer maar dan wel circa 25 jaar later in 

omstandigheden en een omgeving die niet helemaal te vergelijken zijn. Anderzijds kan 

men wel parallelen trekken tussen de schetsmatige techniek van werken die bij beiden 

aanwezig was. Het is eveneens correct te stellen dat Van Mieghem net als Daumier 

advocaten en rechters weergaf in schetsen en tekeningen. Van Mieghem tekende zelfs 

naar Daumier.
265

 Maar of deze tekeningen dezelfde boodschap van schijnheiligheid als 

de werken van Daumier bevatten, kan men niet onomwonden stellen. Van Mieghem 

heeft dit overigens nooit verwoord.
266

 Wij menen dat de kunstenaar, die duidelijk 

voortborduurde op de realistische strekking in de kunst van de 19
e
 eeuw, veeleer 

geïnspireerd raakte door het onderwerp met als doel het weergeven van typefiguren en 

karakteristieke personen omdat hij dat graag en soms ook zeer goed deed. 

 

Het omschrijven van Van Mieghem als een sociaal geëngageerd kunstenaar is ons 

inziens iets te veralgemenend. Van Mieghem heeft hieromtrent, bij ons weten, geen 

visie of ideeën ontwikkeld zoals kunstenaars als Daumier en Millet dat wel gedaan 

hebben. In de eerste plaats lijkt Van Mieghem een kunstenaar die observeert, 

registreert en werkt als een artistiek journalist. In die zin geeft hij inderdaad ook het 

leven van de minder bedeelden in de samenleving weer, van gewone volksmensen en 

arbeiders, van wie getroffen is in oorlogstijd en van landverhuizers op zoek naar een 

beter leven. Het zijn vaststellingen die wel een zekere sympathie verraden maar geen 
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echte aanklachten. Van Mieghem voelt zich lotgenoot van wie hij weergeeft maar 

heeft geen programma om ten strijde te trekken of om de keuze van zijn onderwerpen 

in een bewuste theorie te verantwoorden. Toch zijn er ook werken die enige sociale 

bewogenheid uitstralen. Eric Rinckhout, kunstcriticus van de krant ‘De Morgen’, 

maakte mij attent op de monumentale havenzichten die Van Mieghem voornamelijk 

rond 1912 maakte waarin de werkende mensen slechts mieren van de beschaving 

lijken.
267

 De nietigheid van de mens en hun onmacht tegenover het systeem in de 

toenmalige samenleving komt hierin beslist naar voren.  

 

In de publicaties van Erwin Joos lezen we ook dat Van Mieghem inspiratie vond bij 

Millet.
268

 Jean-François Millet heeft eveneens als Daumier de werkende mens tot 

onderwerp van zijn kunst gemaakt. Vaak werd Millets kunst verkeerdelijk begrepen 

als sociaal- geengageerd.
269

 Millet zette zijn visie op zijn kunst onder meer in een brief 

aan de kunstcriticus Thoré uiteen om dit tegen te spreken. De kunstenaar schilderde de 

werkende mens als symboolfiguren.
270

 In de brief aan Thoré schrijft hij dat hij in zijn 

werk mensen en dingen zo toont dat ze de indruk wekken er altijd om een of andere 

reden geweest te zijn.
271

 Robert Hoozee omschrijft zijn werk als een sentimentele 

variant van het realisme met sociale strekking.
272

 Naast het formeel overnemen van het 

onderwerp van de kunst van Millet, de werkende mens, vinden wij een vergelijking 

tussen Van Mieghem en Millet als kunstenaar niet echt opgaan. Zowel wat de kwaliteit 

van het werk betreft, als de onderliggende visie.  

 

Het omschrijven van Van Mieghem als een kunstenaar die voortborduurde op de 

sociaal-realistische strekking in de kunst, die 25 jaar voor zijn geboorte ontstond, kan 

zeker passend genoemd worden. Door dit voortborduren onderscheidde de kunstenaar 

zich echter niet op een bijzondere wijze binnen de kunstscène tussen 1896 en 1930. 

Het onderwerp van zijn kunst, het proletariaat van de stad en hoofdzakelijk van de 

havenbuurt van de stad, was niet nieuw. Charles De Groux was de eerste Belg die 

circa 30 jaar voor de geboorte van Eugeen Van Mieghem het stadsproletariaat tot 
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thema van zijn kunst maakte.
273

 Andere belangrijke vertegenwoordigers van het 

sociaal-realisme in ons land waren uiteraard Constantin Meunier en Charles 

Hermans.
274

 Bondig voorgesteld breidde een tweede generatie sociaal-realistische 

kunstenaars hierop voort. Louis Van Engelen beeldde reeds in 1890 de landverhuizers 

uit in zijn kunst.
275

 Hendrik Luyten gaf onder meer de koolmijnarbeiders een plaats in 

zijn werk.
276

 Circa tien jaar later kunnen we kunstenaar Eugène Laermans situeren. In 

en rond de Antwerpse kunstscène werkten kunstenaars zoals Victor Hageman, die 

eveneens emigranten in de haven van Antwerpen weergaf, Charles Mertens en Kurt 

Peiser. Tussen deze kunstenaars kunnen we Eugeen Van Mieghem beslist 

thuisbrengen. Van Mieghem, Hageman en Peiser gaven stuk voor stuk het leven aan 

de haven van Antwerpen weer, voornamelijk in tekeningen en pastels.
277

 Van 

Mieghem was dus niet de enige die deze thema’s aanraakte. Wel merken we op dat hij 

tussen deze medekunstenaars uit de band springt omwille van de frequentie waarmee 

hij het onderwerp heeft afgebeeld.
278

  Hij heeft alleszins een zeer omvangrijk oeuvre, 

waarin deze thema’s aan bod kwamen, neergezet in de circa 35 jaar van zijn carrière. 

Of Van Mieghem zich in deze rij kunstenaars onderscheidde door de kwaliteit van zijn 

werk zou pas echt zichtbaar kunnen worden in een tentoonstelling waarin zijn werk 

geconfronteerd wordt met dat van deze andere kunstenaars van de haven, de arbeid en 

de migranten .. . 

 

Wat vonden tijdgenoten van Van Mieghems werk?  

Als we recensies over zijn werk lezen, zien we dat Van Mieghem in zijn tijd niet 

geprezen werd als sociaal-geëngageerd kunstenaar. Deze o.i. wat te eenvoudige 

interpretatie werd blijkbaar pas na de dood van de kunstenaar aan het werk gegeven. 

De commentaren, die in het algemeen zeer positief waren, prijzen hoofdzakelijk de 

capaciteiten van Van Mieghem als tekenaar-registrator. We merken op dat 

voornamelijk Pol de Mont, de oud-leraar Nederlands van Van Mieghem, kunstcriticus 

en conservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen tussen 

1904 en 1919, en Ary J.J. Delen, eveneens kunstcriticus en conservator van het 
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voornoemde museum, recensies over het tentoongestelde werk van Van Mieghem 

hebben geschreven.
279

  We brengen een greep uit de commentaren. 

 

In het jaar 1900 verschijnt een eerste recensie van de hand van Pol de Mont in ‘De 

Vlaamse School’ over een tentoonstelling van ‘De Scalden’ waaraan Van Mieghem 

deelnam: ‘realisten van het slag van Hollandse en Vlaamse kleine meesters, 

opmerkers, onverbiddelijke opmerkers van het volksleven van onze tijd, Collens  om er 

het prettige, grappige belachelijke, Van Mieghem om er de diepe weemoed van uit te 

spreken.’
 280

 [cursivering auteur] Van Mieghem wordt hier voorgesteld als een realist, 

een opmerker van het volkse leven met oog voor de weemoed die in het leven van 

deze mensen aanwezig was. Zijn sociaal voelen wordt eerder een soort van mede-

voelen.  

 

In 1904 krijgt Van Mieghems werk aandacht van een buitenlandse recensente, Lenore 

Van der Veer, die een artikel aan hem wijdt in het Londense ‘Pall Mall Magazine’. 

Het artikel besteedt uitgebreid aandacht aan het havenwerk en aan karakterschetsen 

van de kunstenaar. Van der Veer schrijft:  ‘The artist’s work is good because it is 

synthetic without spoiling the individual character of each of his several extremes of 

types, and because of its sincerity. There is nothing of the made-up stuff about it (...) it 

is downright realism, snatched from the life of the streets by one who makes the streets 

his work-place (...’) 
281

 [cursivering auteur] 

Over de arbeiders in zijn kunst schreef ze : ‘(...) Van Mieghem paints them simply 

because it lies in his nature to do so (…)’
282

 [cursivering auteur] 

In het artikel  wordt ook de vergelijking gemaakt tussen Van Mieghem en  Steinlen: 

‘(…) In a way he has already done for Antwerp what Steinlen has done for Paris, only 
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the Belgian town does not offer such returns by way of recognition and substantial 

approbation to its workers as does the french capital (...)’
283

 [cursivering auteur] 

Over de ambitie van Van Mieghem als kunstenaar lezen we: ‘Not that he is ambitious 

to be known to the world as a great painter of the labouring classes, for he cares little 

to be known at all, his nature, which is so strange a mixture of the working man and 

the refined lover of the beautiful, there has come, little by little as his capacity for art 

expression developped, the desire to let the world see(...) just what it means to be born 

of the people..’
284

 [cursivering auteur] 

Van der Veer geeft in haar artikel heel goed weer wie Eugeen Van Mieghem als 

kunstenaar was. Zijn bescheidenheid stond centraal in een persoonlijkheid die hij zijn 

leven lang niet verloochend heeft. Hij was geen ego-kunstenaar, zijn werk draaide niet 

om hem zelf. Hij was evenmin een man van de schijnwerpers op het podium. Dat 

verklaart ook het gebrek aan combattief sociaal engagement. Indien Van Mieghem een 

echte boodschap had willen uitdragen, had hij zich wellicht van deze eigenschap 

moeten ontdoen.  

 

Van der Veer had het in haar artikel hoofdzakelijk over het thema van het leven van de 

gewone mens in de haven. Dit thema kenmerkte toen reeds de kunst van Van 

Mieghem en dat duidt erop dat de kunstenaar sinds zijn afscheid van de Antwerpse 

Academie vrij vlug de artistieke persoonlijkheid had gevonden waarvan hij niet meer 

zou afwijken. Alle recensies die volgen gaan over werk dat Van Mieghem maakte over 

het dagelijkse leven van de gewone mens in de havenbuurt. Een grote thematische 

ontwikkeling zal de kunstenaar niet meer maken, tot genoegen van sommigen en tot 

mindere vreugde van anderen. De burgerij hoefde het werk van de kunstenaar op dat 

ogenblik totaal niet. Van Mieghem zelf zocht evenmin contact bij de burgerij voor 

erkenning of verkoop van zijn werk. 
285

 

 

Wanneer Van Mieghem voor het eerst deelneemt aan het salon van ‘Kunst van 

Heden’  van 22 juli tot 5 september 1905 wordt zijn werk ook voor het eerst op een 

enigszins minder positieve of beter een genuanceerde reactie onthaald door Emanuel 
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De Bom: ‘(…) Eugeen Van Mieghem, die ruige zichten uit onze havenwereld in 

groezelige verf schildert, is beter tekenaar, maar zijn Steinlen herinneringen zijn 

vele.’
286

 [cursivering auteur] In het boek van Erwin Joos, ‘Eugeen Van Mieghem, een 

kunstenaar van het volk’ wordt deze reactie geïnterpreteerd als te wijten aan een 

vermeende mindere verstandhouding tussen De Bom en Van Mieghem. Deze 

interpretatie steunt op de lovende woorden over hetzelfde werk in ‘L’Art Moderne’.
287

 

Wij menen echter dat De Bom volgens eigen kennis en inzichten heeft gerecenseerd. 

Hij was misschien de eerste die dergelijke commentaar heeft geleverd op Van 

Mieghems werk, maar zeker niet de laatste. Voornamelijk na de dood van de 

kunstenaar verschenen gelijkaardige commentaren die Van Mieghem als kunstenaar 

omschreven als een begaafd tekenaar, maar een minder opvallend schilder.
288

 Herwig 

Todts, huidig conservator van het KMSKA, deelde in een gesprek met ons zijn 

vermoeden mee dat Van Mieghem het onderwerp van zijn kunst en in grote mate ook 

zijn specifieke stijl van werken uit het oeuvre van Steinlen heeft geput.
289

 

 

De eerste individuele tentoonstelling van Van Mieghem in 1912 werd zeer positief 

onthaald. Kunsthistoricus Ary J.J. Delen schreef in het tijdschrift ‘L’Art Flamand et 

Hollandais’ het volgende: ‘L’oeuvre de Van Mieghem occupe une place toute spéciale. 

Par cette première exposition, il s’est révélé définitivement comme un de nos artistes 

les plus intéressants, dont le tempérament complexe et très personnel nous fait encore 

des promesses extrêmement heureuses.’
290

 [cursivering auteur] 

In de Antwerpse krant ‘La Métropole’ schreef men eveneens lovend over de 

individuele expositie: ‘We zien hier een kunstenaar die geen beginneling meer is, 

maar die al vijftien jaar aan het werk is en toch bij het grote publiek nog zo goed als 

onbekend is. Toch hebben maar weinig Antwerpse kunstenaars zo’n sterke 

persoonlijkheid. Hij gaat helemaal op in zijn kunst. Je voelt in zijn schetsjes en zijn 

tekeningen dat hij werkt omdat hij er plezier aan beleeft, en niet om zijn gevoelens te 
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uiten, dat laatste komt hem pas op de tweede plaats. Hij is vooral gepassioneerd 

waarnemer van het leven, het intense leven in de grootstad, de stad van het volk, de 

bezige stad, dat mierennest van arbeiders en leeglopers (…)Ons treft vooral het 

temperament van Van Mieghem: hij is een zoeker,van het soort dat niet snel opgeeft en 

dat vol bewondering is voor al wat hij om zich heen ziet gebeuren. (…)Wij hopen dat 

deze tentoonstelling de heer Van Mieghem voorgoed de plaats zal toekennen die hij 

onder onze schilders verdient.’
291

 [cursivering auteur]  

Opvallend is dat beide recensies het hadden over het persoonlijke temperament van 

Van Mieghem als kunstenaar dat hen bijzonder aansprak. ‘La Métropole’ had het 

bijzonder ook over de kunstenaar als een waarnemend schetser, een tekenaar van het 

volk. Beide recensies noemen hem niet als schilder. In de recensie van ‘La Métropole’ 

wordt duidelijk waarom Van Mieghem kunstenaar was, het draaide niet om visie of 

sociaal engagement maar het creëren was een levensbehoefte. Aan tekenen had hij 

evenveel nood als aan ademen. Het plezier dat de kunstenaar daaruit schepte was 

groot. Dat Van Mieghem niet erg gekend was bij het grote publiek wordt ook in de 

recensie van ‘La Métropole’ duidelijk gemaakt. De bescheidenheid die hij bezat in 

1904, toen Lenore Van der Veer over hem schreef, kenmerkte hem acht jaar later nog 

steeds.  

 

We merken op dat geen van de hier aangehaalde recensies de kunstenaar echt situeerde 

in de Antwerpse kunstscène van dat moment. Enkel via de recensie van Pol de Mont 

uit 1900, die hem plaatste binnen de realistische strekking naast Karel Collens, en via 

de vergelijkingen tussen Van Mieghem met Steinlen door Van der Veer, kan de 

tijdgenoot een beperkt beeld gekregen hebben van de artistieke plaats die Van 

Mieghem bekleedde op dat ogenblik. Het onderwerp waarin de kunstenaar inspiratie 

vond, kreeg ruime aandacht in de recensies. Ditmaal stelde de kunstenaar niet enkel de 

arbeiders in zijn kunst tentoon, maar maakte hij ook zijn werk over het uitgangsleven 

van burgerij van Antwerpen publiekelijk.
292

 ‘La Métropole’ omschreef het bondig als ‘ 

(…) het intense leven in de grootstad (…)’.
293

 [cursivering auteur] Het was dit werk 

dat voornamelijk gekocht werd door verzamelaars. Dat Van Mieghem verkocht, was 

overigens nieuw voor hem. 
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Enkele maanden later exposeerde Van Mieghem opnieuw met ‘Kunst van Heden’.
294

 

Zijn werk genoot opnieuw een positieve reactie van Ary J.J. Delen in ‘L’Art Flamand 

et Hollandais’. De criticus duidt op een ontwikkeling in het werk van de kunstenaar: ‘ 

(...) Le grouillis qui le caractérisait auparavant, a cédé la place à un coloris beaucoup 

plus transparent et plus harmonieux ; ses figures sont plus fortes et plus nettes(...)’
295

 

[cursivering auteur] Delen meent op het salon het beste werk ooit geëxposeerd door de 

kunstenaar gezien te hebben: ‘(...)Il donna ici le meilleur de ce que nous avons vu de 

lui, et il occupe maintenant une place bien marquée parmi nos peintres les plus 

originaux et les plus capables (...)’
296

 [cursivering auteur] Vandaag blijkt kunstcriticus 

Eric Rinckhout Delens mening bij te treden. De kunstcriticus van ‘De Morgen’ 

verklaarde na het zien van de ‘Eugeen Van Mieghem’-tentoonstelling in het Barlach 

Haus te Hamburg en het recentelijk opnieuw bekijken van de werken in de catalogus 

van deze tentoonstelling, dat de kunstenaar rond 1912 enorm sterk werk heeft 

geleverd. Rinckhout doelt daarmee voornamelijk op de grote havenpastels die de 

kunstenaar in 1912 heeft gemaakt en die zich nu in de collectie van het Museum 

Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen-UNESCO Werelderfgoed
 
bevinden.

297
 Als 

we de lijst met titels van de werken die tentoongesteld werden op het salon tussen 22 

maart en 20 april 1913 vergelijken met de werken in het Museum Plantin-

Moretus/Prentenkabinet waarop Eric Rinkhout doelt, is het niet onmogelijk te stellen 

dat beide critici lovend waren over hetzelfde werk. 

 

Na de oorlog stelde Van Mieghem zijn oorlogswerk tentoon. Hoewel het werk dat hij 

tentoonstelde niet verkocht raakte - was het oorlogsleed te vers of lag het aan het 

bovendrijven van nieuwe kunststromingen? -  werd het in de pers  en opnieuw door 

kunstcriticus Ary J.J. Delen positief ontvangen. Uiteraard is kritiek uit ‘De Nieuwe 

Gazet’ niet te vergelijken met kritiek uit een gespecialiseerd kunsttijdschrift. ‘De 

Nieuwe Gazet’ schreef op 13 maart onder meer het volgende: ‘(…) Opmerkelijk is 

vooral de ware en dieptreffende bijdrage tot de geschiedenis van onze Antwerpse 

bevolking gedurende de wereldbrand. Met vaste, zekere hand heeft Van Mieghem 
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tonelen geschetst, die op rake wijze de zielstoestand van onze mensen weergeven. De 

kunstenaar beschikt over een meesterlijke tekenstift (…)’
298

 [cursivering auteur] 

Delen schreef in ‘Onze Kunst’ over het oorlogswerk tentoongesteld in het Antwerpse 

Kunstverbond. Delen weet in deze recensie, ons inziens, Van Mieghem en zijn werk 

tot op de diepste laag perfect te karakteriseren en te plaatsen tussen andere 

kunstenaars: ‘(…) zijn temperament weinig of geen affiniteiten vertoont met de traditie 

der Vlamingen, doorgaans meer bekommerd om de bloei van kleuren en vormen. Hij 

is verwant aan de grote Franse tekenaars van het ras der Steinlen’s en Forain’s, 

waaraan hij veel te danken heeft, aan de eerste vooral, wiens werk in dit van deze 

Antwerpenaar heel wat herinneringen heeft gelaten. Technisch gesproken althans, 

want van de steeds wat humanitaire strekkingen die er bij Steinlen wel altijd hebben 

ingezeten, en van die scherpe sarcastische bitsigheid die het kenmerk is van Forains 

tekeningen, is bij Van Mieghem slechts zeer zelden iets te ontwaren. Zijn ‘tranches de 

vie’ zijn rake observaties uit het leven van armoezaaiers, burgerluidjes en 

straatjanhagel, maar hij geeft ze allen weer om het type, om het pittoreske der groep, 

om het karakteristieke der silhouetten, om het bijzondere gebaar of de treffende 

houding, en zelden overvalt hem daarbij de neiging tot filosoferen of betogen. (…) Zijn 

typen van Duitse militairen zijn veel minder karikaturen dan exacte weergaven of 

interpretaties der werkelijkheid. Hij heeft hen gezien en bestudeerd (…)Maar  tragisch 

weet hij te zijn in zijn bijna visionaire dingen, waar hij gekwetste soldaten als 

hopeloos gelaten slachtvee, met een paar zware trekken en enige sobere kleurtoetsen 

aangrijpend karakteriseert (…)’
299
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Uit deze recensie komt ook het gegeven naar voor dat het onderwerp van de 

kunstenaar enigszins wisselt. Enkel naar gelang de evolutie of verandering van het 

leven rond Van Mieghem - in dit geval door een tijd van oorlog - duiken wijzigingen 

van het onderwerp binnen zijn werk op. Het hoofdthema van de kunstenaar wijzigt 

echter niet: de door hem geobserveerde typefiguren, de werkende mens en diens leven. 

De afwezigheid aan visie, filosofie en betoog bij de kunstenaar komt in deze recensie 

ook boven en bevestigt enigszins de woorden van Van der Veer uit 1904. 

 

In 1924 schrijft Pol de Mont, die op dat ogenblik reeds conservator af was van het 

KMSKA wegens vermeend activisme en sympathieën voor August Borms, een lovend 
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stukje over Van Mieghem in de Vlaams-nationalistische krant ‘De Schelde’.
300

 Het 

artikel kwam er naar aanleiding van de deelname van de kunstenaar aan het salon van 

‘Kunst van Heden’:‘(…) ik geloof niet dat van al de bezoekers aan dit salon, ook maar 

één zich oprechter verheugde over de inzending van Eugeen Van Mieghem dan… ik, 

die zo vele, deels aangename, deels andere, maar nooit banale en altijd aardige 

herinneringen heb bewaard aan deze typische jongen uit het Schipperskwartier, niet 

alleen uit de gezegende tijd, toen hij in Atheneum en Academie, sarcastisch 

grinnikend, mijn lesgeverijen volgde maar ook van later! ...van veel later zelfs! Ik heb 

Van Mieghem zien groeien, niet als mensenkind alleen, ook als kunstenaar…Ik weet 

beter dan velen, wat veelzijdigheid er in die grimmige wijsgeer steekt, ik die hem van 

het ideaalste en vormenrijkste symbolisme – O! die toch wel mooie krijttekeningen uit 

de jaren negentig! – heb zien overgaan tot een naturalisme, dat het in geen opzicht 

aflegt bij de kracht van Toulouse- Lautrec, de fijne observatie van Raffaëlli, de 

deernisvolle waarheid van Steinlen en toch van iets eigens, ook wel iets Antwerps had, 

iets eigens dat vast en zeker aanrijpte tot iets heel- eigens (…)’
301

 [cursivering auteur] 

Omtrent Pol de Mont maken we toch de opmerking dat hij als duidelijk liefhebber van 

Van Mieghems kunst, voor zover wij weten, geen aanstalten heeft gemaakt ten tijde 

van zijn conservatorschap van het KMSKA om een tentoonstelling op te zetten over 

het werk van zijn goede vriend. Uiteraard beseffen wij dat de persoonlijke smaak van 

de conservator niet altijd samen kon gaan met de beleidsvisie van het museum 

waarvoor hij de verantwoordelijkheid op zich had genomen. 

 

Wanneer Van Mieghem in de maand april van 1925 deelnam aan de 

Scheldetentoonstelling in de Stadsfeestzaal schreef kunstcriticus Jan Laenen over de 

inzending van de kunstenaar het volgende in het tijdschrift ‘La Vie Artistique’: ‘ Dans 

la même salle, des oeuvres d’ Eugène Van Mieghem, le peintre des femmes des 

bassins. Ravadeuses de sacs et rôdeuses; peinture simple et vigoureuse, riche de tons, 

sans déclamation, tout empreinte d’ humanité.’
302

 [cursivering auteur] Een jaar later 
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had Pol de Mont het in de krant ‘De Schelde’ ook over Van Mieghems befaamde 

havenvrouwen die door de jaren heen als een constante in zijn werk verschenen.
303

 

 

We kunnen uit deze fragmenten, die zeker niet alle recensies en kritieken over Van 

Mieghem behelzen maar wel een inhoudelijke representatie ervan bieden, concluderen 

dat voornamelijk het onderwerp van de arbeiders in de haven ruime aandacht heeft 

gekregen in de pers en de wereld van de kunstcritici. Verder is het duidelijk dat men 

het journalistieke schetsende element in de kunst van Van Mieghem weet te 

appreciëren. De vergelijking met Steinlen is nooit veraf. We willen er graag op duiden 

dat wij echter een beperkt beeld hebben van de kunstkritische scène uit deze periode. 

Of Van Mieghem al dan niet genegeerd werd of ter zijde werd geschoven door andere 

kunstcritici of bepaalde kunstkritische circuits weten we niet. We gaan ervan uit dat dit 

niet het geval was. Een positief antwoord op de vraag of Van Mieghem als kunstenaar 

een echte ontdekking was voor zijn artistiek geïnteresseerde tijdgenoten kunnen we 

niet geven. Wel kunnen we stellen dat Van Mieghems werk geapprecieerd en 

gewaardeerd werd door tal van liefhebbers.  

 

Hoe vertaalde Van Mieghems bescheidenheid enerzijds en relatieve succes in de 

commentaren anderzijds zich in de verkoop van zijn werken? We weten reeds dat de 

burgerij aanvankelijk niet erg geïnteresseerd was in het werk van de kunstenaar.
304

 

Ook de ‘nouveaux riches’ hadden geen cent over voor een tekening of schilderij van 

Van Mieghem.
305

 Heel wat van deze mensen hadden immers geïnvesteerd in bedrijven 

aan de haven.
306

 Een confrontatie met een afbeelding van werkvolk in de haven in hun 

rijk gedecoreerde burgerlijke salon zagen zij wellicht niet zitten. Anderzijds was het 

ook duidelijk dat de kunstverzamelaars uit Antwerpen in die tijd een historische smaak 

hadden die aanleunde bij de behoudsgezinde koers die door de Antwerpse Academie 

werd gevoerd.
307

 Rond 1912 brengt Van Mieghem echter ook ander werk in de 

openbaarheid. Vrolijke, bij de impressionistische stijl aanleunende taferelen over de 

uitgaande burgerij rond café Hulstkamp aan de Keyserlei. Dit werk sloot uiteraard veel 
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dichter aan bij de leefwereld van de welgestelden en kende dan ook instant succes.
308

 

Na Wereldoorlog I kwam er ook erkenning voor het andere, meer sociaalvoelende 

werk van de kunstenaar in de verzamelaarswereld en in de museale wereld die 

eveneens tot aankopen overging. We weten dat het Stadhuis van Antwerpen in 1920 

na afloop van de tentoonstelling ‘Antwerpse Kunstenaars’ een olieverfschilderij 

getiteld ‘Onttakelde schepen in de haven’ heeft gekocht.
309

  Het Antwerpse Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten kocht op de driejaarlijkse tentoonstelling ‘Antwerpen’ 

in 1923 een tekening van de kunstenaar. Kort na zijn dood in 1930 ging men over tot 

de aankoop van twee schilderijen.
310

 Zowel het Stadhuis als het Koninklijk Museum 

kochten typisch havenwerk van de kunstenaar in de periode dat Van Mieghem 

officiële erkenning genoot van het kunstestablishment via de benoeming tot docent 

aan de Antwerpse Academie. Ook buitenlandse musea kochten in deze periode het 

typische havenwerk met havenvrouwen in de voorgrond. The Palace of Art Mucsarnok 

in Boedapest Hongarije kocht in 1927 een olieverfschilderij op de tentoonstelling 

‘Belgian Art’ die in hun zalen te bezichtigen was.
311

 

 

Maar ook voor de periode van officiële erkenning kon Van Mieghem af en toe werk 

verkopen. In 1901 op het achtste salon van ‘La Libre Esthétique’ in Brussel werd de 

kunstmecenas en Antwerpse schepen A. Van den Nest bijzonder aangesproken door 

het werkje ‘Avond te Veere’ dat hij dan ook kocht.
312

 Naast dit werk verkocht de 

kunstenaar op dit salon ook nog andere werkjes, onder andere het werk ‘Trois 

types’.
313

 Of  Octave Maus het schilderij ‘Sneeuw’ van van Mieghem kocht op dit 

salon, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Zeker is wel dat dit schilderij door hem 

in 1906 aan het museum van Elsene werd geschonken.
314

 

 

Pas vanaf zijn eerste individuele tentoonstelling slaagde Van Mieghem erin de burgerij 

te overtuigen van zijn werk. De werken omtrent hun uitgaansleven sprak de 

Antwerpse burgerij vanzelfsprekend meer aan dan het havenwerk. Het zou echter tot 

circa 1924 duren eer ze zich ook aangetrokken zou voelen tot het meer typische oeuvre 
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van de kunstenaar. 
315

 Na Wereldoorlog I waren het vooral de nieuwe Antwerpse 

vermogens, de ‘nouveaux riches’ zoals de bankier Baron Armilde Lheureux die de 

werken van Van Mieghem kochten en zelfs collectioneerden.
316

 Lheureux’ vader was 

een mijnwerker geweest in Wallonië.
317

 Zelf had hij zich opgewerkt als bankier.
318

 De 

man zette zich in voor verschillende culturele instellingen en werd in Antwerpen 

consul voor het toenmalige Joegoslavië.
319

 In 1934 schonk Lheureux twee aquarellen 

van Van Mieghem aan het Museum van Belgrado.
320

 Ook de Antwerpse zakenman 

Cléomir Jussiant was een ‘nouveau riche’ die Van Mieghems werk bewonderde en 

kocht.
321

 Jussiant was een houthandelaar die in deze business een aanzienlijk fortuin 

wist bijeen te brengen.
322

 In 1923 kocht hij van Van Mieghem het schilderij 

‘Havenboefje’.
323

 Naast werken van Van Mieghem bezat de man ook kunst van Ensor, 

Utrillo, Degas en Wouters.
324

 

 

Ook kunstliefhebbers uit de kring van ‘Kunst van Heden’ waren geïnteresseerd in het 

aankopen en verzamelen van werken van Van Mieghem.
325

 De gebroeders Franck, en 

dan voornamelijk François Franck legden gedurende jaren een enorme kunstcollectie 

aan waarin zich onder meer werken van James Ensor, Paul Cézanne, Kees Van 

Dongen, Henri de Toulouse- Lautrec en Van Mieghem bevonden.
326

 De architect Jozef 

de Lange die in 1924 secretaris was geworden van ‘Kunst van Heden’ had naast 

werken van Ensor ook Van Mieghems in zijn persoonlijke collectie.
327

 De grootste 

Van Mieghem- verzamelaar was echter Ernest Van den Bosch die na Wereldoorlog I 

aan de slag was gegaan als boekhouder en privésecretaris van François Franck.
328

 

Onder invloed van de smaak van Franck en de salons van ‘Kunst van Heden’ begon de 

man zich bezig te houden met het verzamelen van kunst.
329

 Zijn absolute voorkeur 
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ging daarbij uit naar het werk van Jakob Smits en dat van Eugeen Van Mieghem.
330

 

Naast het werk van deze twee kunstenaars collecteerde hij ook kunst van de hand van 

Van Gogh, Breitner, Wouters, Permeke, Jespers enz.
331

 Van den Bosch en Van 

Mieghem hadden elkaar hoogstwaarschijnlijk leren kennen ten huize François 

Franck.
332

 In 1929 correspondeerden de twee. Uit deze briefwisseling kan afgeleid 

worden dat Van den Bosch heel wat tekeningen in zijn bezit had van de kunstenaar.
333

 

Uit de correspondentie vernemen we ook Van Mieghems ongenoegen over de 

collectioneurs Robert Fester en Jos Breckpot.
334

 Beide mannen zouden Van Mieghem 

aan het lijntje gehouden hebben in verband met eventuele aankopen van diens 

werken.
335

 Robert Fester was de zaakvoerder van de verzekeringsmaatschappij ‘Fester 

& Mund’, waarvan het hoofdkantoor op de Meir in Antwerpen gevestigd was. Ook 

was hij lid van de vereniging ‘Kunst van Heden’. Fester lag later aan de basis van de 

oprichting van het Bestendig Dotatiefonds Antwerpen. Het Bestendig Dotatiefonds 

zou de Van Mieghemcollectie van het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, 

Antwerpen-Werelderfgoed UNESCO van niet minder dan 417 werken voorzien.
336

 In 

1929 kocht Fester van Van Mieghem een ganse reeks pastellen die het lijden van 

Christus verbeelden.
337

 Deze reeks van 12 werken zou Fester later persoonlijk 

schenken aan het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, Antwerpen-UNESCO.
338

 

Willem Elsschot, een jeugdvriend van Van Mieghem uit de tijd dat beiden ‘De Kapel’ 

frequenteerden, kocht een olieverfschilderij uit dezelfde reeks met als titel ‘De 

kruisafneming van Christus’.
339

 Rond dezelfde tijd kocht Elsschot waarschijnlijk ook 

het portret van Pol de Mont.
340

 Dit portret bevindt zich vandaag in de collectie van het 

AMVC- Letterenhuis.
341

 Jos Breckpot, over wie Van Mieghem zijn beklag deed in de 

correspondentie aan Van den Bosch, was eigenaar van ‘Zalen Breckpot’. Na de dood 

van Van Mieghem organiseerde hij in zijn ‘Galerij Breckpot’ in Antwerpen twee 
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retrospectieve tentoonstellingen over de kunstenaar. In 1933 toonde hij 70 werken, en 

65 in 1935. 

 

Naast al deze mensen verzamelden ook de ons onbekende Mevrouw E. Slock en 

Mevrouw E. Murdoch werk van de kunstenaar naast het werk van vele anderen.
342

 Een 

zekere J. Van der linden, voorzitter van de Bankcommissie, had ook een werk van de 

kunstenaar in zijn bezit.
343

 In 1934 zou hij dat werk aan het Museum in Belgrado 

schenken.Verder weten we ook dat Lode Baekelmans, Jan Speth, Jakob Smits en 

Marnix Gijsen werk van Van Mieghem bezaten.
344

 Smits kreeg vele werken cadeau 

van zijn collega-kunstenaar.
345

 Gijsen kocht een werk in 1924, vlak vóór hij naar 

Amerika vertrok om zich er definitief te vestigen.
346

 Voor het eerst bereikte een werk 

van de kunstenaar een ander continent. Circa 70 jaar later zullen heel wat andere 

dezelfde reis ondernemen. 
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3 1930-1981: Eugeen Van Mieghem, vergeten kunstenaar?  

 

3.1 Eugeen Van Mieghem: een halve eeuw tussen vergetelheid en 

aandacht 

 

Eugeen Van Mieghem overleed vrij onverwacht op 24 maart 1930, maar betekende het 

einde van zijn leven ook het einde van zijn kunst? Onmiddellijk na zijn dood 

voorspelden enkele kranten alleszins dat zijn werk zou overleven. In Het Laatste 

Nieuws van  25 maart 1930 schreef men: ‘(…) Antwerpen verliest één van haar meest 

liefhebbende zonen en Vlaanderen is een groot kunstenaar armer geworden. Maar het 

werk van Van Mieghem zal blijven leven als een brok onvergankelijke en levensechte 

schoonheid.’
347

 [cursivering auteur] En Lode Zielens schreef 10 dagen na de dood van 

de kunstenaar in ‘Antwerpen’ een artikel waarin hij diens schilderwerk en koloriet 

prees.
348

 

 

Uiteraard zorgde de plotse dood van de kunstenaar, die beslist in Antwerpen en her en 

der ook daarbuiten een zekere bekendheid genoot, voor een moment van aandacht 

binnen de pers en de artistieke kringen waarbinnen de kunstenaar vertoefde. Maar 

dacht men in de daaropvolgende jaren nog aan hem en zijn creaties? Zouden de 

tijdgenoten die hem gekend hadden hem onder de aandacht houden en wat als ook zij 

zouden beginnen te verdwijnen? Of zou het werk an sich in staat blijken om ook 

nieuwe generaties van kunstliefhebbers te overtuigen? 

 

Om een antwoord te vinden op die vragen gaan we na op welke manier het oeuvre in 

de eerste halve eeuw na zijn overlijden, de periode die voorafgaat aan het ontstaan en 

het werk van de Stichting Eugeen Van Mieghem, al dan niet onder de aandacht werd 

gebracht en door wie. Werden er in deze periode nog exposities ingericht waarin zijn 

werk aan bod kwam? Verschenen er nog artikels over hem in de pers of de 

vakliteratuur en was zijn werk nog aantrekkelijk voor verzamelaars? 
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3.1.1 Tentoonstellingen en institutionele aandacht 

 

3.1.1.1 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) 

 

Als we een blik werpen op de door ons opgestelde lijst van tentoonstellingen die 

plaatshadden in en onder organisatie van  het Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten van Antwerpen tussen 1930 en 1982 merken we geen enkele tentoonstelling 

op omtrent Eugeen Van Mieghem.
349

 We merken geen retrospectieve en vinden 

slechts één groepsexpositie waarin zijn werk een plaats kreeg. Het museum kocht in 

1923 een tekening van de kunstenaar en kort na zijn dood twee schilderijen.
350

  Deze 

drie werken haalden nooit de permanente collectie in de zaal en bleven verstopt in het 

dépot. Ook tijdens het leven van de kunstenaar kwam het werk overigens niet aan bod 

in exposities. We weten nochtans dat toenmalige conservator Pol de Mont een 

liefhebber was van Van Mieghems werk.  

 

Wiens werk kwam in exposities van het KMSKA wel aan bod en waarom? Als we de 

periode tussen 1930 en 1940 onder de loep nemen valt ons de 

herdenkingstentoonstelling rond François Franck in 1933 op.
351

 Franck was de 

belangrijkste drijvende kracht achter ‘Kunst van Heden’. Deze artistieke vereniging 

had via haar jaarlijkse salons Van Mieghem een platform geboden om zijn werk 

publiekelijk te maken. In mei 1930 schonken François en Charles Franck aan het 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 25 werken uit hun collectie.
352

 Dit gebeurde 

naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de vereniging.
353

 Deze band tussen 

‘Kunst van Heden’ en het Koninklijk Museum voor Schone kunsten zorgde er echter 

niet voor dat het werk van Van Mieghem, die een veelvuldig exposant bij ‘Kunst van 

Heden’ was geweest, museale aandacht kreeg. De huldetentoonstelling kwam er na het 

plotse overlijden van François Franck in 1932 bij een tragisch ongeval in Oostende
354
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en belichtte hoofdzakelijk de rol van Franck in ‘Kunst van Heden’ en als mecenas 

binnen de Antwerpse kunstscène.
355

   

In 1940 organiseerde het Museum een tentoonstelling over het werk van Hendrick 

Luyten (1859- 1945).
356

 Luyten was een schilder afkomstig uit Roermond in 

Nederland die zijn artistieke opleiding had genoten bij Charles Verlat aan de 

Antwerpse Academie.
357

 In de lijn van zijn eerder conservatieve opleiding legde hij 

zich gedurende zijn carrière als schilder toe op het op realistische wijze verbeelden 

van volkse scènes, landschappen en portretten.
358

 In 1890 stichtte hij mee de 

kunstenaarsvereniging ‘Als Ik Kan’, waar hij wat later ook voorzitter van werd.
359

 In 

1887 werd hij echter geconfronteerd met het leven van de arbeiders van de 

Borinage.
360

 Deze confrontatie zorgde ervoor dat hij zich gedurende een periode zou 

toeleggen op het afbeelden van werkmensen in zijn kunst.
361

 Hij schilderde op een vrij 

gepolijste wijze zoals hem dat in de Academie ooit aangeleerd was. Vanaf 1890 begon 

zijn stijl te evolueren in impressionistische richting.
362

  Vijf van de werken van de 

kunstenaar die gemaakt waren tussen 1886 en 1907 zijn in het bezit van het Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten.
363

 De vergelijking tussen Luytens werk over de 

werkende mensen in de Borinage en Van Mieghems werk omtrent het arbeidende 

havenvolk kan enigszins getrokken worden. Bij beiden zien we immers hoe werkvolk 

op realistische en/of (post)impressionistische wijze in beeld wordt gebracht. Het 

inrichten van de tentoonstelling over Luyten toont alleszins ook aan dat er toen nog 

levende interesse in dit genre was.  

 

Wanneer we kijken naar tentoonstellingen in het Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten in de periode 1940 – 1950, merken we naast tentoonstellingen omtrent Oude 

Meesters enkele kunstenaars op die dichter staan bij de generatie van Van Mieghem: 
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Rik Wouters (1882 – 1916), Hendrik van Straten (1892 – 1944), Albert van Dijck 

(1902 – 1951), Theodoor Verstraete (1850- 1907) en de uit den Haag afkomstige 

kunstenaar George Hendrik Breitner (1857 – 1923).
364

   Deze laatste twee kunstenaars 

maakten eigenlijk net als Hendrick Luyten deel uit van de tweede generatie realisten 

waarop Van Mieghem voortborduurde.
365

 Breitner nam in 1905 net als Eugeen Van 

Mieghem deel aan één van de eerste salons van ‘Kunst van Heden’.
366

  De aandacht 

van het KMSKA voor de realistische kunstenaars Verstraete en Breitner kwam er in 

1947 en in 1950.
367

 De tentoonstelling over Breitner werd ingericht onder het 

conservatorschap van Ary J. J. Delen, een kunsthistoricus die een aantal lovende 

recensies over Eugeen Van Mieghem had geschreven en hem op een duidelijke manier 

binnen het sociaal-realisme wist te plaatsen.
368

 De expositie over Theodoor Verstraete, 

van wie het KMSKA zes werken bezit,  viel onder het conservatorschap van Delens 

opvolger Walter Van Beselaere.
369

  Belangstelling voor het genre was er op dat 

moment dus nog wel, maar dat betekende niet dat Van Mieghems werk in die 

belangstelling van het museum kon delen. De andere kunstenaars aan wie het museum 

in deze periode tentoonstellingen wijdde waren dan weer met heel andere dingen bezig 

dan Van Mieghem. Zij kunnen gerekend worden tot een modernere strekking binnen 

de kunst van die tijd.  Rik Wouters, die zowel kunstschilder als beeldhouwer was, 

werd gezien als een fauvist en later ook pointillist.
370

 Hendrik Van Straten was 

voornamelijk bezig met expressionistische houtsnijkunst en maakte vlak na 

Wereldoorlog I deel uit van de groep ‘Lumière’.
371

 Albert Van Dijck, die geboren was 

in Oud- Turnhout, reageerde via het animisme op het expressionisme in de kunst en 

stelde de psychologie van het kind centraal in zijn werk.
372
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In de periode 1950 - 1960 kreeg Van Mieghem voor het eerst beperkte aandacht van 

het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
373

 In 1952 werd één olieverfschilderij 

van Van Mieghem getoond op een tentoonstelling ‘Arbeid in de Kunst’.
374

 De 

tentoonstelling uit 1955 over Jakob Smits toont aan dat genre, stijl of onderwerpen 

vergelijkbaar met die van Van Mieghems werk niet vergeten of gemeden werden, 

maar een indivuele expositie over de kunstenaar bleef uit.
375

 In 1955 werd nogmaals 

een huldetentoonstelling gehouden ter ere van het vijftigjarig bestaan van ‘Kunst van 

Heden’.
376

 Op deze tentoonstelling viel geen werk van Van Mieghem te bespeuren.
377

 

Naast deze exposities gaf het KMSKA verder nog aandacht via tentoonstellingen aan 

het werk van onder meer James Ensor (1860 – 1949), Isidoor Opsomer (1878 – 1967) 

en Constant Permeke (1886 – 1952).
378

 Opvallend is dat Rik Wouters tien jaar na zijn 

tentoonstelling in 1947 opnieuw aandacht kreeg in het jaar 1957.
379

  

 

We merken ook op dat het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten op dat ogenblik 

regelmatig nog levende (actieve) kunstenaars een platform bood. Dit zal pas 

veranderen in 1987 bij de oprichting van het MuHKA in Antwerpen.
380

 Vooral in de 

jaren zestig kwam de aandacht van het Museum voor hedendaagse kunstenaars en de 

actuele kunstontwikkelingen naar voren.
381

 De aandacht voor Italiaanse kunst is in dit 

decennium opmerkelijk. We merken een tentoonstelling op over de Italiaanse 

figuratieve beeldhouwer Marino Marini (1901 – 1981) in 1965, vervolgens zien we 

dat in 1966 de tentoonstelling ‘Peter Stuyvesant: Collectie Hedendaagse Italiaanse 

beeldhouwwerken’ liep, en dat het Museum in 1967 een expositie over de Italiaanse 

kunstschilder Renato Guttuso (1911 – 1987) toonde.
382

 In 1969 kwam het werk van de 

figuratieve beeldhouwer Floriano Bodini (1933 – 2005) in een tentoonstelling aan 

bod.
383

 De tentoonstelling over Renato Guttuso was opgesteld door de kunstenaar zelf 
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en reisde door verschillende Europese topmusea.
384

 In 1968 organiseerde het Museum 

een expositie over Käthe Kollwitz, maar de link tussen deze kunstenares en Van 

Mieghem werd niet gelegd zoals men 33 jaar later wel zou doen.
385

 Naast Italiaanse en 

Duitse kunst kreeg uiteraard ook werk van eigen bodem aandacht. In 1961 

organiseerde men een expositie over Gustave De Smet (1877 – 1943), in 1964 over 

Hippolyte Daeye (1873 – 1952) en in 1969 over de historische schilderkunst van de 

Antwerpenaar Henri Leys (1815 – 1869).
386

 In 1970 werd opvallend veel aandacht 

geschonken aan de actuele Belgische kunstenaars.
387

 In één jaar tijd werden niet 

minder dan vier exposities georganiseerd waarbij het constructivisme met Willy 

Plompen, het individualisme met Raoul De Keyser en  de kinetische en optische kunst 

met onder meer Walter Leblanc aan bod kwamen.
388

 Het aantal tentoonstellingen dat 

het museum organiseerde ging vanaf 1970 in stijgende lijn. Tussen 1970 en 1982 

vonden niet minder dan 58 exposities plaats in het KMSKA.
389

 Het Museum verdeelde 

zijn aandacht over Oude Meesters, buitenlandse (actuele) kunst uit onder meer 

Joegoslavië en Zuid- Afrika en aan Duitsland met een expositie over de 

expressionistische schilders van ‘Die Brücke’. Voornamelijk binnenlandse moderne en 

actuele kunst werd via exposities in de schijnwerpers geplaatst.
390

 Zowel grafiek als 

schilderkunst kwamen hierbij aan bod. In deze periode werd er evenmin werk van 

Eugeen Van Mieghem getoond, noch in een individuele expositie, noch in een 

groepsexpositie. Ook werd er opvallend minder werk geëxposeerd van zijn 

generatiegenoten dan in de vorige decennia. Dat deze generatie toch niet helemaal 

vergeten was bewijst de tentoonstelling omtrent Jakob Smits in 1978.
391

 Aan deze 
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kunstenaar was, zoals eerder gemeld, ook reeds in 1955 een expositie gewijd 

geweest.
392

 Andere tijdgenoten van Van Mieghem die exposities kregen waren James 

Ensor, Gustave van de Woestyne en de kunstenaarsgroep ‘Als Ik Kan’. Een 

kunstenaar van voor de generatie van Van Mieghem die door het museum belicht 

werd, was François Lamorinière (1828 – 1911) die goed bevriend was geweest met 

Henri Leys en bekend stond om zijn landschapsschilderijen, tekeningen en etsen.
393

 In 

1974 werd een tentoonstelling aan hem gewijd.
394

  

 

De aandacht die aan actuele kunstenaars werd besteed was aanzienlijk. In 1971 werd 

een hele tentoonstelling gewijd aan de Facetten van de Jonge Vlaamse Kunst.
395

 Het 

hyperrealisme kwam aan bod met een in 1974 georganiseerde groepsexpositie waarin 

onder meer werk van Roger Wittevrongel (1930) getoond werd.
396

 In datzelfde jaar 

organiseerde men ook een expositie over Vic Gentils, die omschreven wordt als de 

voddenman van de moderne Belgische kunst.
397

 Zijn werk omvat zowel schilderkunst, 

sculpturen als tweedimensionale reliëfs, driedimensionale assemblages en ensembles 

van schilderkunst en sculptuur.
398

 Deze kunstenaar was voornamelijk gekend om zijn 

objets trouvés: het industrieel en stedelijk afval dat hij verwerkte in zijn zowel 

figuratieve als abstracte creaties.
399

 In 1975 werd er een groepsexpositie georganiseerd 

rond de kunstenaars Bervoets, Goossens, Pas en Cox.
400

 In 1976 gaf men aandacht aan 

de uit Geraardsbergen afkomstige sculpteur Roel D’ Haese (1921 – 1996), en de 

autodidactische schilder Patrick Conrad (1945) die vooral gekend is om zijn 

hyperrealistische naakten.
401

 In datzelfde jaar zette men ook een tentoonstelling op 
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rond de Italiaanse metaalsculpteur Roberto Lardera (1911 – 1989).
402

  In 1979 toonde 

men Antwerpse grafiek van Roger Vandaele (1948) en Roger Van Akelijnen. 
403

  

 

De expositie ‘Kind in beeld’ (1979) en die rond ‘Kijken naar het België van toen: 

1830 – 1914’  gehouden (1980)
404

 bood wel thematische mogelijkheden om werk van 

Van Mieghem in te passen – we denken o.a. aan zijn werk rond de havenboefjes of dat 

rond het leven in en rond de Antwerpse haven en bvb. de vluchtelingen van 1914 of de 

landverhuizers – maar blijkbaar kwam het niet in aanmerking of werd het niet in 

overweging genomen.  

 

De slotsom is dat het werk van Eugeen Van Mieghem in het Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten in Antwerpen in de eerste halve eeuw na zijn dood nauwelijks 

weerklank vond. Ondanks de toch wel erg verspreide aandacht van het 

tentoonstellingsbeleid en - in de zestiger jaren en voorafgaand aan de oprichting van 

het MuHKA - ook voor hedendaagse kunstenaars had het museum nochtans 

herhaaldelijk ruimte geboden aan tijd- en landgenoten van Van Mieghem en zeker ook 

aan het genre, in het bijzonder het sociaal-realisme, waarin men zijn werk kan 

situeren. Over een periode van 50 jaar merkten we acht tentoonstellingen op die het 

publiek de kans boden om met dit genre in aanraking te komen. Ook waren er 

thematische tentoonstellingen die aansloten bij de thematiek die in het werk van Van 

Mieghem eveneens aanwezig is. We denken daarbij bvb. aan de tentoonstelling Kind 

in beeld uit 1979. Van Mieghems werk werd echter niet uit de dépots gehaald en ook 

zijn werk in bezit van anderen kreeg niet de kans een rol te spelen via een expositie in 

het Koninklijk Museum. Blijkbaar achtte het KMSKA het werk minder interessant dan 

dat van kunstenaars zoals Breitner, Kollwitz en Jakob Smits met wie het wel eens 

vergeleken wordt. 

3.1.1.2 Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen-UNESCO Werelderfgoed 

 

De grootste Eugeen Van Mieghem-collectie met grafisch werk bevindt zich vandaag 

in het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen-UNESCO Werelderfgoed. 

Het is dan ook voor de hand liggend dat we nagaan of dit museum hem in de eerste 
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halve eeuw na zijn overlijden - in tegenstelling tot het Antwerpse Koninklijk Museum 

voor Schone Kunsten - aandacht heeft geschonken via exposities?
405

 Of werd deze 

collectie van niet minder dan 577 werken gedurende een lange periode, waarin nog 

heel wat tijdgenoten van Van Mieghem hem beslist levendig konden herinneren, 

eerder genegeerd of vergeten?  

 

Het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen-UNESCO Werelderfgoed 

opende in 1939 zijn deuren als het Stedelijk Prentenkabinet onder conservatorschap 

van kunsthistoricus en kunstcriticus Ary J.J. Delen.
406

 Zijn adjunct-conservator, Frank 

Van den Wijngaert, nam deze functie over in 1945 omdat Delen conservator werd van 

het Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
407

 In 1959 werd Van den 

Wijngaert opgevolgd door Leon Voet, die op zijn beurt in 1982 opgevolgd werd door 

de huidige conservator, Francine De Nave.
408

 Het museum organiseerde, op initiatief 

van de conservator en met goedkeuring van het college van burgemeester en 

schepenen, in deze periode tentoonstellingen met werk uit de eigen collectie waarvan 

de onderwerpen werden gekozen in het perspectief van de herdenking van één of 

ander historisch feit of van de geboorte- en/of sterfdatum van een bekend 

kunstenaar.
409

 Ook schenkingen aan de afdeling Prentenkabinet van het Museum 

vormden af en toe aanleiding tot een tentoonstelling.
410

 In het kader van dit beleid zou 

het zeker niet onmogelijk geweest zijn tentoonstellingen aan Van Mieghem te wijden. 

Vanuit dit gegeven overlopen we dan ook de georganiseerde tentoonstellingen ditmaal 

niet per decennium, zoals we bij het KMSKA deden, maar per conservator. 

 

De afdeling Prentenkabinet van het Museum verkreeg zijn Van Mieghemcollectie 

enerzijds door schenkingen en anderzijds door aankopen. Werken van Van Mieghem 

werden aangekocht van de echtgenote van Jakob Smits, Josine, van een zekere Mevr. 

Broeckx en van Galerij Breckpot.
411

 Galerij Breckpot was eigendom van Jos Breckpot 

die we kennen als de man die, volgens Van Mieghem zelf, de kunstenaar aan het 
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lijntje hield wat de aankopen van zijn werk betrof.
412

 In 1939 schonk Jan Speth, de 

toenmalige burgemeester van Kapellen, achttien werken van Van Mieghem aan het 

toenmalige Stedelijk Prentenkabinet.
413

 In 1957 was het Bestendig Dotatiefonds, een 

vereniging die fungeerde en nog steeds fungeert als kunstmecenaat, de weldoener die 

maar liefst 378 tekeningen van de kunstenaar aan het Stedelijk Prentenkabinet 

schonk.
414

 Dit Bestendig Dotatiefonds was gesticht in 1905 en kende van 1937 tot 

1951 Robert Fester als voorzitter.
415

 De schenking gebeurde echter onder 

voorzitterschap van F. Good.
416

 Robert Fester was de verzekeringsmakelaar die in 

1929 de reeks van twaalf werken over het lijden van Christus van Van Mieghem had 

gekocht.
417

 Deze reeks schonk hij aan het toenmalige Prentenkabinet. Wanneer dit 

precies gebeurde weten we niet met zekerheid: deze gegevens werden immers niet 

opgenomen in de schenkingenlijst van het Stedelijk prentenkabinet.
418

 We vermoeden 

dat dit in 1939 kan gebeurd zijn aangezien er in dat jaar drie tentoonstellingen gewijd 

werden aan de verzameling van Robert Fester.
419

 De reeks van twaalf werken van Van 

Mieghem werd toen overigens getoond.
420

  

 

Onder het conservatorschap van Ary Delen, die zoals eerder vermeld in deze 

masterpaper enkele recensies schreef over het werk van Eugeen Van Mieghem, 

vonden 33 tentoonstellingen - de Fester-tentoonstellingen incluis - plaats.
421

 Opvallend 

was dat er geen enkele tentoonstelling was gewijd aan prenten of tekeningen van Oude 

Meesters.
422

  De nadruk lag voornamelijk op actuele en moderne kunstenaars en op 

kunstenaars uit het meer nabije verleden zoals Hendrik De Braekeleer (1840 – 

1888).
423

 We merken heel wat tentoonstellingen op van en over Antwerpse 

kunstenaars. Opvallend is dat de expressionistische houtsnijder Henri Van Straten in 

twee jaar tijd twee tentoonstellingen kreeg.
424

 Verder merken we in 1940 ook een 

tentoonstelling op over Albert van Dijck (1902 – 1950), die negen jaar later ook 
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aandacht zou krijgen van het KMSKA.
425

 Veel aandacht werd aan Van Mieghem niet 

besteed. Dit kwam waarschijnlijk door de toen nog beperkte collectie van diens 

werken in het museum. Toch werden acht werken van hem tentoongesteld op de door 

het Stedelijk Prentenkabinet georganiseerde tentoonstelling ‘De Haven in de Kunst’ in 

het Stedelijk Kunstsalon van 1943.
426

 Deze tentoonstelling was één van de laatste die 

onder leiding van Delen in het Stedelijk Prentenkabinet werd georganiseerd.
427

 De 

Tweede Wereldoorlog was aan de gang en de Duitse bezetters eisten inspraak in het 

tentoonstellingsbeleid.
428

 Daarop sloot het Stedelijk Prentenkabinet zijn deuren om ze 

in 1950, na de in 1948 aangevatte wederopbouw, te heropenen.
429

 We kunnen 

concluderen dat onder het zes jaar durende  conservatorschap van Ary Delen het werk 

van Van Mieghem twee maal werd getoond in een expositie, dat door de integratie van 

dit werk in de tentoonstelling ‘De Haven in de Kunst’ zijn reputatie als kunstenaar van 

de haven werd bevestigd en dat uiteraard Delen, die de kunstenaar bij leven had 

gekend en geapprecieerd,  hierin een rol gespeeld heeft.  

 

Onder het veertien jaar durende conservatorschap van Frank Van den Wijngaert, die 

officieel begon te werken op 1 januari 1945, vonden 21 tentoonstellingen plaats.
430

 

Delens opvolger gaf het werk van Oude Meesters duidelijk meer plaats door de 

organisatie van tentoonstellingen zoals ‘Prenten van Rubens' en ‘Tekeningen van de 

16
e
 eeuw’.

431
 Net zoals Delen gaf hij ook aandacht aan tekeningen en grafiek van 

modernere kunstenaars en kunstenaars uit het meer nabije verleden zoals Vincent Van 

Gogh (1852 – 1890), Rik Wouters (1882 – 1916), Jules De Bruycker (1870 – 1945) en 

de toen pas overleden James Ensor (1860 – 1949).
432

 Allen waren ze generatiegenoten 

van Van Mieghem, maar in de kunstgeschiedenis schrijft men wel een belangrijkere 

rol aan hen toe.
433

 Rik Wouters kreeg in 1957 overigens ook aandacht van het 
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Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
434

 In 1958 vond ook de 

tentoonstelling van de giften van het Bestendig Dotatiefonds van het jaar ervoor 

plaats.
435

 Het fonds schonk dat jaar 378 tekeningen van Eugeen Van Mieghem aan het 

Stedelijk Prentenkabinet.
436

 Deze werken werden samen met andere giften van het 

fonds aan de Stadsbibliotheek en aan het toen nog van het Prentenkabinet gescheiden 

Museum Plantin- Moretus geëxposeerd in het Stedelijk Kunstsalon van Antwerpen.
437

 

De omvangrijke schenking bood materieel zeker de mogelijkheid tot het organiseren 

van een grote individuele expositie over het teken-, aquarel en pastelwerk van Eugeen 

Van Mieghem in de komende jaren. Maar ging de opvolger van Frank Van den 

Wijngaert, conservator Leon Voet hierop in? 

 

Conservator Voet liet het werkingsjaar 1959 van het Stedelijk Prentenkabinet starten 

met een uithuizige expositie over Belgische kunstenaars tussen 1860 en 1960. Werk 

van Van Mieghem zou hierin kunnen opgenomen geweest zijn, maar of dat ook het 

geval was, konden we niet achterhalen.
438

 Naast tentoonstellingen over tekeningen en 

prenten van  Oude Meesters, besteedde het Stedelijk Prentenkabinet onder Voet ook 

aandacht aan thematentoonstellingen  zoals ‘Oude hoekjes van Antwerpen’ in 1971 en 

‘Van Plaat tot Prent’ in 1982.
439

 Deze laatste tentoonstelling vond eigenlijk reeds 

 plaats onder het conservatorschap van Francine de Nave. Verder werden onder Voet 

ook tentoonstellingen opgezet omtrent de nieuwe aanwinsten zoals duidelijk 

vooropgesteld in het beleid
440

 en merkten we tentoonstellingen op met werk van 

tijdgenoten van Van Mieghem. Men toonde werk van Joris Minne (1897 – 1988), de 

houtsnijkunstenaar die net als Henri van Straten lid was van de groep ‘Lumière’, van 

de andere zeer belangrijke houtsnijkunstenaar Frans Masereel (1899 – 1972) en alweer 

van Rik Wouters (1882 – 1916).
441

 Ook  werden er exposities gehouden over de tussen 

realisme en impressionisme gesitueerde schilder en graveur Walter Vaes (1882 – 

1958) en over de graficus Frans Dille (1909- 1983), die bekend stond om het 

verenigen van het figuratieve met het abstracte in zijn werk.
442

 Tentoonstellingen met 
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werk van de aquarellist Jos Hendrickx (1906-1971), de linokunstenaar Jos Léonard 

(1892-1957), Jakob Smits (1855- 1928) en Karel Roelants volgden.
443

 In 1981 merken 

we nog een tentoonstelling op waar het werk van Van Mieghem op zijn plaats had 

kunnen zijn nl. de overzichtstentoonstelling van de belangrijkste aanwinsten uit de 

periode 1905-1980 gerealiseerd door het Bestendig Dotatiefonds.
444

 Het werk van de 

kunstenaar werd er echter niet getoond. Het besluit is dan ook dat in circa twintig jaar 

– de periode tussen 1959 en 1982 onder het conservatorschap van Voet – Eugeen Van 

Mieghem geen aandacht meer kreeg van het Prentenkabinet.  Nochtans had het in het 

beleid gepast bvb. een tentoonstelling te organiseren in 1975, ter ere van de 100
e
  

verjaardag van zijn geboorte. De intussen ruime collectie bleef echter veilig 

opgeborgen in het dépot. De 100
e
 verjaardag van zijn geboorte ging er onopgemerkt 

voorbij ...   

3.1.1.3 Andere initiatieven en exposities 

 

Uit wat voorafging kan alvast gesteld worden dat tussen 1930 en 1982 de Antwerpse 

institutionele kunstwereld - waarvan de uitstraling toen en nu de stad overstijgt - 

slechts zeer beperkte aandacht heeft besteed aan Eugeen Van Mieghem, mogelijk 

omdat men zijn werk kunsthistorisch niet interessant of belangrijk genoeg achtte. Of 

dit ook het geval was in andere tentoonstellingscircuits – we denken aan organisaties 

zoals ‘Kunst van Heden’, bedrijven en particuliere initiatieven – is een vraag waarvan 

het antwoord onze zoektocht naar de mate van vergetelheid en bekendheid van de 

kunstenaar in de eerste halve eeuw na zijn overlijden moet vervolledigen.  
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Niet lang na het overlijden van de kunstenaar in maart 1930 vond de 

Wereldtentoonstelling plaats in Antwerpen en Luik.
445

 De artistieke vereniging ‘Kunst 

van Heden’ had op de site van Antwerpen een paviljoen verkregen.
446

 In dit paviljoen 

organiseerde de vereniging een reeks van elf exposities.
447

 In deze exposities werd 

werk getoond van onder meer Walter Vaes, Richard Baseleer, Edgard Tytgat en 

Willem Paerels.
448

 De openingstentoonstelling van het paviljoen ‘Kunst van Heden’ 

was gewijd aan Jakob Smits.
449

 Ter nagedachtenis aan de pas overleden Eugeen Van 

Mieghem, die een vaste exposant van de salons van de vereniging was geweest, 

organiseerde men in datzelfde paviljoen van 31 mei tot 12 juni een ‘Eugeen Van 

Mieghem – retrospectieve’.
450

 (afb. 120, 121) Op deze retrospectieve werden een 

honderdtal werken van hem getoond: 47 schilderijen, 5 monotypes, een pastel en 45 

tekeningen.
451

 De selectie van de werken gebeurde zonder voorafgaande studie en in 

een zeer beperkte tijd door de zoon van de kunstenaar, Eugeen Junior.
452

 Ook was er 

een beperkte catalogus voorzien waarin het voorwoord van de hand was van de 

toenmalige conservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van 

Antwerpen, Arthur H. Cornette.
453

 In het voorwoord noemde Cornette Van Mieghem 

een ras-tekenaar die naast kunstenaars zoals Steinlen en Kollwitz kon staan.
454

 Naast 

het belang van het documentaire havenwerk haalde hij ook de bescheidenheid van de 

kunstenaar aan.
455

 

 

Na deze eerste postume retrospectieve volgden als snel twee andere retrospectieve 

tentoonstellingen.
456

 Van 1 tot 16 oktober 1930 vond een retrospectieve plaats in het 

Koninklijk Kunstverbond in Antwerpen, van 18 tot 27 december liep de retrospectieve 

Eugeen Van Mieghem in de Brusselse Galerie d’ Art Kodak.
457

 In 1931 volgden twee 

groepstentoonstellingen waarin werk van de kunstenaar opgenomen werd. De eerste 

expositie ‘100 jaar Belgische Kunst’ vond plaats in Amsterdam en was een organisatie 

                                                 
445

 DE BODT S., JOOS E., (2006), p. 96. 
446

 DE BODT S., JOOS E., (2006), p. 96. 
447

 DE BODT S., JOOS E., (2006), p. 96. 
448

 DE BODT S., JOOS E., (2006), p. 96. 
449

 JOOS E., (1996), p. 247. 
450

 JOOS E., (1996), p. 247. 
451

 JOOS E., (1996), p. 247. 
452

 DE BODT S., JOOS E., (2006), p. 98. 
453

 JOOS E., (1996), p. 247. 
454

 JOOS E., (1996), p. 247. 
455

 JOOS E., (1996), p. 247. 
456

 DE BODT S., JOOS E., (2006), p. 98. 
457

 JOOS E., Eugeen Van Mieghem (1875-1930), Antwerpen, v.z.w. Eugeen Van Mieghem, 1985, p.2. 



 
 

 83 

van Galerie van Wisselingh en Co.
458

 De tweede expositie werd ingericht door de 

Koninklijke Bibliotheek in Brussel en ging over de Belgische actuele lithokunst.
459

 

Drie lithografieën van Eugeen Van Mieghem werden geëxposeerd.
460

 Deze drie 

werken waren waarschijnlijk de litho’s die zich vandaag naast 24 etsen, een tekening 

en een aquarel in het collectie van de Koninklijke Bibiliotheek bevinden.
461

  Na de 

expositie in Amsterdam volgde in 1932 opnieuw een buitenlandse 

groepstentoonstelling, ditmaal in het Finse Helsinki. Vijf werken van Van Mieghem 

werden getoond.
462

 Deze expositie was er gekomen op initiatief van ‘Kunst van 

Heden’, die blijkbaar Van Mieghem als gewezen vaste exposant postuum bleef eren en 

waarderen.
463

 

 

Na deze groepstentoonstellingen volgde weer een retrospectieve over Eugeen Van 

Mieghem. De retrospectieve was ditmaal een verkoopstentoonstelling georganiseerd 

door de Antwerpse Galerij Breckpot.
464

 De eigenaar van deze galerij, Jos Breckpot 

had toen Van Mieghem nog leefde werken van hem gekocht.
465

 Zoals eerder vermeld 

deed de kunstenaar over hem zijn beklag in zijn correspondentie aan Ernest van den 

Bosch.
466

 Van 18 november tot 8 december 1933 werden 70 werken van Eugeen Van 

Mieghem aan het publiek getoond.
467

 

 

De blijvende postume appreciatie van ‘Kunst van Heden’ voor Eugeen Van Mieghem 

bleek opnieuw door de opname van zijn werk in hun belangrijkste buitenlandse 

expositie. Deze expositie, getiteld ‘Belgisk Konst’, omvatte 426 werken van Belgische 

kunstenaars.
468

 De expositie werd in 1934 eerst in het Zweedse Stockholm getoond 

om daarna door te reizen naar Malmö en het Noorse Oslo.
469

 In Stockholm had de 
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expositie plaats in de Liljevachs Konsthall, in Oslo in het Kunsternes Hus.
470

 Telkens 

kon het publiek 28 werken van Van Mieghem aanschouwen. 

 

In Antwerpen organiseerde Galerij Breckpot in 1935 nog een tweede 

verkoopsretrospectieve ‘Eugeen Van Mieghem’. Ditmaal werden er 65 werken 

getoond.
471

 Datzelfde jaar vierde ‘Kunst van Heden’ zijn 35-jarige bestaan met een 

expositie in het Brusselse Paleis voor Schone kunsten.
472

  Er waren vijf werken van 

Van Mieghem te zien.
473

 De laatste tentoonstelling van de jaren 1930 waarbij Van 

Mieghems werk werd getoond werd georganiseerd door de Antwerpse 

Propagandawerken.
474

 De tentoonstelling bracht tekeningen en prenten van Antwerpse 

kunstenaars in beeld.
475

 Van Mieghems werk was vertegenwoordigd door negen 

krijttekeningen en vier grafische werken.
476

 

 

Het is duidelijk dat Van Mieghem als kunstenaar in het eerste decennium na zijn 

overlijden zeker niet vergeten was. Zijn vrienden en collega’s kunstenaars van ‘Kunst 

van Heden’ lieten hun appreciatie voor zijn werk nog steeds blijken door vlak na zijn 

overlijden een retrospectieve aan hem te wijden op hun paviljoen van de 

wereldtentoonstelling en zijn werk op te nemen in diverse groepstentoonstellingen. In 

de jaren 1940 kon Van Mieghems werk echter op heel wat minder belangstelling 

rekenen. Dit had waarschijnlijk, naast de interesse voor andere en modernere 

kunststrekkingen ook te maken met Wereldoorlog II. Zoals eerder gezegd hield het 

toenmalige Stedelijk Prentenkabinet in 1943 een expositie over de haven in de kunst 

waarbij acht werken van Van Mieghem werden opgenomen. Naast deze 

tentoonstelling volgde slechts één andere expositie waarbij het kunstminnende publiek 

kennis kon maken met zijn werk. Het ging om een ‘Eugeen Van Mieghem’- 

retrospectieve georganiseerd door het stadsbestuur van Antwerpen.
477

 De expositie 

werd geleid door de dichter, schrijver, kunstenaar en vriend van Eugeen Van 

Mieghem, Edmond van Offel.
478

 Naar aanleiding van deze tentoonstelling schreef 
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deze een beperkte monografie over de kunstenaar.
479

 Er werden 45 werken van Van 

Mieghem getoond.
480

 Eugeen Junior Van Mieghem gaf twintig werken in bruikleen, 

veertien werken werden uitgeleend door privé-verzamelaars, het KMSKA stelde haar 

drie werken ter beschikking en het stadhuis van Antwerpen leende haar 

olieverfschilderij uit.
481

 De expositie kende enkel plaatselijke belangstelling.
482

 

 

Na deze retrospectieve volgde er een stilte van zeven jaar. De eerstvolgende 

tentoonstelling waarin werk van de kunstenaar opdook was ‘Camille Huysmans 80’.
483

 

Deze tentoonstelling werd gehouden in 1951 in het Stedelijk Kunstsalon van 

Antwerpen.
484

 Niet het typische havenwerk van de kunstenaar was hier te zien, maar 

een portretje in zwart krijt dat Van Mieghem ooit van Huysmans had gemaakt.
485

 Een 

jaar later was een werk van hem te zien op de tentoonstelling ‘Arbeid in de Kunst’ die 

georganiseerd werd door het Koninklijk Museum van Antwerpen.
486

  In 1953 kreeg 

Van Mieghems werk opnieuw aandacht in het buitenland. In de Sloveense hoofdstad 

Ljubljana werd in de Moderna Galerija een expositie gehouden over het afbeelden van  

arbeid en folklore in Belgische kunst uit de 19
e
 en 20

e
 eeuw.

487
 Een werk uit 1912 van 

Van Mieghem werd opgenomen.
488

 Na vijf jaar, in 1958, volgde opnieuw een 

retrospectieve tentoonstelling. Deze expositie kwam er op initiatief van het ‘Comité 

voor Artistieke Werking’.
489

 Eén van de oud-leerlingen van Eugeen Van Mieghem, 

Jan de Schutter, werkte eraan mee.
490

  Hubert Lampo schreef over deze retrospectieve 

een lovende recensie in de Volksgazet van 9 oktober 1958.
491

 

 

Een stilte van zes jaar volgde. Van Mieghems werk verscheen nog eens aan de 

oppervlakte in 1964 op de thematentoonstelling ‘Uitstraling van de   Koninklijke 

Academie voor Schone Kunsten 1914- 1963’ in organisatie van de Antwerpse 

Academie. Dit was plausibel aangezien de kunstenaar in de jaren 1920 aan deze 
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Academie doceerde. Vervolgens was het weer vier jaar wachten op een individuele 

expositie over Van Mieghem. Deze had plaats in het Verhaerenmuseum in het 

scheldedorpje Sint-Amands.
492

 Deze retrospectieve ging echter onopgemerkt 

voorbij.
493

 Dit werd bevestigd door ons telefonisch gesprek met de huidige 

conservator van het Verhaerenmuseum, Nathalie Fransen. Zij verklaarde dat het 

Verhaerenmuseum niet eens documenten omtrent deze tentoonstelling in zijn 

archieven had bewaard.
494

 

 

Zeven jaar na deze retrospectieve werd de zoon van de kunstenaar gecontacteerd door 

Walter de Ridder, de zoon van Willem Elsschot, en Jan de Schutter, één van de oud - 

leerlingen van Van Mieghem met de vraag voor medewerking aan een tentoonstelling 

over Van Mieghem  naar aanleiding van de 100
e
 verjaardag van zijn geboorte.

495
 Deze 

tentoonstelling werd georganiseerd door de Antwerpse Waterwerken onder leiding van 

de kunstcritici Remi de Cnodder en Frits Danckaert.
496

 De expositie, die doorging in 

de kantoren van de Antwerpse Waterwerken, bestond hoofdzakelijk uit tekeningen 

naast enkele schilderijen en pastels en kende een groot succes (afb. 122, 123).
497

 Het 

grafische werk van de kunstenaar kwam een jaar later nog eens onder de aandacht 

door de opname van enkele werken in de expositie ‘Vlaamse grafische kunst’ in 

Antwerpen.
498

 Net vooraleer de VZW Eugeen Van Mieghem zou gesticht worden en 

de bal van de bekendheid ontegensprekelijk aan het rollen zou gaan, brachten twee 

Antwerpse galerijen in de zomer van 1982 het werk van de kunstenaar op de 

voorgrond.
499

 Galery 41 en Galerie P.J.Verswijver organiseerden los van elkaar een 

expositie met zowel de schilderijen, pastels als tekeningen van Van Mieghem.
500

 

 

Als we uiteindelijk antwoorden op de vraag of Eugeen Van Mieghem in de periode 

1930 – 1982 als een vergeten of genegeerde kunstenaar dient beschouwd te worden, 

kunnen we duidelijk twee lijnen trekken. In het institutionele milieu waartoe we de 

grote Antwerpse kunstenmusea met uitstraling over de stadsgrenzen heen rekenen, 
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merken we een zeer geringe belangstelling. In de circuits van particuliere 

tentoonstellingsinitiatieven is echter het tegendeel waar. Zo is het duidelijk dat ‘Kunst 

van Heden’ de kunstenaar tijdens het eerste decennium na zijn dood bleef appreciëren 

door zijn werk deel te laten uit maken van hun binnen– en buitenlandse 

tentoonstellingen. Mogelijk kaderde dit ook binnen de wedergeboorte in de jaren 1930 

van het 19e-eeuwse pleinairisme in de kunst waarop Van Mieghem had 

voortgeborduurd. Na 1940 schonk de artistieke vereniging hem echter geen aandacht 

meer. Dat had waarschijnlijk te maken met het uitdoven van de vereniging zelf, die 

officieel haar werking en activiteiten staakte in 1955.
501

 Na 1940 merken we dan weer 

exposities op van diverse initiatiefnemers zoals galerijen, bedrijven en artistieke 

verenigingen. Gedurende de periode 1930 – 1982 vonden alleszins tien 

groepsexposities waarin werk van Van Mieghem was opgenomen en elf individuele 

retrospectieve exposities plaats. Gemiddeld vond om de twee jaar een expositie plaats 

waarin het werk van de Antwerpse kunstenaar aan bod kwam. Of deze exposities al 

dan niet succesvol waren is vaak moeilijk uit te maken. We merken wel op dat na 

1940 de kunstenaar hoofdzakelijk aandacht kreeg binnen Antwerpen.  

3.1.2 Aandacht van pers en vakliteratuur 

 

We stellen ons de vraag of de voornoemde tentoonstellingen gerecenseerd werden en 

hoe de reacties op het werk klonken ? Tussen 1930 en 1982 ontstonden en leefden 

immers heel wat nieuwe en moderne kunststromingen zoals het constructivisme, het 

surrealisme, het animisme en de geometrische en de lyrische abstractie.
502

 

Kunstenaarsgroepen zoals de COBRA-beweging ontstonden.
503

  Hoe werd het werk 

van Eugeen Van Mieghem, dat zelfs tijdens zijn leven niet als vernieuwend werd 

beschouwd, door recensenten in dat licht bekeken? Werd het als voorbijgestreefd 

omschreven of  apprecieerde men het, al dan niet uit nostalgische, historische, 

kunsthistorische of esthetische redenen, in zijn eigenheid en werd de kunstenaar 

opgenomen in kunsthistorische overzichtswerken? 

 

Uit de jaren 1930 zijn ons vier artikels bekend die Van Mieghems werk recenseren. 

Het eerste artikel is in het vaktijdschrift ‘Les Beaux Arts’ geschreven door Willy 
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Coninckx en handelt over de retrospectieve op de Wereldtentoonstelling van 1930.  
504

 

G. Annees schreef over dezelfde retrospectieve eveneens een recensie in 

Antwerpen.
505

 Beide recensenten schrijven over zijn karakteristieke havenwerk en zijn 

tekeningen over de werkende mens, maar geven geen kunstkritische bespreking.
506

 In 

1933 schreef Hubert Colleye een artikel over Van Mieghem in de Antwerpse krant ‘La 

Métropole’ (afb. 120, 121). Opmerkelijk situeert Colleye Van Mieghem voor het eerst 

naast andere Antwerpse kunstenaars. Dit was voordien nog niet gebeurd. Wel had men 

hem reeds gesitueerd tussen kunstenaars als Steinlen en Kollwitz. Colleye schrijft het 

volgende: ‘(…) Peu d’artistes anversois ont aussi intensément senti et compris le 

peuple du port : à côté de van Mieghem nous ne s que Victor Hageman, plus 

monumental, et, moins doué, René Bosiers.(...)’
507

 Kunsthistorisch gezien zal hij 75 

jaar later door de conservator van het Antwerpse Koninklijk Museum, Herwig Todts, 

ook tussen deze twee Antwerpse kunstenaars geplaatst worden.
508

 Todts breidde enkel 

de lijst met Antwerpse kunstenaars uit met Kurt Peiser.
509

 

 

In 1944 verschijnt er in ‘Laagland’ een artikel over de retrospectieve die dat jaar 

georganiseerd was door het Antwerpse stadsbestuur. Het artikel is opmerkelijk 

verheerlijkend. De schrijver prijst de tentoonstelling en het werk van de kunstenaar 

waarbij de meeste aandacht uitgaat naar het havenwerk. In die periode had men 

blijkbaar de indruk dat het werk van Van Mieghem in de vergetelheid dreigde te raken 

en men besloot dan ook het artikel te beëindigen met de volgende woorden: ‘(..) Wij 

mogen de inrichters van deze tentoonstelling dankbaar zijn werk van wijlen 

kunstschilder Eugeen Van Mieghem terug op het podium der belangstelling te hebben 

gebracht. Eens te meer kunnen wij hier ervaren hoe weldadig ambachtelijke 

verworvenheden en hoe altoos nieuw echte, levende geschilderde kunst aandoen.’
510

 

[cursivering auteur] De schrijver van het artikel hield met deze laatste zin meteen een 

pleidooi voor de traditionele figuratieve schilderkunst van weleer. De laatste 

ontwikkelingen binnen de kunst droegen wellicht zijn voorkeur niet weg. 
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Zeven jaar later publiceerde Marnix Gijsen in New York de brochure ‘Drawings by 

modern Belgian artists’. In deze brochure publiceerde hij twee tekeningen uit de 

verzameling van het toenmalige Stedelijk Prentenkabinet. Over de kunstenaar 

vermeldt hij het volgende: ‘He was a draftsman of uncommon power…the greatness of 

the splendid that can stand up next to  Toulouse-Lautrec and the great masters.’
511

 

[cursivering auteur] In 1956 werd Van Mieghem als kunstenaar vermeld in het boek 

‘De schilders van de Schelde’ van Ary Delen. 

 

Twee jaar later, in 1958, verschenen drie krantenartikels naar aanleiding van de toen 

georganiseerde Van Mieghem-retrospectieve door het ‘Comité van Artistieke 

Werking’. Hubert Lampo was één van de auteurs van de krantenartikels en merkte 

verontwaardigd de vergetelheid rond de kunstenaar op: ‘(…) doch vooral vinden wij 

niets gruwelijkers dan de ondankbaarheid tegenover een rasecht artiest, wiens leven 

en streven kennelijk in het teken hebben gestaan van een bewonderenswaardig 

hunkeren naar artistieke en menselijke waardigheid (…)’
512

 [cursivering auteur] 

Lampo vond het betreurenswaardig dat Van Mieghems werk niet meer aandacht kreeg 

en dat er nog steeds geen grondige studie omtrent zijn werk was gestart. Naast de 

opname van Van Mieghem in het boek van Gijsen vond men op dat ogenblik  niet 

eens een vermelding terug van de kunstenaar in overzichtsboeken van de Belgische 

kunstgeschiedenis.
513

 Ook Remi de Cnodder schreef naar aanleiding van deze 

retrospectieve een artikel in ‘Het Volk’.
514

 Deze kunstcriticus zou achttien jaar later 

meewerken aan de retrospectieve ter ere van de 100
e
 verjaardag van de geboorte van 

de kunstenaar. Het was eveneens hij die in 1975 drie artikels over Van Mieghem 

schreef.
515

 De artikels vermelden de aankomende retrospectieve en geven een kort 

beeld van het leven en oeuvre van de kunstenaar weer. In zijn artikel ‘Eugeen Van 

Mieghem (1875–1930): zuiver waarnemer van de mens’ in ‘Gazet Van Antwerpen’ 

vertelde hij waarom het werk van Van Mieghem zijn aandacht sinds lang trok en zou 

blijven verdienen: ‘(…) Deze kunstenaar heeft duidelijk nooit naar een vernieuwing 

gestreefd, wel was hij een kunstenaar die opteerde voor een eerlijke en waarachtige 
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uitbeelding van het midden waarin hij zich bewoog. Het is juist deze authenticiteit die 

ervoor zorgt dat zijn kunst, bescheiden en zuiver, onze aandacht blijft opwekken.’
516

 

[cursivering auteur] Kort na deze expositie kwam er ook een facsimile van een 

schetsboek van de kunstenaar uit 1905 uit.
517

 Dit initiatief werd genomen door de 

verzekeringsgroep APRA en kende succes.
518

 

 

Het laatste artikel dat over de kunstenaar verscheen voor de oprichting van de 

Stichting Eugeen Van Mieghem in 1982 was kort en verscheen ter herdenking van het 

overlijden van de kunstenaar vijftig jaar daarvoor. De ons onbekende auteur eindigde 

zijn artikel met de volgende uitspraak: ‘(…) het was pas na zijn overlijden in 1930 dat 

men bij herhaling zijn werk ging exposeren. Dat gebeurde ook vijf jaar geleden te 

Antwerpen, bij het eeuwfeest van zijn geboorte.’
519

 De auteur geeft duidelijk weer dat 

Van Mieghem  gedurende de periode 1930 – 1982 niet in de vergetelheid was geraakt: 

gemiddeld was er om de twee jaar een tentoonstelling waar men zijn werk kon 

ontmoeten.  

 

Het blijft echter opvallend hoe weinig aandacht uit de kunstwetenschappelijke wereld 

geschonken werd aan Eugeen Van Mieghem. Bij ons weten verschenen er nauwelijks 

kunstwetenschappelijke artikels over de kunstenaar. Ook werd de kunstenaar niet 

vermeld in de kunstwetenschappelijke overzichtswerken. In die zin werd de lijn 

doorgetrokken die de institutionele kunstinstellingen zoals het KMSKA en het 

Prentenkabinet tegenover het werk van Eugeen Van Mieghem volgden. Deze houding 

is niet enkel te wijten aan de aandacht voor actuelere kunststrekkingen. Ons inziens is 

het goed mogelijk dat  andere kunstenaars, zoals George H. Breitner, Käthe Kollwitz 

en Jakob Smits die binnen dezelfde tijdsperiode rond hetzelfde genre, thema of 

onderwerp werkten als Van Mieghem kunsthistorisch belangrijker werden geacht. We 

merken op dat het binnen het kunstwetenschappelijke milieu niet alleen Van Mieghem 

was die minder belangrijk werd geacht, maar ook de kunstenaars waartussen hij 

vandaag door het KMSKA wordt gesitueerd: Kurt Peiser, Victor Hageman en René 

Bossiers. Ook zij kregen nauwelijks aandacht onder de vorm van exposities. 
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3.1.3 Kunsthandel  en verzamelaars 

 

Aansluitend bij ons onderzoek naar de (on)bekendheid en (on)bemindheid van Eugeen 

Van Mieghem in de periode tussen zijn overlijden en de oprichting van de stichting 

die zijn naam draagt richten we ons ook op de kunsthandel. We vragen ons af  er na de 

dood van Eugeen Van Mieghem nog aandacht was voor zijn werk bij verzamelaars? 

Was het nog te vinden op de (Antwerpse) kunstmarkt en werd het nog aantrekkelijk 

bevonden om aan te kopen?   

 

We weten dat de zoon van de kunstenaar in 1930, na de eerste postume retrospectieve 

in het paviljoen van ‘Kunst van Heden’ dertig etsen liet afdrukken die hij bundelde in 

een kunstmap.
520

 Van deze map liet hij dertig exemplaren verspreiden.
521

 Vandaag 

kennen we drie bezitters van deze map: het Museum Eugeen Van Mieghem, het 

havenbedrijf Compagnie Maritime Belge en het Vlaams Economisch Verbond.
522

 De 

map kochten zij echter niet rechtsreeks van de zoon.  Hoeveel mappen er verspreid 

werden weten we niet. In dit geval was het de zoon van de kunstenaar zelf die het 

werk van zijn vader verkocht aan kunstliefhebbers. Of de man naast deze map met 

etsen ook ander werk verkocht weten we niet. Eugeen Junior is inmiddels overleden. 

 

In de jaren 1930 was het niet alleen de zoon die werk van Van Mieghem aan de man 

bracht, maar onder meer ook Galerij Breckpot.  In 1933 en 1935 hield deze galerij een 

verkoopstentoonstelling waarop in totaal 135 werken werden voorgesteld.
523

 We 

weten echter niet hoeveel werken er voor welke prijs verkocht werden. Ook  hebben 

we er geen idee van aan wie de werken verkocht werden. In 1936 werd er werk van 

Van Mieghem verkocht op een openbare veiling.
524

 De collectie die onder de hamer 

ging was van de grote Van Mieghem-verzamelaar Ernest Van den Bosch die dat jaar 
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overleden was.
525

 We weten dat een olieverfschilderij op doek geveild werd voor 3400 

oude Belgische Frank.
526

  Dit was een aanzienlijk bedrag in die tijd.  

 

Enig idee over de verkoop van Van Mieghems werken in de periode 1940 – 1982 

verkregen we via de enquête die we in het kader van ons onderzoek afnamen bij de 

Eugeen Van Mieghem-liefhebber. Deze enquête zal in het volgende hoofdstuk 

uitvoerig besproken worden.
527

 Wel kunnen we reeds enkele getuigenissen aanhalen 

omtrent de verkoop van Van Mieghems werken in de periode 1940 – 1982. Zo werd er 

verklaard dat men in de jaren 1940 – 1950 nog steeds Van Mieghems kon kopen in 

Galerij Breckpot. Het daaropvolgende decennium kon men voor een Van Mieghem 

terecht bij Roepzaal Van Herck. Twee personen verklaarden dat er in de jaren 1960 

werken van Van Mieghem in het uitstalraam lagen van Galerij Encadra aan de 

Antwerpse Sint-Jacobsmarkt. Eén van deze twee personen vertelde het volgende: ‘Op 

mijn weg naar - en van school (+/- 1960) kwam ik voorbij ‘Encadra’ op de Sint-

Jacobsmarkt. In het uitstalraam lagen een aantal schetsen die mijn aandacht hadden. 

De uitbater vertelde me dat het Van Mieghems waren (hoewel hij meer uitpakte met 

Alfred Ost).’ [cursivering auteur] 

 

Via een getuigenis weten we dat het Lokerse Veilinghuis de Vuyst in 1969 werken 

van de kunstenaar veilde. In de jaren 1970 verkocht men Van Mieghems bij Roepzaal 

Napoleon in Antwerpen. Ook bij Campo & Campo, toen nog op de Antwerpse Meir 

gelegen kon men regelmatig terecht voor het aankopen van een Van Mieghem. In 

1981, verklaarde iemand, kon men bij een kunsthandel in Knokke Van Mieghems 

kopen. Deze getuigenissen worden ondersteund door wat de kunstcriticus Remi de 

Cnodder schreef in zijn artikel ‘Eugeen Van Mieghem (1875–1930): zuiver 

waarnemer van de mens’ in de ‘Gazet Van Antwerpen’ op 18 april 1975: ‘(…) 

Opmerkelijk voor de blijkbaar nooit tanende belangstelling voor zijn werk is het feit 

dat zeer regelmatig schilderijen en tekeningen van Van Mieghem in de Antwerpse 

veilingzalen verschijnen (…)’
528

 [cursivering auteur] Uit de getuigenissen die we 

verkregen via onze enquête en de woorden van Remi de Cnodder uit 1975 kunnen we 

afleiden dat de kunstliefhebber in de periode 1940 – 1982 regelmatig kon  
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kennismaken met werk van Eugeen Van Mieghem via de kunsthandel. De kunstenaar 

was in de hoofdzakelijk Antwerpse galerij- en veilingwereld allerminst vergeten. 

 

Tot slot vermelden we de verzameling Van Mieghems van Dhr. Reddy Meyers, die nu 

reeds enkele jaren overleden is. Reddy Meyers was zaakvoerder van SKM-Mode in 

Aartselaar en collecteerde naarstig werken van Eugeen Van Mieghem. Wanneer de 

man exact zijn verzameling begon aan te leggen weten niet. Dat dat voor het onstaan 

van de VZW Eugeen Van Mieghem in 1982 gebeurde weten we wel.
529

 De man 

collecteerde circa 130 werken van Van Mieghem en had als particulier beslist één van 

de grootste Van Mieghem-verzamelingen.
530
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4 1982-heden: Eugeen van Mieghem herontdekt? 

 

4.1 Sleutelmoment luidt nieuwe periode in 

 

In onze zoektocht naar de weg die het oeuvre van Eugeen Van Mieghem tot heden 

heeft afgelegd kunnen we uiteindelijk niet omheen het verhaal van Erwin Joos, de 

huidige conservator van het Van Mieghem Museum en voorzitter van de gelijknamige 

Stichting. Het begint in augustus 1981. De jonge student economie, die Erwin Joos 

toen was, kuiert over de Antwerpse Meir. Wanneer hij Galerij & Veilinghuis Campo 

passeert wordt zijn aandacht getrokken door een schilderij. De jongeman gaat naar 

binnen en vraagt om informatie. Het schilderij blijkt van de hand van Eugeen Van 

Mieghem te zijn en verbeeldt een groep mensen op wandel (ca.1927, afb. 124). De 

student wordt onmiddellijk verliefd op het kunstwerkje en besluit het te kopen. Om het 

schilderij te bekostigen gaat hij zelfs een lening aan. Hij betaalt 40.000 Belgische 

Frank. Niemand kon toen vermoeden dat dit het begin was van een merkwaardig 

nieuw hoofdstuk in het verhaal van Eugeen Van Mieghem en zijn werk.
531

 

 

Na de aankoop van het schilderij begon Erwin Joos onderzoekswerk te verrichten naar 

de maker. Via diverse contacten kwam hij zo terecht bij de zoon van de kunstenaar, 

Eugeen Junior. Deze vertelde hem het levensverhaal van zijn vader en raadde hem aan 

een bezoekje te brengen aan het AMVC - Letterenhuis in Antwerpen. Daar trof hij 

correspondentie van de kunstenaar aan. Hij speurde krantenartikels op en probeerde 

diens oeuvre en leven te reconstrueren. Het viel hem op hoe weinig activiteiten er 

plaatsvonden rond de kunst van Van Mieghem en hoe schaars de informatie over hem 

was in de kunstliteratuur. Voor Joos was het duidelijk: Eugeen Van Mieghem was een 

ten onrechte vergeten kunstenaar. Een jaar later besloot hij via het oprichten van een 

VZW mensen te verenigen die diezelfde mening deelden.
532

 Zo ontstond op 16 

augustus 1982 de Stichting Eugeen Van Mieghem.
533

  Haar missie was en is vandaag 

nog steeds Eugeen Van Mieghem en zijn werk een zo ruim mogelijke bekendheid te 

bezorgen. 
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Hoe nobel deze doelstelling ook was en is, toch past het hier enige nuancering aan te 

brengen vooraleer we ons onderzoek verderzetten. Zoals aangetoond in ons derde 

hoofdstuk is de omschrijving van Eugeen Van Mieghem als een ‘vergeten kunstenaar’ 

niet helemaal terecht. We hebben immers vastgesteld dat in de periode 1930 - 1982 

Van Mieghem in en rond Antwerpen nog steeds aandacht kreeg onder de vorm van 

exposities ingericht door kunstliefhebbers. Gedurende deze periode van iets meer dan 

een halve eeuw kwam het werk van de kunstenaar op deze wijze gemiddeld om de 

twee jaar in de openbaarheid. Ook in de Antwerpse kunsthandel was zijn werk in deze 

periode allerminst vergeten. Over de verkoopprijzen uit die tijd hebben we echter 

weinig gegevens. De officiële kunstinstituties in Antwerpen waarvan de uitstraling de 

stad overstijgt, bleken echter wel opmerkelijk minder aandacht te schenken aan de 

kunstenaar en achtten zijn werk kunsthistorisch waarschijnlijk niet belangrijk genoeg. 

Dit weerspiegelde zich ook in de afwezigheid van de kunstenaar in kunsthistorische 

overzichtswerken. In dit hoofdstuk dienen wij ons dus niet zozeer de vraag te stellen 

of de Stichting Eugeen Van Mieghem, die in 1993 haar museum opende,  voor een 

herontdekking van de kunstenaar en zijn werk heeft gezorgd maar wel in welke mate 

zij erin geslaagd is Van Mieghems bekendheid verder uit te bouwen. De grote taak die 

in haar missie besloten lag/ligt is ons inziens dan ook om Van Mieghems werk boven 

de lokale aandacht te laten uitstijgen én ook de kunstwetenschappelijke wereld aan te 

spreken. Met dat laatste doelen we op de binnen- en buitenlandse kunstmusea met 

uitstraling, maar vragen we ons ook af in hoeverre de Stichting erin slaagt om Van 

Mieghems werk in de kunsthistorische literatuur en in academische middens te laten 

verschijnen. Daarom zullen we nagaan hoe de Stichting te werk ging en gaat. We 

willen weten hoe zij publiek aantrekt, wie dat publiek is en hoe het over Van 

Mieghems kunst denkt. We onderzoeken ook hoe er werd en wordt gereageerd door de 

pers, kunstcritici en de conservatoren van het Antwerpse Koninklijk Museum en het 

Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen-UNESCO Werelderfgoed n.a.v. 

de initiatieven van de Stichting of de weerklank die haar promotie van het werk van 

Van Mieghem in binnen- en buitenland krijgt. Ten slotte willen we ook nagaan of de 

inspanningen van de Stichting een invloed hadden of hebben op de verkoop van Van 

Mieghems kunst. 
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4.2 Schijnwerpers op Van Mieghem: de rol van een stichting en haar 

voorzitter 

 

4.2.1 Missie  

 

Op 16 augustus 1982 werd tijdens de oprichting van de VZW Eugeen Van Mieghem 

een duidelijk streefdoel gesteld: ‘De vereniging heeft tot doel het werk van de 

overleden kunstenaar een zo ruim mogelijke bekendheid te geven en dit door 

publicaties, voordrachten en tentoonstellingen.’
534

 [cursivering auteur] Op dat 

ogenblik had de vereniging vijf ereleden, onder wie een oud- leerling van de 

kunstenaar.
535

 Erwin Joos werd benoemd tot voorzitter, J. Ponnet werd ondervoorzitter 

en het erevoorzitterschap was weggelegd voor Jan Huygebaert, de toenmalige schepen 

voor de haven van Antwerpen.
536

 De vereniging besliste van dan af een 

driemaandelijks krantje uit te geven en dit te versturen naar de leden.
537

 Hiermee 

wilden ze de voorbije en op til staande activiteiten en gebeurtenissen rond Eugeen Van 

Mieghem en de Stichting kenbaar maken.
538

 Het tijdschriftje zou hen ook de 

gelegenheid bieden om melding te maken van artikels of andere media-aandacht die 

aan de kunstenaar of de Stichting worden gewijd.
539

 (afb. 133, 134, 135, 136) 

4.2.2 Tentoonstellingen  

 

Het inrichten of stimuleren van tentoonstellingen is één van de belangrijkste middelen 

die de Stichting hanteert. De VZW probeert op zelfstandige basis individuele of 

groepstentoonstellingen tot stand te brengen en onderneemt tegelijkertijd ook heel wat 

lobbywerk om samenwerkingsverbanden aan te gaan met musea, veilinghuizen en 

andere organisaties die interesse kunnen hebben in het exposeren van werk van de 

kunstenaar.
540

  Om het financiële plaatje rond te krijgen zocht en zoekt de Stichting 

ook sponsors. Erwin Joos, die in de beginperiode van de Stichting als treasurer bij een 

Antwerps havenbedrijf werkte, sprak in die zin vrij vroeg zijn contacten in dit milieu 

aan en dit vanuit het gegeven dat het werk van Van Mieghem voor Antwerpse 
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havenbedrijven als artistiek historisch tijdsdocument beslist aantrekkelijk kan zijn.
541

  

De Antwerpse haven had immers een sensationele uitbouw en bloei ondergaan en het 

havenlandschap dat Van Mieghem ooit had gekend en zo veelvuldig weergegeven was 

in geen tijd verdwenen.
542

  Zijn haven, de wereld van zakkennaaisters, havenboefjes 

en jeneverleursters, was een nostalgisch curiosum geworden.
543

 Zo was ook het werk 

van de dokwerker snel veranderd door de opkomst van de machinerie en was de haven 

steeds verder uit de stad geweken.
544

 De Zuiderdokken waren gedempt en ook de 

activiteit rond ‘Het  Eilandje’ was verdwenen.
545

 Kijken naar een werk van Van 

Mieghem betekende en betekent voor de mensen van de havenbedrijven dan ook met 

een zeker heimwee maar vooral vanuit hun succesvolle eigentijdse bedrijvigheid 

kijken naar het verleden en naar de wortels van hun trots. 

 

Naast de financiële en andere steun van een aantal havenbedrijven bouwde de 

Stichting gedurende haar bijna 26-jarig bestaan geleidelijk ook een duurzame relatie 

uit met sponsors zoals KBC, Generale Bank, Brouwerij Deconinck, Stella Artois , 

Agfa,…
546

 (afb. 126, 127, 131, 132) Naarmate haar ledenaantal groeide - vandaag zijn 

zo’n 1100 Van Mieghemliefhebbers lid - kon de vereniging ook steeds meer op 

financiële steun rekenen uit deze richting.
547

  

 

Door het opvallende werk omtrent de joodse landverhuizers onder de aandacht te 

brengen kon de Stichting dan weer een aantal joodse kunstliefhebbers en sponsors 
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aanspreken.
548

 In dat kader verzorgde en verzorgt ze in binnen- en buitenland lezingen 

die zich richten op de joodse gemeenschap en die zich toespitsen op de afbeelding van 

joden, inzonderheid de Oost-Europese migranten, in het werk van de kunstenaar.
549

 

Deze werkwijze had ook tot gevolg dat Van Mieghem in New York kenbaar kon 

gemaakt worden: de thematiek van de landverhuizers en de brug Amerika-Europa 

blijkt immers voor tal van joodse families aan beide zijden van de oceaan nog erg 

levendig..
550

 Op die manier konden reeds twee exposities omtrent de landverhuizers in 

de kunst van Van Mieghem plaatsvinden in New York, één in het Ellis Island 

Immigration Museum, een ander in het South Street Seaport Museum. Een derde 

expositie is voorzien van 8 september tot 31 december 2009 in ‘The Center of Jewish 

History’.
551

 De titel van de tentoonstelling zal ‘One Foot in America, Eugeen Van 

Mieghem (1875-1930) and the Jewish Emigrants of the 

Red  Star  Line’ zijn.
552

 

 

Om een overzicht te krijgen van alle tentoonstellingen omtrent Van Mieghem die 

tussen 1982 en vandaag hebben plaatsgevonden konden we ons baseren op de 

volledige verzameling van de driemaandelijkse tijdschriftjes van de Stichting waarin, 

vaak ook geïllustreerd met foto’s of met kopies van artikels uit kranten en 

tijdschriften, minutieus melding werd gemaakt van elke expositie waarin werk van 

Van Mieghem een plaats vond. De door ons opgemaakte lijst werd als bijlage bij deze 

paper opgenomen.
553

 Uit dit onderzoek blijkt dat in 26 jaar tijd niet minder dan 76 

exposities – een gemiddelde van drie per jaar! - zijn georganiseerd. Meer dan de helft 

– d.w.z. 41 - van deze tentoonstellingen waren enkel en alleen aan Van Mieghem en 

zijn werk gewijd. Bij de organisatie van circa 27 van deze individuele Van Mieghem-

exposities was de Stichting volledig verantwoordelijk of actief betrokken bij de 
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organisatie. Daarnaast was de Stichting ook betrokken bij de organisatie van circa acht 

groepsexposities waarin werk van Van Mieghem een plaats vond. Dit wil zeggen dat 

de Stichting bij de organisatie van circa de helft van de exposities een belangrijke rol 

speelde.  De eerste tentoonstelling die de Stichting zelf hield was een retrospectieve in 

samenwerking met de Antwerpse Generale Bankmaatschappij. Deze vond plaats in 

november en december van het jaar 1983.
554

 De eerste tentoonstelling in 

samenwerking met een kunstmuseum had twee jaar later plaats, in de herfst van het 

jaar 1985.
555

 Deze werd ingericht in en door het Jakob Smitsmuseum. Welgeteld 980 

kunstliefhebbers bezochten deze expositie.
556

 Erwin Joos, de voorzitter van de 

Stichting vulde ze aan met een album, geïllustreerd met werken van Van Mieghem, 

waarin hij onder meer een levensschets van de kunstenaar schreef.
557

 Meteen was zo 

het startsein gegeven voor de opvallend vruchtbare tentoonstellingenreeks..  

 

Intussen was de Stichting ook begonnen met het collecteren van werken van Eugeen 

Van Mieghem. Deze activiteit werd aangevuld met het verzamelen van brieven, 

documenten en gegevens die de biografie en het artistieke verhaal van de kunstenaar 

konden onderbouwen, aanvullen of kaderen in een bredere (artistieke) context.
558

 Door 

het verzamelen van dergelijk materiaal, dat op diverse manieren onder meer via 

schenkingen van sympathisanten vergaard werd, rijpte bij de voorzitter van de 

Stichting het idee voor het uitbrengen van publicaties.
559

 Dit materiaal zorgde er ook 

voor dat de exposities rond de kunstenaar voldoende gedocumenteerd konden worden.  

 

De exposities die door de Stichting gehouden werden, belichtten diverse aspecten van 

het werk van de kunstenaar. Zowel het oorlogswerk, de karakteristieke portretten, het 

havenwerk, de cyclus rond de zieke Augustine als het werk met de emigranten. 

werden geëxposeerd met als doel zowat alle aspecten van het werk van de kunstenaar 

bekendheid te geven. Als we het geheel van exposities waarin de Stichting de hand 

had over de afgelopen 26 jaar onder de loep nemen valt ons toch op dat de grootste 

nadruk gelegd werd op Van Mieghem als havenkunstenaar en als observator-tekenaar 

van de (joodse) landverhuizers. (afb. 127, 137, 138) Dit valt uiteraard te verklaren 
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doordat het grootste deel van het oeuvre van de kunstenaar rond deze thematiek is 

opgebouwd. Een bijkomende reden daarvoor is ons inziens waarschijnlijk het feit dat 

een groot deel van de tentoonstellingsfinanciering en -mogelijkheden verkregen werd 

en wordt via havenbedrijven en joodse sponsors.  (afb. 129,138) 

 

De eerste maal dat de Stichting met het werk van de kunstenaar naar het buitenland 

trok was in 1992.
560

 Erwin Joos vertegenwoordigde toen de Stichting en het werk van 

de kunstenaar op de Londense beurs ‘World of Drawings and Watercolours’ die tussen 

22 en 26 januari van dat jaar werd gehouden.
561

 Op de beurs toonde de Stichting 

zeventien werken van de kunstenaar afkomstig uit privéverzamelingen van haar 

leden.
562

  Ze verkocht in deze vijf dagen 450 exemplaren van het elfde album dat zij 

had gepubliceerd.
563

 Daarnaast werden vijf werken van de geëxposeerde werken aan 

Londense kunstverzamelaars en één aan een kunstliefhebber uit New York 

verkocht.
564

  Vier werken veranderden van Belgische verzameling.
565

 De Stichting kon 

met zijn aanwezigheid op de beurs in Londen op heel wat bijval rekenen. Op de 

B.B.C. Radio World Service werd een interview met Erwin Joos uitgezonden en het 

Amerikaanse magazine ‘Antique Monthly’ besteedde naar aanleiding van de beurs 

uitgebreid aandacht aan het oeuvre van Van Mieghem.
566

 Deze eerste succesvolle 

ervaring in het buitenland, die meteen ook een op de kunstmarkt gerichte onderneming 

bleek, stimuleerde de Stichting om de weg naar de bekendmaking van Van Mieghem 

over de landsgrenzen heen niet te schuwen.  

 

Circa een jaar na de deelname aan de Londense beurs, op 24 maart 1993, opende dan 

het Eugeen Van Mieghem Museum.
567

 Het was gevestigd in de Korte Ridderstraat in  

het centrum van de oude Antwerpse stadskern.
568

 Het kleine privé-museum bevond 

zich op slechts 50 meter van de grootste Van Mieghem-collectie ter wereld in het 

Antwerpse Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet.
569

 Het onstaan zorgde uiteraard 
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voor een uitbreiding van de expositiemogelijkheden. Niet alleen was er vanaf dan  een 

permanente ruimte ter beschikking waar het werk van de kunstenaar kon aanschouwd 

worden, het bestaan van het Museum zorgde uiteraard voor persaandacht en een 

grotere uitstraling van zowel de Stichting als het werk van Van Mieghem zelf. Het 

Museum verhuisde in 1998 naar een grotere ruimte op de Beatrijslaan op de 

Antwerpse Linkeroever.
570

 Net als het museum destijds in de Korte Ridderstraat werd 

het symbolisch geopend op de geboortedag van de kunstenaar, 24 maart.
571

 Niet 

minder dan 350 aanwezigen waren bij de plechtige inhuldiging.
572

 De komst van het 

museum zorgde er ook voor dat de Stichting ook exposities over andere kunstenaars 

kon inrichten, al dan niet gelinkt aan het thema van Van Mieghems kunst. Recent 

organiseerde men in het museum nog een expositie over de Antwerpse maar in Parijs 

wonende grafische kunstenaar André Goezu.
573

 (afb. 141) 

 

De belangrijkste Van Mieghem-exposities in (mede)organisatie van de Stichting 

kwamen er ons inziens pas na het onstaan van het Museum. De komst van het 

Museum betekende immers zoals eerder gesteld een stap vooruit voor de bekendheid 

en het ‘au-sérieux’ van de kunstenaar en zijn werk en dat kon dan weer andere deuren 

en mogelijkheden openen. Dat zal ook duidelijk worden wanneer we verder in dit 

onderzoek resultaten van onze publieksenquête en van onze prijzenanalyse van de 

werken van de kunstenaar zullen bekijken. Als we het echter hebben over de 

belangrijkste Van Mieghem-exposities dan bedoelen we hun belang vanuit 

kunstwetenschappelijke hoek. Een opermerkelijk resultaat van de Stichting is immers 

dat ze, gebruik makend van een geleidelijk toenemende bekendheid en van contacten 

die hieruit onstonden, de kans creeërde en ook kreeg om het werk van de kunstenaar in 

museale exposities te laten opnemen. Zoals we in hoofdstuk 3 aangaven was het werk 

van de kunstenaar in de periode 1930 – 1982 amper vertegenwoordigd in dergelijke 

exposities. De Stichting zorgde hierin voor een omwenteling. Door haar toedoen 

werden tentoonstellingen gehouden in het Jakob Smitsmuseum, het Nederlandse 

Markiezenhof in Bergen op Zoom, Het Schielandshuis te Rotterdam, het New Yorkse 

Ellis Island Immigration Museum, het Hannover Schloss Wernigerode, het Ernst 

Barlach Haus in Hamburg, het Käthe Kollwitz Museum in Berlijn, het Ieperse In 
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Flanders Fields Museum, het Joods Historisch Museum in Amsterdam, het Institut 

Néerlandais  in Parijs, het New Yorkse South Street Seaport Museum, het 

Rembrandthuis in Amsterdam en het Antwerpse Museum Mayer van den Bergh.
574

 

(afb. 125, 126, 127, 130, 131, 137, 138) 

 

De belangrijkste tentoonstellingen op kunstwetenschappelijk vlak werden ons inziens 

gehouden in het Hannover Schloss Wernigerode, het Ernst Barlach Haus in Hamburg 

en het Käthe Kollwitz Museum in Berlijn. Deze drie musea organiseerden samen met 

de VZW Eugeen Van Mieghem een retrospectieve van de kunstenaar waarbij zijn 

werk gesitueerd werd binnen de Europese kunstvernieuwing rond 1900.
575

 De reizende 

expositie kreeg de titel ‘Aufbruch, Eugeen Van Mieghem, Ein flämischer Maler am 

Vorabend der Moderne’. De eerste expositie in de reeks van drie werd gehouden in 

Schloss Wernigerode in Hannover tussen 2 augustus en 4 november 2001.
576

 

Vervolgens reisde de expositie door naar Hamburg waar het werk tussen 25 november 

2001 en 17 februari 2002 in de nabijheid hing van dat van Ernst Barlach (1870- 

1938).
577

  De reeks van drie tentoonstellingen werd afgesloten door het werk van Van 

Mieghem in de lente van 2002 te exposeren in het Berlijnse Museum Käthe Kollwitz 

(1867- 1945).
578

 Er werden 90 werken van de kunstenaar getoond die gemaakt werden 

tussen 1895 en 1916. Het geheel van de exposities bleek zeer succesvol en trok 

120000 bezoekers.
579

 Ook de commentaren in de kranten waren lovend. In Frankfurter 

Allgemeine en in de Berliner Morgenpost verschenen artikels.
580

 Wat ons opvalt aan 

deze artikels is wel dat men de kunst van Van Mieghem enigszins ongenuanceerd 

interpreteerde als maatschappijkritisch. In het artikel van Olivier Heilwagen in de 

Berliner Morgenpost lezen we: ‘(…)Sein Leben lang nutzte er seine Kunst als waffe zu 

sozialer Kritik an unmenschlichen Verhältnissen in der Arbeitswelt (...)’.
581

 Dat we 

van Mieghems kunst niet echt op deze manier kunnen interpreteren maakten we reeds 

duidelijk in deel 2.2.8.
582
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Ook in België besteedde de pers aandacht aan de drie exposities. Eric Rinckhout,  

kunstcriticus van ‘De Morgen’, stelde in zijn artikel over de expositie in Hamburg dat 

Van Mieghems kunst niet als een wapen tegen de ongelijke sociale verhoudingen in de 

samenleving kan bekeken worden maar dat de kunstenaar eerder als een rusteloze 

reporter van een tijdsbeeld dient beschouwd te worden.
583

 Naast aandacht in de 

geschreven pers kreeg de opening van de expositie in Berlijn ook ruimte in het VRT 

journaal.
584

 Journaliste Kerlijne Everaet maakte een reportage die werd uitgezonden in 

het middagjournaal van 9 maart 2002.
585

 

 

In navolging van deze tentoonstellingenreeks die het werk van Van Mieghem alleszins 

in Duitsland enige internationale uitstraling had meegegeven, organiseerde het Van 

Mieghem Museum in de herfst van 2003 zelf de expositie ‘Einzelgänger: Käthe 

Kollwitz – Ernst Barlach – Eugeen Van Mieghem’.
586

 De expositie, die het tekenwerk 

van Van Mieghem van rond 1900 confronteerde met dat van Barlach en Kollwitz, 

kwam er op voorstel van Dr. Sebastian Giesen, directeur van het Hamburgse Barlach 

Haus.
587

 Giesen was gastcurator en de kunsthistoricus selecteerde in totaal 55 

tekeningen.
588

 De tekeningen van Barlach en Kollwitz waren afkomstig uit een 

Hamburgse privé-verzameling.
589

 Giesen verzorgde in samenwerking met Erwin Joos 

eveneens de catalogus van deze tentoonstelling.
590

 Hij maakte een artistieke 

vergelijking tussen de tijdgenoten.
591

 De kunstenaars hadden alle drie na het volgen 

van een klassieke kunstopleiding besloten een eigen artistieke weg in te slaan.
592

 Deze 

richtte zich op het observeren en weergeven van mensen uit het gewone volk 

waartussen ze leefden.
593

 In dezelfde periode, rond het jaar 1900, waren de drie 

kunstenaars ook op de eerste plaats als tekenaar actief. Barlach schetste Russische 

bedelaars, Van Mieghem tekende de werkende havenmens, Köllwitz tekende - al dan 
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niet geïnspireerd door literatuur - portretten van de armere mensen.
594

 Giesen schrijft 

dat de tekeningen van deze drie kunstenaars uit dezelfde periode opmerkelijke 

parallellen vertonen zowel wat stijl als onderwerp betreft.
595

 Hij is zich zeer goed 

bewust van het kunsthistorische kader en voegt aan de vergelijking onmiddellijk toe 

dat deze parallellen enkel tot 1910 kunnen getrokken worden.
596

 Barlach zal zich 

vanaf dan hoofdzakelijk gaan toeleggen op het creëren van expressieve figuren.
597

 

Kollwitz’ werk zal meer politiek geïnspireerd raken en de kunstenares zal zich vanaf 

1904 ook steeds meer toeleggen op de beeldhouwkunst.
598

 Beide kunstenaars sloegen 

de expressionistische richting in de kunst in.
599

 Van Mieghem daarentegen bleef 

verderwerken in zijn persoonlijke stijl die rond 1910 een duidelijke post-

impressionistische toets meekreeg.
600

 Een profilering van Eugeen Van Mieghems 

werk van rond 1900 – zoals dat in deze belangwekkende tentoonstelling gebeurde 

naast en t.o.v. het werk van twee bekende kunstenaars uit dezelfde periode - is ons 

inziens op zijn plaats en is zeker ook een bijdrage tot een bepaalde 

kunstwetenschappelijke erkenning van dit aspect van het werk van Van Mieghem.  

 

Een derde tentoonstelling die vanuit een meer kunstwetenschappelijke hoek werd 

opgevat werd gehouden in het Institut Néerlandais in Parijs, het Rembrandthuis in 

Amsterdam en het Antwerpse Museum Mayer van den Bergh.
601

 De expositie kreeg de 

titel ‘Vrouwenportretten’ en had als opzet de door de kunstenaar afgebeelde vrouw 

doorheen zijn oeuvre te  tonen in een retrospectieve. De cyclus van de zieke Augustine 

Pautre en de afbeeldingen van de havenarbeidsters in de kunst van Eugeen Van 

Mieghem stonden hierbij centraal.
602

 In het Rembrandthuis werd het werk in de 

nabijheid van en naast etsen van Rembrandt gepresenteerd.
603

 In het Antwerpse 

Museum Mayer van den Bergh  werd de Van Mieghem- retrospectieve aangevuld met 

damesportretten van Oude Meesters uit de eigen collectie van dit museum.
604
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De exposities hebben we zelf niet gezien maar in de publicatie ‘Vrouwenportretten’ 

die geïnspireerd is op de exposities zien we onder meer werken van Pieter Bruegel de 

Oude, Peter Paul Rubens, Louis Marie Autissier, Paula Modersohn-Becker en Félicien 

Rops.
605

 De kunstwetenschappelijke ondersteuning bij ‘Vrouwenportretten’ kwam van 

kunsthistorica Saskia de Bodt.
606

 Van Mieghems werk wordt erin gelinkt aan werk van 

onder meer Rembrandt, Hodler, Munch, Kollwitz en Vuillard.
607

 We begrijpen 

enigszins dat men het werk van de kunstenaar en dan in het bijzonder de cyclus van de 

zieke Augustine Pautre thematisch probeert te plaatsen naast of te confronteren met 

werk van Rembrandt over zijn echtgenote Saskia.
608

 Ook omdat Van Mieghem 

inspiratie bleek te putten uit werk van Rembrandt, maar kunsthistorisch en stilistisch 

gezien is de vergelijking tussen deze kunstenaars ons inziens minder passend.
609

  Toch 

heeft ook deze reeks tentoonstellingen Van Mieghems werk beslist een zekere 

renommée weten te geven en – terzijde – misschien wel voor kunsthistorici de 

uitdaging opgeworpen om deze te taxeren op zijn terechtheid en/of houdbaarheid … 

 

De Stichting is er tot heden alleszins in geslaagd de bekendheid van Eugeen Van 

Mieghem opmerkelijk te vergroten door zijn werk in musea in onder meer New York, 

Rotterdam, Amsterdam, Berlijn, Hannover, Parijs, Hamburg, Ieper en in Antwerpen 

zelf te exposeren. Het gros van de exposities was echter niet opgevat vanuit een 

kunsthistorisch kader. In een groot aantal van deze musea werd werk getoond omwille 

van zijn historische documentaire waarde. Zo vormden bvb. de door Van Mieghem 

veelvuldig weergegeven (joodse) emigranten een welkome afwisseling tussen foto’s 

en andere memorabilia in het Ellis Island Immigration Museum dat een zicht biedt op 

de vloed van vooral Europese emigranten die de Verenigde Staten ooit via dit eiland is  

binnengestroomd. Het In Flanders Fields Museum, het Joods Historisch Museum, het 

South Street Seaport Museum en het Ellis Island Immigration Museum gebruiken het 

werk van de kunstenaar op de eerste plaats ter documentatie van hun eigen (niet-

kunst)collectie of van de door hen behandelde niet-artistieke thematiek. De intrinsieke 

artistieke waarde van het werk is niet hun uitgangspunt. De opname van Van 

Mieghem in dergelijke exposities en in de tentoonstellingen in plaatselijke 
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veilinghuizen, culturele centra of  andere stichtingen die reeds gebeurden, hebben dan 

ook geen noemenswaardige aandacht opgeleverd in kunstwetenschappelijke middens 

en literatuur. Dat zou een opname in een expositie in bvb. het Muséé d’Orsay wel 

kunnen doen. Stappen in de richting van een kunstwetenschappelijke erkenning zijn – 

zoals eerder gemeld – beslist reeds gezet door de expositiereeksen in Duitsland. 

Recent is ook Marie Pierre Salé, conservator van Muséé d’Orsay, op prospectie 

geweest in het Van Mieghem Museum en in het Museum Plantin/Moretus 

Prentenkabinet om het werk van Van Mieghem te bekijken
610

. Dit deed ze op 

aanbeveling van Jos Aelvoet die een vertegenwoordiger is van de Vlaamse regering in 

Parijs.
611

 Uit een informeel gespek met Erwin Joos weten we dat ze het werk van de 

kunstenaar ‘trop répétitive’ heeft genoemd.
612

 Uit deze contextloze uitspraak valt 

uiteraard niet af te leiden of de conservator al dan niet interesse heeft om Van 

Mieghem aandacht te schenken via haar museum of publicaties. De grote 

kunstwetenschappelijke uitdaging, waarvan we eerder spraken, blijft alleszins open … 

 

In datzelfde kader viel het ons bij het overlopen van de exposities ook op dat de 

Stichting tot heden nooit heeft samengewerkt met het Antwerpse Koninklijk Museum 

voor Schone Kunsten en met het  Museum Plantin/Moretus Prentenkabinet. Of deze 

musea op zelfstandige basis wel exposities omtrent Van Mieghem organiseerden 

behandelen we later. Wel is het zo dat het Museum Plantin/Moretus Prentenkabinet 

werken van de kunstenaar in bruikleen geeft wanneer de Stichting daar omwille van 

een expositie nood aan heeft. Omtrent het ontbreken van samenwerking tussen de 

Stichting en het Koninklijk Museum spraken we zowel Erwin Joos als Herwig Todts, 

curator van het Koninklijk Museum. We zullen deze ‘problematiek’ in een volgende 

deeltje in dit hoofdstuk bespreken, wanneer we het hebben over de houding van het 

Koninklijk Museum t.o.v. kunstenaar Eugeen Van Mieghem. 

 

We besluiten onze uiteenzetting omtrent Van Mieghem-tentoonstellingen door te 

stellen dat de Stichting geen vaststaand tentoonstellingsbeleid heeft. Er bestaan geen 

teksten die ons vertellen waar prioriteiten liggen omtrent exposities. We hebben geen 

weet van een bewuste strategie. Uit de driemaandelijkse tijdschriftjes leiden we af dat 
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de missie – Van Mieghem een zo ruim mogelijke bekendheid geven - centraal staat en 

dat daarvoor vertrokken wordt vanuit diverse invalshoeken van het werk en 

gelegenheden die zich aandienen. Bij het leggen van contacten die kunnen leiden tot 

het ontstaan van nieuwe exposities, is het niet steeds de intrinsieke artistieke waarde 

van de kunstwerken zelf die bepalend is. Er wordt ook ingespeeld op de historisch 

documentaire waarde waarbij men diverse thema’s zoals Wereldoorlog I en de 

landverhuizers aanhaalt. Daarnaast beklemtoont men de emotionele waarde die aan het 

werk vasthangt. We denken daarbij onder meer aan de karakteristieke portretten van 

joodse mensen op de dool die o.a. bij joden zelf, een volk dat erg op zijn geschiedenis 

teert, ook vandaag het hart kunnen raken. Dat emotionele geldt ook voor het 

menselijke verhaal rond de cyclus van de zieke en daarna stervende echtgenote 

Augustine, of  wanneer men de allerminst rooskleurige financiële situatie schetst van 

de kunstenaar schetst die zich o.a. uit in een aantal van de door hem weergegeven 

thema’s en zelfs door de simpele dragers van niet weinig van zijn werken: briefpapier, 

overlijdensberichten en andere reeds gebruikte papieren, ...  

Op deze manier legde men met het oog op het opzetten van tentoonstelingen niet enkel 

contacten met mensen uit de kunstwereld, maar beroerde men ook historici en 

anderen. Expositiemogelijkheid die zich voordoet, in een historisch of kunstmuseum, 

een galerie of veilinghuis, een bedrijf of cultureel centrum werd en wordt aangegrepen 

door de Stichting. Men beperkt zich niet tot het artistieke milieu, maar benut alle 

kansen die ertoe leiden  dat de bekendheid van de kunstenaar groeit.(afb. 128, 129, 

130, 131, 137) 

 

Door deze werkwijze is de Stichting er duidelijk in geslaagd de kunstenaar meer 

aandacht te geven in binnen– en buitenland. Zij heeft er ook voor gezorgd dat de 

kunstenaar tentoongesteld kon worden in musea, wat in de periode 1930- 1982 nog 

duidelijk een blinde vlek was.
613

 Het is echter wel zo dat er tot op heden geen 

exposities gehouden werden in samenwerking met grote kunstmusea zoals het Muséé 

d’Orsay en de Belgische Koninklijke Musea. Dit opvallende aspect behandelen we 

verder. Vanuit kunstwetenschappelijke achtergrond merken we eveneens op dat de 

Stichting zelf nog geen tentoonstelling heeft georganiseerd die Van Mieghem op een 

kunsthistorische en kunstkritische wijze voldoende kadert tussen vergelijkbare 
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Antwerpse kunstenaars van zijn tijd. Het zou interessant zijn te tonen waar we Van 

Mieghem moeten situeren in de kunstgeschiedenis die gerelateerd is aan de Antwerpse 

kunstscène en haar verdere vertakkingen. Dit zou misschien misverstanden in de 

interpretatie van zijn werk kunnen vermijden.
614

 In die zin zou een tentoonstelling 

waarbij Van Mieghems werk geconfronteerd wordt met dat van andere kunstenaars 

van de haven, de arbeid en de migranten een interessante piste kunnen zijn. Daarbij 

denken we aan een afgebakende confrontatie met werk van Charles Mertens, Kurt 

Peiser en Victor Hageman. Al deze kunstenaars kunnen gesitueerd worden binnen het 

modernistisch pleinairisme.
615

 Hun werk hing reeds in 1997 in het Van Mieghem 

Museum naast dat van Van Mieghem zelf in de expositie ‘Van Mieghem en 

tijdgenoten’.  Deze ontmoeting en vergelijking tussen deze verschillende publiekelijk 

weinig gekende kunstenaars, waarvan de thematiek, de plaats en de tijd het 

bindmiddel zijn, kreeg echter niet voldoende gelegenheid omdat het werk in beperkte 

mate ook tussen werk van andere tijdgenoten met meer kunsthistorisch belang, zoals 

Ensor en Spilliaert, werd getoond.
616

  Of Van Mieghem zich in deze rij van Mertens, 

Peiser en Hageman onderscheidde door de kwaliteit van zijn werk en meer recht heeft 

op zijn ‘ruime bekendmaking’ zou in een exclusief hieraan gewijde tentoonstelling 

met voldoende werken van de genoemde kunstenaars pas helemaal zichtbaar kunnen 

worden …   

4.2.3 Publiek, particuliere bezitters, musea en … de Stichting 

 

Het werk van een kunstenaar kan uiteraard niet los gezien worden van een publiek 

noch van particuliere bezitters van zijn werk.  Ook de aanwezigheid van werk in 

museale collecties is daarbij niet onbelangrijk. In dit deel onderzoeken we dan ook de 

verhouding tussen de Stichting en deze actoren. Naar het publiek en privaat bezit en de 

eventuele relatie hiervan tot de Stichting peilden we via een enquête.
617

 Naar het 

museaal bezit en inzonderheid de rol van de Stichting daarbij deden we eveneens 

onderzoek. Vervolgens bekeken we hoe de Stichting, naast het eerder beschreven en 
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belangrijkste middel van de exposities, ook op andere wijzen publiek voor Van 

Mieghem en zijn werk probeert aan te trekken.  

 

Om een genuanceerd beeld te krijgen van het hedendaagse publiek dat aangetrokken 

wordt door het werk van Eugeen Van Mieghem en inzonderheid door de rol die de 

Stichting hierbij speelt, hebben we - zoals hiervoor vermeld - een enquête opgesteld en 

gehouden waarin we via diverse vragen peilden naar onder meer motivatie en mening 

van dit publiek (bijlage). We konden hiervoor beroep doen op de medewerking van de 

Stichting en konden als een bijlage bij haar driemaandelijks tijdschrift circa 1100 

enquêteformulieren verspreiden onder de leden van de Stichting. De kans was dus erg 

groot dat we te maken zouden krijgen met een publiek dat  de kunstenaar kent of 

ontdekt heeft en positief staat t.o.v. zijn werk. Vanzelfsprekend is dit ook een publiek 

dat te maken heeft met het werk van de Stichting.  

 

In eerste instantie vroegen we, geheel vrijblijvend, naar de naam, leeftijd en het beroep 

van de deelnemer. Vervolgens vingen we onze enquête aan met een open vraag die 

peilde naar het eerste moment van kennismaking met het werk van de kunstenaar. 

Daarna stelden we drie vragen met keuzemogelijkheden omtrent de motivatie van de 

deelnemers om Van Mieghems kunst als waardevol te erkennen. In deze vragen lieten 

we echter ook ruimte voor persoonlijke inbreng van de deelnemer. Ten eerste trachtten 

we te achterhalen waardoor mensen zich aangetrokken voelen tot het werk van Eugeen 

Van Mieghem.Vinden ze het werk kunsthistorisch belangrijk? Of prefereren ze het 

omwille van de historische waarde of vanuit de emotie die het werk oproept? 

Vervolgens wilden we een beeld krijgen van de voorkeur qua type werk. Tenslotte 

peilden we naar welke onderwerpen in het werk van de kunstenaar voorkeur 

wegdragen. Na deze drie vragen sneden we twee vragen betreffende de Stichting 

Eugeen Van Mieghem aan. We wilden graag weten hoe en wanneer de leden voor het 

eerst in aanraking kwamen met de Stichting. Deze vraag gaf ons de mogelijkheid om 

de eerste kennismaking met het werk van de kunstenaar te vergelijken met het moment 

waarop de respondenten in contact kwamen met de Stichting. Vervolgens leek het ons 

interessant te weten hoeveel leden actief deelnemen aan de activiteiten van de 

Stichting. We sloten onze enquête af door de deelnemers te vragen of zij zelf werk van 

de kunstenaar in hun bezit hebben en om welke redenen. 
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Meer dan een vierde -  27,9 % - van onze formulieren kregen we ingevuld terug. 

Aangezien een significant deel antwoordde kunnen we onze antwoordenset wellicht 

als voldoende representatief beschouwen. 

Het eerste resultaat dat we verkregen na de verwerking van de antwoorden was de 

gemiddelde leeftijd van de deelnemende Van Mieghem-liefhebbers. De jongste 

respondent bleek 15 te zijn, de oudste 88 jaar. De gemiddelde leeftijd bedraagt 63,6 

jaar. Recht evenredig daarmee stelden we vast dat maar liefst 59,5 % van de 

respondenten gepensioneerd is. De duidelijk mindere belangstelling voor Van 

Mieghems kunst bij jongere mensen is wellicht te wijten aan de algemeen mindere 

interesse voor niet-moderne en niet-hedendaagse kunst bij mensen onder circa 40 jaar. 

Herwig Todts, curator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten vertelde me 

in ons gesprek op 18 april dat hij duidelijk het grote verschil in leeftijd merkt bij het 

publiek dat door de zalen van het KMSKA wandelt tegenover het publiek dat het 

Mukha bezoekt.
618

 Het Koninklijk Museum wordt voornamelijk bezocht door 50-

plussers. 
619

 

 

De onderstaande taartgrafiek geeft een visuele voorstelling van de beroepen van de 

respondenten. Die blijken bijzonder divers te zijn. Van Mieghems kunst treft vandaag 

blijkbaar alle lagen van de bevolking. Zowel artsen, arbeiders, huisvrouwen, 

kunstwetenschappers, bedrijfsleiders als andere beroepen zijn vertegenwoordigd.  
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Welk beroep beoefent u?

Gepensioneerde

Bediende

Zelfstandige

Arts

Arbeider

Kunstenaar

Kunstwetenschapper

Bedrijfsleider

Huisvrouw

Ambtenaar

Leraar/ lerares

Andere

 

 

Onze respondenten kwamen gemiddeld rond januari 1990 in aanraking met het werk 

van Eugeen Van Mieghem. Eén van de respondenten ontmoette reeds in 1937 werk 

van de kunstenaar. Vijf respondenten kwamen pas in de loop van de eerste drie 

maanden van dit jaar in contact met de kunst van Van Mieghem. Opvallend is dat 

meer dan één vijfde van de respondenten die deze vraag beantwoordden reeds vóór de 

oprichting van de Stichting in 1982 in contact kwam met het werk van Eugeen Van 

Mieghem. Deze vaststelling kan onze conclusie uit hoofdstuk 3 die stelt dat Van 

Mieghem allerminst vergeten was in de periode 1930- 1982 enigszins ondersteunen. 

Als we enkel de respondenten die na het ontstaan van de stichting in 1982 voor het 

eerst in contact kwamen met het werk van de kunstenaar beschouwen, komen we 

reeds op een gemiddeld eerste contacttijdstip eind januari 1996. Dit kan waarschijnlijk 

verklaard worden door de groeiende werking van de Stichting en voornamelijk door 

het ontstaan van het Museum Eugeen Van Mieghem in 1993.   

 

Op de vraag hoe de respondenten in aanraking zijn gekomen met het werk van Van 

Mieghem kregen we diverse antwoorden. Het Museum Eugeen Van Mieghem en de 

figuur van Erwin Joos, conservator van het Museum en voorzitter van de Stichting,  

hebben hierin duidelijk het belangrijkste aandeel. De pers en mond-aan-mondreclame 

via familie en vrienden en zijn verantwoordelijk voor één vierde van de 

kennismakingen. Opvallend is dat de kunsthandel meer respondenten in contact bracht 
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met het werk van de kunstenaar dan dat tentoonstellingen dat deden. Via musea 

kwamen slechts 3,5 % respondenten in aanraking met het werk van de kunstenaar. 

 

 

 

Hoe bent u in aanraking gekomen met Eugeen Van Mieghem? EVM museum

Erwin Joos

Pers

Familie/ vrienden

Vereniging

Tentoonstelling

Beroep/ zakenrelaties

Handel (veiling/ beurs/
verkoopzaal)

Musea

Andere

 

 

In de volgende vraag vroegen we wat de respondenten aantrekt in het werk van 

Eugeen Van Mieghem. We gaven hen vijf keuzemogelijkheden waarvan ze er 

meerdere mochten aanduiden. De respondenten hadden de keuze uit historische 

waarde, esthetische waarde, kunsthistorische waarde, emotionele waarde en een 

waarde die zelf konden invullen. De kwaliteit van de antwoorden op de laatste 

keuzemogelijkheid was zo laag dat we hiervan geen onderzoeksresultaat kunnen 

verbinden. Zo antwoordde bvb. een aantal mensen dat van Mieghem zijn onderwerpen 

aangrijpend in beeld bracht. Dit kunnen we duidelijk onderbrengen in de categorie 

emotionele waarde. Deze categorie hadden deze respondenten echter ook al 

aangeduid. Uit de resultaten blijkt dat de respondenten het werk van Van Mieghem 

vooral een emotionele waarde toedragen. Vervolgens wordt er ook een groot belang 

gehecht aan de esthetische en historische waarde. De kunsthistorische waarde werd 

door de respondeten opvallend minder aangeduid. We merken op dat slechts één van 

de vijf kunstwetenschappers onder de respondenten kunsthistorische waarde 



 
 

 113 

aanduidde. Dit gegeven ondersteunt in weliswaar geringe mate de visie van de 

kunstwetenschappelijke wereld achter het Antwerpse Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten en het Antwerpse Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet op de 

plaats van Van Mieghem binnen de kunstgeschiedenis. 
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Vervolgens vroegen we ons af welk type werk van Eugeen Van Mieghem het 

hedendaags publiek het meest aanspreekt. In hoofdstuk 2, deel 2.2.7, concludeerden 

we aan de hand van de resultaten uit onze steekproef omtrent de omvang van het 

oeuvre van de kunstenaar dat de Van Mieghem-liefhebber in tentoonstellingen, musea 

en veilinghuizen voornamelijk in aanraking zal komen met het tekenwerk van de 

kunstenaar. Anderzijds stellen we vast dat op de kunstmarkt de schilderijen zeer 

gegeerd zijn.
620

 Deze vaststelling wordt bijgetreden door de onderzoeksresultaten van 

de enquête die we hier voorstellen. De respondenten hebben een duidelijke voorkeur 

voor tekeningen en schilderijen.  

 

                                                 
620

 Dat blijkt uit onze prijzenanalyse die later in dit hoofdstuk aan bod komt. Zie pp. 145 e.v. 
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De laatste vraag die effectief peilde naar een voorkeur voor het werk van de 

kunstenaar betrof het onderwerp van Van Mieghems kunst. We gaven de respondenten 

zes keuzemogelijkheden: de haven, de emigranten, Augustine Pautre, het oorlogswerk, 

interieurtaferelen en een vrij in te vullen mogelijkheid. Net zoals bij vraag twee was 

ook hier de kwaliteit van de antwoorden op de laatste keuzemogelijkheid zo laag dat 

we hiervan geen onderzoeksresultaat kunnen presenteren. Opvallend maar niet 

verrassend is alleszins dat het bevraagde publiek op de eerste plaats de haven en 

daarna de landverhuizers als thema van voorkeur aanduidt. Zowel vanuit de aard van 

het grootste deel van zijn werk als door de wijze waarop hij voortdurend geprofileerd 

werd en wordt, lijkt dit een vanzelfsprekendheid. Van Mieghem werd en wordt in 

talrijke persartikels geschetst als een havenkunstenaar.
621

 Ook via exposities komt zijn 

identiteit als havenkunstenaar sterk naar voor. Reeds in 1943 werd hij benaderd als 

havenkunstenaar door zijn werk aan bod te laten komen in de expositie ‘Schilders van 

de Schelde’.
622

 Uit de door ons opgestelde chronologische lijst van tentoonstellingen 

blijkt dat hij dikwijls als havenkunstenaar beschouwd werd.
623

 Enkele voorbeelden ter 

illustratie zijn de in 1984 door de Kredietbank georganiseerde tentoonstelling 'Eugeen 

                                                 
621

 Enkele voorbeelden daarvan zijn de volgende artikels: DE CNODDER R., ‘Eugeen Van Mieghem (1875 – 

1930), Antwerpse haven in beeld’ in Nieuwe Gids, 25 september 1987. HOFFMAN J., ‘Expositie Van Mieghem 

tot 18 oktober. Een marathon- reportage van Antwerps havenleven’ in Schuttevaer, februari 1988. RUYTERS 

M., ‘‘Havenschilder’ Eugeen Van Mieghem herontdek’t in Financieel Economische Tijd, 5 april 1993. DE 

GEEST J., ‘Eugeen Van Mieghem, Kunst uit de Antwerpse haven’ in De Standaard, 8 april 1994. MOFFETT 

C., ‘Men, women and ship’s in The Bulletin, 13 oktober 1994. SCHREUDER A., ‘Rotterdam ontdekt Antwerpse 

havenschilder. Expositie Eugeen Van Mieghem in gerestaureerd Schielandhuis’ in De Morgen, 15 februari 1999. 
622

 DANCKAERT F., Eugeen Van Mieghem (1875- 1930), tekenaar en kunstschilder, Antwerpen, 1975, p.4. 
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 Zie bijlage 2. 
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Van Mieghem (1875-1930) en de Antwerpse haven
624

’, de door de stad Sint Niklaas 

georganiseerde expositie 'De Schelde in de schilderkunst’ in 1986
625

 en de in 1987 

door het toenmalige Antwerpse Stedelijk Prentenkabinet georganiseerde 

tentoonstelling ‘Eugeen Van Mieghem (1875-1930) en de Antwerpse haven: 

tekeningen en pastels van het Stedelijk Prentenkabinet
626

’. In oktober van dit jaar 

wordt de expositie 'Impressions portuaires de Pissaro à Marquet (1850- 1940)’ met 

werk van Van Mieghem verwacht in het Musée Malraux in het Franse Le Havre.
627

 

Het publiek van de kunstenaar kreeg en krijgt dus via deze weg ruimschoots de kans 

om met het havenwerk van de kunstenaar in contact te komen. Dit geldt evenzeer voor 

het onderwerp van de emigranten. Ook rond dit thema werden heel wat exposities 

georganiseerd die ook persaandacht kregen. Hierbij denken we onder meer aan de 

expositie uit 1999 ‘Antwerp- New York, Eugeen Van Mieghem and the emigrants of 

the Red Star Line’ in het New Yorkse Ellis Island Immigration Museum en de in 2004 

georganiseerde tentoonstelling ‘Naar de Nieuwe Wereld – Landverhuizers van Eugeen 

van Mieghem (1875- 1930)’ in het Amsterdamse Joods Historisch Museum. Vandaag 

kan men in het Antwerpse Scheepvaartmuseum de expositie ‘Antwerpen = Amerika = 

Red Star Line’ bezoeken.  

De interieurtaferelen van de kunstenaar blijken minder de voorkeur weg te dragen van 

de respondenten. Dat is waarschijnlijk verklaarbaar door het ontbreken aan exposities 

rond dit onderwerp.
628

 De Van Mieghem liefhebber  kent ze echter wel doordat een 

aantal werken rond dit onderwerp vertegenwoordigd zijn in het Van Mieghem 

Museum op Linkeroever.
629

  

Het verbaast ons enigszins dat er slechts een relatief geringe voorkeur uitgaat naar het 

oorlogswerk van de kunstenaar. In de door ons opgestelde expositielijst vinden we 

nochtans heel wat tentoonstellingen rond dit onderwerp terug. Het valt ons wel op dat 

deze exposities voornamelijk in culturele centra gehouden werden. Daardoor kenden 

de exposities waarschijnlijk echter enkel plaatselijke aandacht. In 2001 liep echter wel 

de tentoonstelling ‘Eugeen Van Mieghem: kunstenaar in oorlogstijd’ in het in binnen- 

en buitenland toch niet onbekende In Flanders Fields Museum van Ieper.
630

  

                                                 
624

 JOOS E., Driemaandelijks tijdschrift Stichting Eugeen Van Mieghem, jg. 1, nr. 1, 1983, p.1. 
625

 JOOS E., Driemaandelijks tijdschrift Stichting Eugeen Van Mieghem, jg. 4, nr. 12, 1986, p.1. 
626

 DE NAVE F., (1988), p. 105. 
627

 JOOS E., jg. 25, nr. 94, 2008, p. 1. 
628

 Zie bijlage 2. 
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 Bij diverse bezoeken aan het Museum merkten we dit op. 
630

 DE LANDTSHEER G.J.,(2001), p. 3. 
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Na de vragen omtrent het werk van de kunstenaar sneden we twee vragen aan omtrent 

de Stichting Eugeen Van Mieghem. De eerste vraag was tweeledig opgebouwd en 

vroeg de respondenten hoe en wanneer ze voor het eerst in aanraking kwamen met de 

Stichting Eugeen Van Mieghem. De respondenten kwamen gemiddeld rond mei 1996 

in contact met de Stichting. Dit resultaat leunt zeer dicht aan bij het genuanceerde 

resultaat van vraag één. In 1982 waren reeds 14 respondenten betrokken bij de 

Stichting. 39,5% van de respondenten kwam in contact met de Stichting via het 

Eugeen Van Mieghem Museum en Erwin Joos. De groep respondenten die op een 

andere wijze dan via een vereniging, familie en vrienden, tentoonstellingen etc. in 

aanraking kwam met de Stichting is vrij groot. Daarom halen we enkele voorbeelden 

hieromtrent aan. Zo is er een respondent die de Stichting leerde kennen via het VTM- 

programma ‘Rijker dan je denkt’. Een groep respondenten kwam in aanraking met de 

Stichting via hun interesse voor de Red Star Line. Nog anderen leerden de Stichting 

kennen via het internet. 
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Van de ondervraagde respondenten bleek 17,8 % actief deel te nemen aan de 

activiteiten van de Stichting. Dit wil zeggen dat deze mensen bvb. deelnemen aan Van 

Mieghem- wandelingen, dat ze naar exposities in organisatie van de Stichting gaan, 

lezingen bijwonen etc. 82,2 % is passief lid en stelt zich tevreden met op de hoogte 

gehouden te worden van activiteiten, artikels, veilingnieuws,…over Van Mieghem en 

de Stichting. 
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We eindigden onze enquête  door de respondenten de vraag te stellen of ze zelf werk 

van de kunstenaar in hun bezit hebben. Indien dit antwoord positief was, konden ze 

vier keuzemogelijkheden aanduiden m.b.t. het waarom van de aanschaf of het bezit 

van dit werk. De respondenten hadden de keuze uit belegging, esthetiek, emotionele 

waarde en een zelf in te vullen reden. De lijntjes om de laatste reden in te vullen 

werden door de respondenten echter voornamelijk gebruikt om te vertellen wat voor 

soort werk ze in hun bezit hebben. 29,3 % van de respondenten bleek één of meerdere 

werken van de kunstenaar in bezit te hebben. De voornaamste reden voor het bezit van 

werk van de kunstenaar bleek esthetiek te zijn, gevolgd door de emotionele waarde die 

aan het kunstwerk gekoppeld wordt. 12,2 % van de respondenten die werk van Eugeen 

Van Mieghem bezitten, kocht werk van de kunstenaar als belegging. 
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De laatste vraag van het voorgaand onderzoek naar het ‘Van Mieghem-publiek’ bracht 

ons bij particuliere bezitters van zijn werk. Daartoe kunnen we ook een aantal 

bedrijven rekenen die werk van Van Mieghem aankochten. Ook hiervan probeerden 

we ons een beeld te vormen en zamelden we informatie in. Zo kwamen we te weten 

dat de collectie van de bank Argenta bestaat uit twee litho’s.
631

 De stichter van de 

bank schafte deze aan uit interesse voor de kunstenaar.
632

 Het havenbedrijf Hesse 

Noord Natie is eigenaar van een olieverfschilderij.
633

 Een ander havenbedrijf, de 

Compagnie Maritime Belge, beschikt over een map met 30 etsen en een litho.
634

 Deze 

twee laatste bedrijven werden uiteraard aangesproken door het havenwerk van Van 

Mieghem.
635

  SD-WORX, een sociaal secretariaat, heeft eveneens een werk van de 

kunstenaar in zijn bezit.
636

 Het bedrijf kocht het werk reeds in 1980 en dus 

voorafgaand aan het ontsaan van de Stichting.
637

  De Algemene Centrale ABVV heeft 

negen krijttekeningen in haar bezit.
638

 Het thema van de arbeider in het werk van Van 
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Mieghem sprak deze overkoepelende organisatie van de socialistische vakbond 

bijzonder aan. Verder beschikken we over informatie m.b.t. enkele andere bedrijven, 

voornamelijk bankmaatschappijen, die in het bezit zouden zijn van werk van Van 

Mieghem.
639

 (zie bijlage) Informatie over de aard en omvang van hun collectie hebben 

we echter niet kunnen achterhalen. Of en hoe de Stichting invloed heeft gehad op het 

verwerven van werk van Van Mieghem door privé-ondernemingen is ons niet bekend. 

 

Tot slot van dit deel bekijken we in hoeverre en, waar mogelijk, hoe en waarom 

publieke instellingen, inzonderheid musea, werk van Van Mieghem hebben 

verworven. We gaan na of de Stichting hierbij eventueel een rol heeft gespeeld. 

 

We weten dat het stadhuis van Antwerpen en de stad Herentals een werk van de 

kunstenaar bezitten.
640

  Onze aandacht gaat echter vooral uit naar de aanwezigheid in 

musea omdat zij uiteraard de kans kunnen bieden om het werk aan een breed publiek 

voor te stellen. Zoals we reeds in ons tweede en derde hoofdstuk vermeldden, werd 

werk van Van Mieghem opgenomen in de museale collecties van het Antwerpse 

Museum voor Schone Kunsten, het Museum Plantin/Moretus Prentenkabinet, het 

Museum of Fine Arts te Boedapest, het Provinciehuis Antwerpen, het 

Scheepvaartmuseum Antwerpen, het In Flanders Fields Museum in Ieper, het Jakob 

Smitsmuseum te Mol, de Koninklijke Bibliotheek Afdeling Prentenkabinet in Brussel, 

het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Brussel, het 

Zeeuws Museum in Middelburg, het Historisch Centrum ‘Het Markiezenhof’ in 

Bergen-op-Zoom, het Imperial War Museum in Londen en The Pierpont Morgan 

Library in New York. Al de vermelde musea contacteerden we per e-mail of via de 

telefoon. Daarbij probeerden we te achterhalen hoe en wanneer zij in het bezit zijn 

gekomen van de werken. Vervolgens vroegen we hen ook waarom zij werk van de 

kunstenaar in hun collectie hadden opgenomen. 

 

O.a. via de driemaandelijkse tijdschriftjes van de Stichting en de publicaties van Erwin 

Joos hadden we ook nog achterhaald dat het Nationaal Museum in  Belgrado, het 

                                                 
639

 HUIS HELLEMANS, Eugeen Van Mieghem (1875-1930). Meesterwerken uit Antwerpse privéverzamelingen: 

schilderijen en tekeningen. Gemeentelijk Kunstcentrum Huis Hellemans 29.11.2003- 21.12.2003 (tent.cat.), 

Edegem, 2003, p. 14. 
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 MATTHE T., [e-mail aan VAN DAM F.], (5.03.2008). 
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Belgium Flanders Museum in het Belgium Flanders Exchange Center in Osaka Japan, 

de Domela Nieuwenhuis Stichting te Amsterdam, de Archieven van de Katholieke 

Universiteit Leuven, het Museum van Elsene, het Gemeentemuseum van Helmond, 

het Joods Museum van Belgie en het Deutsches Historisches Museum in Berlijn werk 

van Eugeen Van Mieghem in hun bezit zouden hebben. Deze musea vermelden we 

samen omdat ze – ondanks onze vraag via e-mail of via de telefoon - niet bereid of in 

staat bleken te antwoorden op onze vragen. Zelf bezochten we ook nog het Archief en 

Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen en kwamen we zo te weten dat 

zij een aantal werken en enige correspondentie van de kunstenaar via een schenking 

hadden ontvangen. Het daar aanwezige portret van Pol de Mont was afkomstig uit de 

collectie van Willem Elsschot.
641

 (afb.55) Dat het Eugeen Van Mieghem Museum in 

Antwerpen zelf werken van de kunstenaar bezit is uiteraard evident. Verder beschikt 

het ook over heel wat bruiklenen uit privé-collecties.  

 

In totaal hebben we dus weet van 25 musea die beschikken over één of meerdere 

werken van Eugeen Van Mieghem.
642

 Slechts acht van de 25 musea hebben ooit 

besloten één of meerdere werken van de kunstenaar aan te kopen. Dit gebeurde in 

diverse periodes. Zoals eerder vermeld in hoofdstuk 2 en 3 weten we dat het 

Koninklijk Museum van Antwerpen één werk kocht van de kunstenaar zelf en twee 

werken circa drie jaar na zijn dood.
643

 De werken van Van Mieghem werden 

aangeschaft omdat hij een Antwerpse kunstenaar was en daardoor deel uitmaakt van 

de Antwerpse kunstgeschiedenis.
644

 Het Museum of Fine Arts te Boedapest kocht een 

olieverfschilderij van de kunstenaar in 1927 na afloop van de expositie ‘Belgian Art’ 

die doorging The Palace of Art Mucsarnok in Boedapest Hongarije.
645

 Monika Kumin, 

één van de kunsthistorici van het Museum of Fine Arts vond echter geen informatie 

terug over de reden van de aankoop.
646

 Zowel het museum in Antwerpen als dat in 

Boedapest kochten alleszins werk van de kunstenaar toen hij nog in leven was.  
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Het Antwerpse Scheepvaartmuseum kocht dan weer een houtskooltekening van een 

landverhuizer aan in 1973.
647

 Dit gebeurde dus in de periode vóór het ontstaan van de 

Stichting, toen enkel een aantal kunstliefhebbers onafhankelijk van elkaar initiatieven 

namen om het werk van de kunstenaar in de kijker te zetten.
648

 De reden tot aankoop 

was het onderwerp van de tekening: een emigrant wachtend op zijn vertrek  in de 

haven. Het is vanzelfsprekend dat dit werk een historisch documentaire bron vormt 

voor het Antwerpse Scheepvaartmuseum.
649

 De stichter en eerste conservator van het 

Scheepvaartmuseum, Emile Breuckeleers-Donche, schonk het Museum verder een 

schilderij op papier met een afbeelding van de Antwerpse dokken.
650

 Net als het 

aangekochte werk vormt dit schilderij een historisch documentaire bron voor het 

Antwerpse Scheepvaartmuseum.
651

 

 

Het Provinciehuis Antwerpen, dat zijn kunstcollectie startte in 1971, heeft vandaag 

drie schilderijen in zijn bezit.
652

 De aankoopdatum van het eerste schilderij, dat een 

stopster voorstelt, is niet gekend.
653

 Jan Michiels, één van de verantwoordelijken van 

het Departement Cultuur van het Provinciebestuur van Antwerpen, kon ons wel 

meedelen dat een tweede schilderij werd aangekocht in 1975.
654

 Een derde schilderij 

werd gekocht in 2003 van ‘Minerva Fine Arts BVBA’ waarvan de zaakvoerder Erwin 

Joos bleek!
655

 De Antwerpse provinciale kunstcollectie werd aanvankelijk gestart ter 

verfraaiing en aankleding van het gebouw aan de Koningin Elisabethlei waar de 

hoofdzetel van het provinciebestuur gevestigd is.
656

 Door de groei van de collectie 

konden ook andere provinciale instellingen gebruik maken van de kunstcollectie zodat 

ook hun gebouwen op een artistieke wijze werden aangekleed.
657

 Niet alle 

kunstwerken zijn dus zichtbaar voor het brede publiek. Delen van de collectie die wel 

publiekelijk toegankelijk zijn bevinden zich onder meer in de provinciale scholen, het 

provinciaal Vormingscentrum Malle en het Kasteel d’Ursel.
658

 Jan Michiels vertelde 
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dat de collectie een verantwoord beeld wil geven van de kunstproductie in de 

provincie Antwerpen.
659

 De collectie biedt vandaag een representatief overzicht van de 

kunstactiviteit in Antwerpen vanaf circa 1850.
660

 De nadruk daarbij ligt op de 

schilderkunst. Van Mieghems werk past in dit kader perfect in de provinciale 

kunstcollectie.
661

 

 

Hoe het Museum Plantin/Moretus Prentenkabinet aan zijn enorme collectie Van 

Mieghems geraakte bespraken we reeds in Hoofdstuk 3, deel 3.1.1.2. De Stichting 

speelde hierbij geen rol. 

 

Het In Flanders Fields Museum in Ieper, dat volledig gewijd is aan Wereldoorlog I, 

kocht in 2001 drie tekeningen van Van Mieghem met oog op de tentoonstelling 

‘Eugeen Van Mieghem, kunstenaar in oorlogstijd 1914-1918’ die plaatshad van 21 

oktober 2001 tot 6 januari 2002.
662

 De iconografie van de tekeningen was de 

belangrijkste reden om tot aankoop over te gaan.
663

 De eerste tekening stelt de 

activistische betoging in Antwerpen op 3 februari 1918 voor.
664

 De tweede 

aangekochte tekening verbeeldt de terechtstelling van Edith Cavell, één van de 

geallieerde verzetsiconen uit de Eerste Wereldoorlog.
665

 De derde tekening getiteld De 

verkrachting is volgens conservator Jan Dewilde een mooi en zeldzaam voorbeeld van 

een allegorie voor de overrompeling van België door de Duitsers.
666

 Reeds voor de 

aankoop van deze werken ontving het Ieperse In Flanders Fields Museum een 

schenking van twee Van Mieghems.
667

 De schenking werd aanvaard omwille van het 

onderwerp op de tekeningen: Duitse soldaten in een loopgracht en Duitse soldaten bij 

een Minenwerfer.
668

 Deze twee werken werden geschonken door het Eugeen Van 

Mieghem Museum!
669
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Ook het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Brussel 

bekijkt Van Mieghems werk als een documentair interessant gegeven. Het Museum 

heeft drie tekeningen in zijn bezit waarop Belgische soldaten uit Wereldoorlog I zijn 

afgebeeld.
670

 In 2005 kocht dit museum bij een veilinghuis nogmaals een tekening van 

Van Mieghem omwille van de afgebeeldde scène uit Wereldoorlog I.
671

 Reeds in 1975 

werden twee tekeningen aangekocht van een privé-verzamelaar.
672

 Dit bevestigt 

enigszins onze stelling dat Van Mieghems kunst in de periode 1930-1982 nog leefde 

bij een groep liefhebbers.
673

 De werken werden echter niet aangekocht omwille van de 

naam van de kunstenaar, maar omwille van het verbeelde onderwerp.
674

 Ook dit 

museum verzamelt immers zowel passief als actief (kunst)objecten die relevant zijn 

voor zijn overkoepelend thema: de Belgische leger- en krijgsgeschiedenis.
675

 

Tekeningen die Belgische soldaten uit Wereldoorlog I verbeelden vormen daarin een 

aanvullende documentaire waarde naast vele andere objecten zoals legeruniformen en 

wapens afkomstig uit Wereldoorlog I. 

 

Het Deutsches Historisches Museum in Berlijn bezit eveneens een oorlogswerkje van 

de kunstenaar.
676

 Dit werk werd verkregen na afloop van de in 2004 georganiseerde 

tentoonstelling ‘Der Weltkrieg: Ereignis und Erinnerung’ waar twee werkjes van de 

kunstenaar in bruikleen gegeven door het Eugeen Van Mieghem Museum geëxposeerd 

werden.
677

 Of het werkje in hun collectie aangekocht werd van of geschonken werd 

door het Eugeen Van Mieghem Museum is ons niet duidelijk. Het Duitse museum 

antwoordde niet op onze vraag. Het Joods Museum van België kocht wellicht 

eveneens werk van de kunstenaar omwille van het verbeelde onderwerp.
678

 In dit geval 

gaat het vanzelfsprekend om de afbeelding van joodse types.
679

 Het Joods Museum 

verschafte echter geen uitleg bij onze vraag naar het precieze waarom van de aankoop. 
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Een laatste museum dat ervoor koos een werk van de kunstenaar te kopen is het 

Nederlandse Gemeentemuseum van Helmond.
680

 De 19
e-

 en 20
e-

 eeuwse kunstcollectie 

van het Gemeentemuseum is opgebouwd rond het thema ‘Mens en Werk’.
681

 In  de 

collectie vinden we werk terug van onder meer Constantin Meunier, Isaac Israels en 

Jan Toorop.
682

 Binnen het thema is een werk van Eugeen Van Mieghem uiteraard op 

zijn plaats. In 1997 kocht het museum van de Amsterdamse kunsthandelaar Willem 

Rueb dan ook een lavistekening van Van Mieghem.
683

 

 

Niet minder dan zeventien musea verkregen (een) werk van Van Mieghem door 

middel van schenking(en). Enkele musea verkregen de werken door schenkingen van 

tijdgenoten van Van Mieghem die hem zelfs persoonlijk gekend hadden. Zo schonk 

Octave Maus in 1906 het werk Sneeuw aan het Museum van Elsene.
684

 Baron Armilde 

l’Heureux, een ‘nouveau riche’ die zelf werken van Van Mieghem kocht, schonk in 

1932 twee werken van de kunstenaar aan het Nationaal Museum in Belgrado.
685

 We 

probeerden diverse malen zowel het Museum in Elsene als dat in Belgrado te 

bereiken, maar zij reageerden niet op onze vragen. 

 

We bespraken reeds dat het Museum Plantin/Moretus Prentenkabinet, het Antwerpse 

Scheepvaartmuseum en het In Flanders Fields Museum in Ieper werken van Van 

Mieghem verwierven via schenkingen. Het Jakob Smitsmuseum te Mol kreeg 

eveneens een Van Mieghem geschonken. Dit gebeurde na afloop van de Van 

Mieghem-retrospectieve die dit museum in 1985 in samenwerking met de Stichting 

Eugeen Van Mieghem georganiseerd hadden.
686

 De Stichting schonk hen als dank een 

aquarel.
687

 Het Zeeuws Museum in het Nederlandse Middelburg ontving in 1987 een 

schenking van een potloodtekening met zicht op Veere.
688

 Deze schenking gebeurde 

door één van de leden van de Stichting Eugeen Van Mieghem in samenspraak met de 
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Stichting.
689

 De schenking werd aanvaard omwille van het onderwerp op de 

tekening.
690

 Het Imperial War Museum in Londen aanvaardde eveneens de schenking 

van een ets van de kunstenaar omwille van het afgebeelde onderwerp dat aansluit bij 

het thema van hun museum.
691

 De ets werd in 1987 geschonken aan het Museum door 

‘een Belgische man’.
692

 De naam van de schenker wou het Imperial War Museum 

echter niet kenbaar maken.
693

 Of het om iemand die handelde uit naam van de 

Stichting ging, kunnen we dus niet stellen. 

 

Het Historisch Centrum ‘Het Markiezenhof’ in Bergen-op-Zoom, ontving een litho 

van de kunstenaar in 1995 na afloop van de tentoonstelling ‘Eugeen Van Mieghem, 

een kunstenaar van en voor het volk’ die liep van 17 juni- 3 september 1995.
694

 Deze 

expositie kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Eugeen Van Mieghem.
695

 

Als dank voor de aangename en vruchtbare samenwerking schonk Erwin Joos ‘Het 

Markiezenhof’ een litho van de kunstenaar.
696

 Erwin Joos schonk ook The Pierpont 

Morgan Library in New York werk van Van Mieghem.
697

 The Pierpont Morgan 

Library ontving op deze wijze drie tekeningen.
698

 De schenking gebeurde in 1999 ter 

gelegenheid van de toen lopende expositie, ‘Antwerp- New York, Eugeen Van 

Mieghem and the emigrants of the Red Star Line’ in het Ellis Island Immigration 

Museum.
699

 Meer uitleg omtrent de schenking en de aanvaarding hiervan kon assistent 

curator Cara Denison ons jammer genoeg niet verschaffen.
700

 

 

In maart 1998 had Erwin Joos ook al een Van Mieghem geschonken aan een museum 

in het buitenland.
701

 Dit gebeurde ter gelegenheid van de opening van het nieuwe 

Eugeen Van Mieghem Museum op Linkeroever.
702

 De directeur van het Belgium 

Flanders Museum in het Belgium Flanders Exchange Center in Osaka in Japan, 
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Bernard Catrysse, opende het nieuwe museum plechtig en kreeg daarbij een werk van 

Van Mieghem voor de collectie van het Belgium Flanders Museum in Japan.
703

 De bij 

deze gelegenheid door Catrysse beloofde Van Mieghem - expositie in Japan vond 

echter nooit plaats. 

 

We vermoeden dat het Domela Nieuwenhuis Museum te Amsterdam het werk van 

Van Mieghem dat het vandaag bezit, eveneens ontvangen heeft via een schenking. Dit 

museum heeft immers geen aankoopbeleid. Wie heeft geschonken en wanneer, weten 

we niet.
704

 Dat een werk van Van Mieghem opduikt in de collectie van dit museum 

verwondert ons echter niet omdat de kunstenaar in 1904 met enkele leden van 

‘Eenigen’ had deelgenomen aan de huldetentoonstelling ter ere van de anarchistische 

voorvechter Domela Nieuwenhuis in Amsterdam.
705

 Het anarchistisch ideeëngoed van 

o.a. Nieuwenhuis had hij in ‘De Kapel’ leren kennen.
706

 

 

Vervolgens vermelden we dat de Koninklijke Bibliotheek Afdeling Prentenkabinet in 

Brussel werk van Van Mieghem in haar bezit heeft.
707

 We vermoeden dat deze werken 

reeds circa 1931 in hun bezit kwamen vermits zij toen een expositie inrichtten waarop 

Van Mieghems werk te bezichtigen was.
708

 De exacte datum van verwerving kennen 

we niet, evenmin de reden hiervoor. De Koninklijke Bibliotheek Afdeling 

Prentenkabinet beantwoordde onze e-mails niet en ook telefonisch kon men ons 

niemand aanwijzen die ons hierover meer informatie zou kunnen verschaffen.  

 

We sluiten af door de besproken gegevens m.b.t. de aanwezigheid van werk van Van 

Mieghem in het bezit van musea te overlopen. Zoals gezegd bezitten 25 musea werk 

van de kunstenaar. Acht van de 25 musea kozen ervoor werk van de kunstenaar te 

kopen. Twee van deze musea kochten werk van de kunstenaar toen hij nog in leven 

was. Twintig van de 25 musea verwierven werk van de kunstenaar via schenking(en). 
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Dat is opvallend veel. Tien van deze 25 musea zijn kunstmusea. De overige vijftien 

musea zijn historisch of thematisch opgevat. Dit vertelt ons dat er veel belang wordt 

gehecht aan de historisch documentaire waarde van het werk van de kunstenaar. Deze 

vaststelling sluit aan bij het resultaat van vraag 2 van onze publieksenquête.
709

 Daaruit 

bleek dat 53,4% van de respondenten werd aangetrokken door de historische waarde. 

Circa 10% minder respondenten hechten belang aan de kunsthistorische waarde. 

 

Op de vraag waarom deze musea werk van Van Mieghem in hun collectie hebben, 

kunnen we drie antwoorden formuleren. Enerzijds zijn er de Antwerpse musea, zoals 

het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en het Museum Plantin/Moretus 

Prentenkabinet die het werk hoofdzakelijk in hun collectie hebben omdat Van 

Mieghem een Antwerpse kunstenaar was en deel uitmaakt van de (kunst)geschiedenis 

van Antwerpen. Zij trachten immers in een deel van hun verzameling een degelijk 

overzicht te geven van de Antwerpse kunstenaars in de 20
e
 eeuw en daar hoort Van 

Mieghem uiteraard bij. Anderzijds zijn de verschillende onderwerpen van het werk 

van Van Mieghem bijzonder aantrekkelijk voor historische musea en voor een aantal 

musea die rond een thema zijn opgebouwd . Het Joods Museum van België, het In 

Flanders Fields Museum in Ieper, het Imperial War Museum in Londen, het Deutsches 

Historisches Museum in Berlijn en het Antwerpse Scheepvaartmuseum hebben werk 

van Van Mieghem in hun collectie omdat het een, al dan niet aanvullende, bron vormt 

voor het (historische) thema waarrond zij werken. Het Nederlandse Gemeentemuseum 

van Helmond en het Zeeuws Museum in Middelburg zijn kunstmusea waarvan de 

collectievorming thematisch is opgevat. Van Mieghems werk past binnen hun 

werkthema. Tenslotte zijn er musea die werk van de kunstenaar verkregen als dank 

voor een samenwerking tussen hen en de Stichting Eugeen Van Mieghem. De 

Stichting  is verantwoordelijk voor zes of zelfs zeven schenkingen als we het werk in 

bezit van de stad Herentals meerekenen. Deze schenkingen uit dank vormen nader 

bekeken misschien ook een werkwijze van de Stichting om Van Mieghems werk te 

promoten en de kunstenaar (naam)bekendheid te geven…  Tijdens een lezing of in een 

artikel komt het bvb. beslist  goed over om te kunnen zeggen dat er zich werk van Van 

Mieghem bevindt in o.a.. collecties in New York… Wat ons opvalt is dat grote 

kunstmusea de laatste jaren niet overgegaan zijn tot het aankopen van werk van Van 
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Mieghem. Tot besluit brachten we alle ons bekende museale bezitters van werk van 

Van Mieghem op een wereldkaartje in beeld. Op deze manier wordt de verspreiding 

van het werk van Eugeen Van Mieghem in publiek toegankelijke collecties visueel 

verduidelijkt.    

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figuur 4
710

 

 

Ter afsluiting van dit deel zetten we de diverse wijzen waarop de Stichting publiek 

aantrekt en dus Van Mieghem een ruimere bekendheid probeert te geven op een rij. 

We bespraken reeds het tentoonstellingsbeleid en merkten daarbij op dat de Stichting 

door schenkingen aan musea hem een plaats in publiek toegankelijke collecties en 

allicht ook weerklank van die aanwezigheid hoopt te bezorgen. Ook via de talrijke 

publicaties van de Stichting kunnen kunstliefhebbers in aanraking komen met zijn 

leven en werk. In de jaren 1980 publiceerde de Stichting zo een aantal thema-

albums.
711

 Onder meer het grafisch werk, het havenwerk, het jeugdwerk, de 

monotypes en het oorlogswerk van de kunstenaar werden behandeld in een album. Er 
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verschenen ook  albums onder de titel ‘Antwerpen 1914’, ‘Antwerpen rond 1912’ en 

‘Aan de balie’. Het studiewerk en de kennis die Erwin Joos per album had gebundeld 

werd in 1993 verzameld, bewerkt en met nieuwe informatie aangevuld om een 

prestigieus boek ‘Eugeen Van Mieghem, een kunstenaar van het volk’ in eigen beheer 

uit te geven.
712

 Het boek omvat het hele levensverhaal en oeuvre van de kunstenaar 

met een grote hoeveelheid kleurenafbeeldingen van zijn werk. Meer dan voldoende 

informatie voor een eerste kennismaking. In 1996 werd een tweede boek uitgegeven, 

ditmaal in het Engels, gericht op internationale contacten en liefhebbers.
713

 Het boek 

kreeg dezelfde , maar naar het Engels vertaalde, titel mee als het boek dat drie jaar 

eerder was uitgegegeven.
714

 Opnieuw bracht Erwin Joos het levensverhaal en 

beschreef hij het oeuvre van de kunstenaar, aangevuld met recenter ontdekte gegevens 

en voorzien van nieuwe kleurenafbeeldingen. In 2001 gaf hij opnieuw een dergelijk 

boek uit.
715

 De Stichting zorgde er intussen ook voor dat er facsimiles werden 

uitgegeven van schetsboeken van de kunstenaar en van tentoonstellingscatalogi van 

exposities waaraan de kunstenaar ooit deelnam.
716

 In 2005 verscheen de publicatie 

‘Kunst van Heden 100 jaar later - François Franck wandeling’. Deze publicatie 

verscheen naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Kunst van Heden - l’Art 

Contemporain (1905-1959) 100 jaar later’ die gehouden werd in het Eugeen Van 

Mieghem Museum.
717

 Datzelfde jaar verscheen ook het boek ‘Antwerp - New York: 

Eugeen Van Mieghem (1875-1930) en de emigranten van de Red Star Line’.
718

 Dit 

boek kwam er in navolging van de exposities die reeds rond dit opmerkelijke thema in 

Van Mieghems werk waren opgezet.
719

 Een goed jaar later verscheen het boek 

‘Vrouwenportretten. Eugeen Van Mieghem (1875- 1930), tijdgenoten en Oude 

Meesters’ dat geïnspireerd was op de tentoonstellingenreeks in het Institut 
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Néerlandais, het Rembrandthuis en het Museum Mayer van den Bergh.
720

 Het boek 

werd door Erwin Joos in samenwerking met de Nederlandse kunsthistorica Saskia de 

Bodt geschreven.
721

 De Stichting verkocht volgens Erwin Joos in totaal niet minder 

dan 25000 publicaties.
722

  

 

Niet alleen door het kopen van  één van deze publicaties kan men in aanraking komen 

met Van Mieghem en zijn werk. De publicaties zijn ook ruim vertegenwoordigd in 

diverse openbare bibliotheken in en rond het Antwerpse. Bij bezoeken aan de 

openbare bibliotheken van Antwerpen, Deurne, Beveren en Sint Niklaas merkten we 

zelf de aanwezigheid van meerdere publicaties van de Stichting op. Ook troffen we via 

de online zoekmachines van  wetenschappelijke bibliotheken in binnen- en buitenland 

de publicaties van Erwin Joos en de Stichting aan. In Europa vinden we publicaties in 

de Bibliotheek Universiteit Gent (Gent, België), Library Victoria and Albert Museum 

(Londen, Engeland) en de Bibliothèque Musée d’Orsay (Parijs, Frankrijk).
723

 Via het 

driemaandelijk tijdschrift van de Stichting vernamen we dat het Amsterdamse 

antiquariaat Erasmus exemplaren van het boek ‘Eugeen Van Mieghem, an artist of the 

people’ leverde aan universiteiten en musea in de Verenigde Staten. Er werden 

exemplaren geleverd aan het Getty Museum te Malibu, de Washington University, de 

Frick New York, Heidelberg University, het Art Institute of Chicago en het Harvard 

College Library te Massachusetts.
724

 

 

Naast deze eigen publicaties  verschenen er ook artikels van de hand van Erwin Joos 

in magazines. Een voorbeeld daarvan is het artikel ‘Impressions of Enforced Mobility: 

on the Waterfront. Eugeen Van Mieghem, Harbour Painter’ dat in 2006 verscheen in 

‘The Low Countries: Arts and society in Flanders and the Netherlands’.
725

 En 
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uiteraard kunnen vandaag internetgebruikers via de website van de Stichting en het 

Museum eveneens in contact komen met het werk van de kunstenaar.
726

 

 

Dat de Stichting vele wegen bewandelt om publieke belangstelling te verhogen of te 

bestendigen, bewijzen ook talrijke activiteiten voor zowel leden als niet-leden. Zo 

organiseerde men in 2002 de ‘Eugeen Van Mieghem Wandelrally’.
727

 Dit gebeurde in 

samenwerking met de Antwerpse regionele televisiezender ATV en ‘Gazet Van 

Antwerpen’.
728

 Promotie voor deze rally werd uiteraard via deze twee kanalen 

gevoerd. De Wandelrally leidde de deelnemers langs historische plaatsen in 

Antwerpen en in het bijzonder de plaatsen die ooit verbonden waren met het leven en 

de kunst van Eugeen Van Mieghem.
729

 De deelnemers losten aan de hand van een 

wandelgidsje vragen op over het parcours en konden daardoor kans maken op een prijs 

uit de prijzenpot van 15 000 Euro.
730

 Twee winnaars kregen een hoofdprijs: een 

tekening van Van Mieghem.
731

 De andere deelnemers maakten kans op het winnen 

van een ets van de kunstenaar, één van de publicaties van de Stichting of een poster 

met een kleurenafbeelding van een werk van de kunstenaar.
732

 Elke deelnemer was 

verzekerd van een gratis bezoek aan het Eugeen Van Mieghem Museum.
733

  

 

Voor verenigingen zoals het Davidsfonds, de Zilveren Passer en de Orde van den 

Prince worden lezingen gegeven, geleide  bezoeken aan het Museum georganiseerd of 

een Eugeen Van Mieghem - wandeling op het Eilandje ingericht. Er wordt hen zelfs de 

gelegenheid geboden om er een heuse Eugeen Van Mieghem-dag van te maken 

waarop voornoemde activiteiten gebundeld aan bod komen.
734

 Ter gelegenheid van 

deze activiteiten of na een gewoon bezoek aan het Eugeen Van Mieghem Museum is 

er steeds de gelegenheid om lid te worden van de Stichting. Daarbij wordt de keuze 

gelaten tussen het statuut van gewoon lid of steunend lid. Alle leden van de Stichting 

krijgen om de drie maanden een tijdschriftje toegestuurd waarin ze op de hoogte 
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gehouden worden van recente ontwikkelingen rond het werk van Van Mieghem en de 

Stichting.
735

 Daarnaast wordt er ook steeds melding gemaakt van verschenen artikels 

in kranten, of televisiereportages omtrent Van Mieghem en de Stichting. Leden 

kunnen ook gratis het Eugeen Van Mieghem Museum bezoeken en gratis deelnemen 

aan activiteiten. De steunende leden  krijgen in het begin van het werkingsjaar een 

extraatje zoals een nieuwe publicatie, een facsimile, een kalender of een pakje Van 

Mieghem-wenskaarten. Deze kunnen door gewone leden of niet-leden ook in het 

Museum of bvb. na een lezing worden aangekocht. Enthousiaste bezoekers van het 

Museum worden vaak getrakteerd op een vrijkaart voor een bezoek aan het Museum 

die ze zelf kunnen benutten of doorgeven aan derden. 

 

Naast de eerder vermelde schenkingen van werken van de kunstenaar heeft de 

Stichting ook vijf levensgrote bronzen beelden naar het oeuvre van de kunstenaar 

geschonken aan de stad Antwerpen.
736

 De beelden werden gemaakt door de 

Nederlandse beeldhouwster Carla Kamphuis-Meijer.
737

 De vijf beelden – Het 

Havenmeisje, het Havenboefje, De Landverhuizer, Augustine Pautre en het nog niet 

onthulde beeld Wiske – vinden een plaats in de oude havenbuurt van Antwerpen in en 

rond het Eilandje.
738

 Op 24 maart 2008 waren we aanwezig op de plechtige onthulling 

van het beeld Augustine Pautre aan het Willemdok.
739

 De onthulling gebeurde door 

Marc Van Peel, de schepen van de haven en personeel van de stad Antwerpen.
740

 Na 

afloop zagen we hoe Erwin Joos geïnterviewd werd door reporters van ATV. (afb.145) 

De bronzen beeldjes willen enerzijds een eerbetoon zijn aan Eugeen Van Mieghem 

maar zijn  anderzijds vanzelfsprekend ook een vorm van permanente promotie voor de 

kunstenaar en zijn werk. Ze zijn immers een blijvende toets in het landschap van de 

oude havenbuurt en passanten vinden via kennismaking ermee mogelijk de weg naar 

belangstelling voor de kunstenaar, een bezoek aan het Eugeen Van Mieghem Museum 

of een expositie omtrent de kunstenaar. Naambekendheid en interesse kunnen 

inderdaad op vele wijzen ontstaan of toenemen … 
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4.2.4 Pers, kunstcritici en literatuur 

 

Dat de Stichting gebruik maakt van de pers ter promotie van de kunstenaar kwam 

reeds aan bod in o.a. onze vermelding van de Van Mieghem Wandelrally. Daarnaast 

weten we dat de Stichting in juli 1982 mede op gang werd getrokken door een oproep 

in de geschreven pers naar Van Mieghem-bezitters toe om zich te melden bij Erwin 

Joos in verband met het inrichten van een expositie.
741

 Deze expositie had de 

heropleving van het oeuvre van de kunstenaar tot doel. De ons onbekende auteur van 

het artikel suggereerde daarbij dat het oprichten van een VZW een goede start zou zijn 

om dit doel te bereiken…
742

 We ontdekten ook dat de Stichting doelgericht artikels 

over Van Mieghem naar de geschreven pers stuurde, om zo een ruimere bekendheid te 

creëren.
743

 

 

We vragen ons dan ook af hoe de pers reageerde en reageert op het werk van de 

kunstenaar en op de missie en eventueel ook werking van de Stichting.
744

 In de 

periode 1930-1982 werd de kunstenaar in de geschreven pers voornamelijk door 

kunstcriticus Remi de Cnodder onder de aandacht gebracht. De afgelopen 25 jaar 

schreven echter opvallend heel wat meer journalisten een bijdrage over Eugeen Van 

Mieghem én vergaten ze daarbij de Stichting niet te vermelden. We spraken hierover 

persoonlijk met Eric Rinckhout, kunstcriticus van ‘De Morgen’, die één van de 

persmedewerkers was die – o.i. op een genuanceerde wijze – inging op de toegenomen 

belangstelling voor Van Mieghem. Aansluitend gaan we ook na of de kunstenaar ten 

gevolge van de gegroeide belangstelling en het werk van de Stichting - én in 

tegenstelling tot de periode 1930-1982 - opgenomen wordt in de 

kunstwetenschappelijke literatuur.  

 

Wanneer we de artikels overlopen stellen we vast dat het gros van de journalisten 

zonder veel kritiek of eigen inbreng de profilering van de kunstenaar door de Stichting 

overneemt. De omschrijving ‘kunstenaar van het volk’ – die door de Stichting naar 
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voor werd geschoven - nestelde zich diep in het merendeel van de krantenartikels.
745

 

In de jaren 1980 werd er voornamelijk over de  exposities rond Van Mieghem 

geschreven.
746

 De retrospectieve in 1983 kwam aan bod evenals de retrospectieve in 

het Molse Jakob Smitsmuseum en de expositie over het oorlogswerk van de 

kunstenaar in het Zwijndrechtse Gemeentehuis.
747

 Daarnaast verschenen er artikels die 

een korte levens- en oeuvreschets van de kunstenaar weergaven en hem daarbij 

voornamelijk profileerden als een havenschilder.
748

 De artikels waren positief en 

steunden het initiatief van Erwin Joos, de oprichter van de Stichting. Zo prees Lode 

Van Muylder in een artikel in ‘Knack’ in 1987 het initiatief van de Stichting om het 

oeuvre van de kunstenaar te inventariseren: ‘(…) de VZW Eugeen Van Mieghem heeft 

zich als opgave gesteld de volledige inventaris van het omvangrijke oeuvre van de 

kunstenaar op te stellen en het werk van Eugeen Van Mieghem in bredere kring 

bekend te maken. Een terechte opgave trouwens (…)’
749

 [cursivering auteur] In de 

artikels werd gesproken over een postuum eerherstel, maar het woord herontdekking 

werd in de jaren 1980 blijkbaar nog niet in de mond genomen.
750

 

 

In de jaren 1990 verschenen opvallend meer artikels dan in de jaren 1980. We hebben 

weet van niet minder dan 55 artikels die Van Mieghem tussen 1990 en 1999 aandacht 

gaven.
751

 Het werk van de Stichting is hieraan zeker niet vreemd.  

 

Het eerste buitenlandse artikel over de kunstenaar verscheen in het jaar 1992 na de 

deelname van de Stichting aan de Londense ‘Watercolors’ beurs.
752

 Toen werd Erwin 

                                                 
745

  De Stichting bracht in 1993 het volgende boek uit: JOOS E., Eugeen Van Mieghem, een kunstenaar van het 

volk, Wilrijk, Drukkerij De Brauwere NV, 1993.  
746

 Een overzicht van de door ons teruggevonden artikels over Eugeen Van Mieghem en de Stichting waarnaar 

we in dit hoofdstuk verwijzen bevindt zich in bijlage 6. 
747

 N.N., ‘Eugeen Van Mieghem- retrospectieve’ in De Nieuwe Gazet, 19 oktober 1983. N.N., ‘Van Mieghem-

retrospectieve in Molse Smitsmuseum’ in Belang Van Limburg, 18 oktober 1985. N.N., ‘E. Van Mieghem groots 

te Mol’ in Laatste Nieuws, 24 oktober 1985. MARTENS D., ‘Getekende getuigenissen in vredesnaam, 

Gemeentehuis Zwijndrecht: haventekenaar Van Mieghem toont Eerste Wereldoorlog’ in Nieuwsblad, 26 

september 1989. 
748

 STERCKX P., ‘Eugeen Van Mieghem en de Antwerpse haven’ in Gazet Van Antwerpen, 8 april 1984. DE 

CNODDER R., ‘Eugeen Van Mieghem (1875 – 1930), Antwerpse haven in beeld’ in Nieuwe Gids, 25 september 

1987. HOFFMAN J., ‘Expositie Van Mieghem tot 18 oktober. Een marathon- reportage van Antwerps 

havenleven’ in Schuttevaer, februari 1988. 
749

 Citaat uit: VAN MUYLDER L., ‘Artistieke sprokkelaars’, in Knack, 26 november 1987. 
750

 N.N., ‘Postuum eerherstel voor Eugeen Van Mieghem’ in Nieuwe Gazet, 10 september 1987. 
751

 Een overzicht van de door ons teruggevonden artikels over Eugeen Van Mieghem en de Stichting, waarnaar 

we in dit hoofdstuk verwijzen, bevindt zich in bijlage 6. 
752

 BILLEN S., Watercolors fair: Browsing, Not Buying in Antique Monthly USA, maart 1992. 



 
 

 136 

Joos over Van Mieghem en over de Stichting bovendien geïnterviewd door de BBC.
753

  

Zoals eerder vermeld betekende deze beurs voor de Stichting onmiskenbaar het 

startsein  in het effenen van de weg naar internationale bekendheid van de kunstenaar.   

 

Vanaf  1993 begon men in artikels te spreken over de ‘herontdekking van Eugeen Van 

Mieghem’, hoewel de Stichting toen al elf jaar actief was. Dit kunnen we wellicht  

verklaren door de opening van het Museum in dat jaar. Vanaf de opening van het 

museum ging het aantal artikels per jaar over Van Mieghem duidelijk in stijgende lijn. 

Tot het jaar 2002, wel negen jaar lang, werd Van Mieghem in verschillende kranten en 

tijdschriften omschreven als ‘herontdekt’.
754

 In ‘De Morgen’  had men het over 

‘Eugeen Van Mieghem onder het stof vandaan gehaald’, in de toenmalige ‘Financieel 

Economische Tijd’ sprak men van een rehabilitatie en herontdekking.
755

 In ‘Gazet Van 

Antwerpen’  kreeg de motor van de Stichting alle eer in een artikel met de titel ‘Erwin 

Joos doet Van Mieghem herleven’.
756

 In 1995 verscheen in het Nederlandse ‘NRC- 

Handelsblad’ een artikel over de retrospectieve expositie die dat jaar in het Historisch 

Centrum ‘Het Markiezenhof’ in samenwerking met de Stichting gehouden werd.
757

 De 

auteur van dit artikel was Saskia de Bodt, de kunsthistorica met wie Erwin Joos elf 

jaar later het boek ‘Vrouwenportretten’ zou schrijven… Zij omschreef Van Mieghem 

als een miskende kunstenaar.
758

 In ‘De Standaard’  had men het in 1995 over een in 

eer herstelde kunstenaar en ook het franstalige landsgedeelte bleek nu weet te hebben 

van deze kunstenaar.
759

 In ‘La Dernière Heure’ verscheen eveneens in 1995 een artikel 

over Van Mieghem met als titel ‘Rédécouvrir Eugeen Van Mieghem’.
760

 Naar 

aanleiding  van de retrospectieve Van Mieghem-expositie in Zwitserland in de 

Fondation Neumann verschenen er ook artikels over hem in Zwitserland.
761

 In ‘Le 
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Journal de Genève et de Lausanne’ noemde men de kunstenaar ‘Daumier méconnu’.
762

 

[cursivering auteur] In 2002 schreef Bert Popelier in ‘De Tijd’ een laatste artikel in 

dezelfde aard met als titel ‘Uit de vergetelheid gehaald’.
763

  

 

Tussen 1990 en 1999 kreeg uiteraard ook de opening van het Museum aandacht in 

artikels, eveneens als de publicatie van het eerste kunstboek van de Stichting door 

Erwin Joos.
764

 In de artikels wordt de kunstenaar hoofdzakelijk omschreven als ‘een 

kunstenaar van het volk’, gebaseerd op de titels van de in 1993, 1996 en 2001 

gepubliceerde boeken en de profilering van de kunstenaar door de Stichting in diverse 

interviews.
765

 Daarnaast noemt men hem ook een havenschilder of een schilder van de 

dokken.
766

 De artikels zijn overwegend positief over de kunstenaar, het initiatief van 

de Stichting en/of de aanwezigheid van het Eugeen Van Mieghem Museum. Zo 

schrijft Joost De Geest in zijn artikel ‘Eugeen Van Mieghem, Kunst uit de Antwerpse 

haven’ in ‘De Standaard’ het volgende: ‘(…)Het is dan ook gelukkig dat een Stichting 

nu ijvert om het werk van Van Mieghem bekend te maken en te verspreiden. De 

publikatie van een monografie maakt het werk dat men hoe dan ook maar zelden te 

zien krijgt, buiten het (zeer recente) Van Mieghem Museum in Antwerpen, 

toegankelijk. Het lijdt geen twijfel dat Van Mieghem, zeker met zijn tekeningen en 

grafisch werk, een eigen plaats verdient in de Belgische sociale kunst, naast Meunier 

en Laermans. Maar ook internationaal mag zijn werk gezien worden naast dat van 

Steinlen, Forain en de Duitse realisten.’
767

 [cursivering auteur] In het gros van de 

artikels wordt Van Mieghem vergeleken met deze kunstenaars. We merkten 

vergelijkingen op tussen Van Mieghem en Daumier, Toulouse-Lautrec, Steinlen, 
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Forain, Meunier, Kollwitz, Laermans, Degroux en zelfs Van Gogh!
768

 Vermoedelijk 

werd de inspiratie voor deze vergelijkingen ook geput uit de publicaties van Erwin 

Joos. 

 

Een melding van kritiek en negatieve reacties lezen we in een artikel uit 1993 van  de 

hand van Jan Lampo: ‘(…)Boze tongen beweren dat de vereniging uit verzamelaars 

bestaat; zij zouden de waarde van de doeken boven hun dressoir willen opdrijven. 

Anderen verwijten Erwin Joos dat hij als niet-kunsthistoricus te veel hooi op zijn vork 

neemt(…)’
769

 [cursivering auteur] Lampo gaf de criticasters echter geen gelijk en 

verdedigde de Stichting. Het enige scherp kritische artikel dat we kennen werd in 1994 

gepubliceerd in ‘Trends’ en geschreven door een ons onbekende auteur.
770

 We lazen 

onder meer het volgende: ‘(…) Zijn sociale context is ideaal voor wat mytevorming. 

Stakkerds doen het nu eenmaal goed op de kunstmarkt, kijk maar naar Van Gogh. 

Hoewel dat nu ook weer niet zo’n zielepoot was als de meesten geloven. Maar daar 

gaat het niet om. Van Gogh leverde puik schilderwerk af, waar Van Mieghem niet aan 

kon tippen.(…)’ en ‘(…) Joos boog zich twaalf jaar over diens oeuvre en heeft tal van 

publicaties op zijn aktief. Het kroonstuk is een lijvig kunstboek over de schilder. 

Daarin vergelijkt Joos Van Mieghem met klinkende namen, als Steinlen, Breitner en 

Toulouse-Lautrec. (…) de lijnvoering van Van Mieghem is slechts een zwakke 

afspiegeling van Lautrecs losse tekenstijl. (…) Bovendien maken die mensen een 

kapitale fout door kunstenaars lukraak met elkaar te vergelijken zonder aandacht voor 

dateringen. Toch is de kronologie van cruciaal belang. Wie twintig jaar later met een 

onderwerp of stijl uitpakt, is een epigoon, meer niet.(…)’
771

 [cursivering auteur] 

Ons inziens wordt hier, weliswaar op eerder onvriendelijke wijze, een terechte 

bedenking aangehaald. Chronologie is inderdaad van groot belang bij vergelijkingen 

tussen kunstenaars. Ook al is er niets mis is met het verwijzen naar verbanden met of 

naar invloeden van andere kunstenaars en ook als men Van Mieghems werk soms als  
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‘lautreciaans’ zou kunnen omschrijven, is het zonder meer naast elkaar plaatsen van de 

eerdere Lautrec en de latere Van Mieghem een al te eenvoudige benadering. En dat 

werd door de Stichting, hoofdzakelijk in het boek uit 1993 wel al eens vergeten…
772

 

In de latere publicaties merken we trouwens op dat er reeds voorzichtiger en 

suggestiever wordt omgesprongen met dergelijke vergelijkingen.  

 

Aansluitend bij het opzet van het economisch gerichte tijdschrift waarin hij 

publiceerde, richtte de auteur van het artikel in ‘Trends’ ook zijn scherpe schijnwerper 

op een ander aspect van kunstpromotie: de mogelijke invloed op de kunstmarkt en het 

gerinkel van kassa’s: ‘(…) Joos wil Van Mieghem kost wat kost  beroemd maken. 

Daarvoor reist hij tot in het buitenland. In ’92 trok hij naar een kunst-en antiekbeurs 

in Londen met zijn publicaties onder de arm. ‘Ik heb negen van de zeventien werken 

verkocht die ik meehad’ vertelde hij aan een Amerikaanse journaliste. Blijkbaar 

verkoopt hij zo nu en dan zelf wat en is het hem niet enkel te doen om een artistieke, 

maar ook een financiële herwaardering van de schilder. (…)’
773

 [cursivering auteur] 

De aanwezigheid op de vermelde Londense beurs van 1992 had inderdaad – zoals we 

eerder vermeldden – ook een commercieel kantje. En dat Joos vanuit zijn opleiding en 

eerdere beroepsactiviteiten oog moet gehad hebben of hebben voor de zakelijke en 

economische kanten van de kunstwereld is wellicht geen aanstootgevende vermelding. 

We weten overigens dat hij in 2005 via zijn BVBA Minerva Fine Arts een schilderij 

verkocht heeft aan het Antwerpse Provinciehuis. Het viel ons in onze contacten en 

gesprekken met hem ook op dat hij werken van Van Mieghem vaak hogere waarden 

toedicht dan ze – zo leerden we uit eigen onderzoek – op de kunstmarkt vaak reëel 

hebben. Maar dat hij zuiver commerciële bedoelingen zou gehad hebben of hebben 

met zijn promotiewerk voor Van Mieghem kan o.i. niet zonder meer gesteld worden. 

In onze regelmatige contacten ontmoetten we eerder een man met een passie die 

misschien wel eens vanuit zijn adoratie de artistiek of financieel waarderende 

overdrijving niet schuwt en die om zijn idool te promoten werk verkoopt of schenkt, 

maar we hebben geen aanwijzingen om hem de eigenschappen van een gehaaide en 

koele zakenman en marktbespeler toe te schrijven zoals dat in het artikel wordt 

gesuggereerd.  
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De auteur van het artikel in ‘Trends’ besluit met het volgende: ‘(…)De grote vraag die 

we ons moeten stellen, is natuurlijk welke plaats Van Mieghem inneemt in de 

kunstgeschiedenis. Want dàt is precies waarover het gaat. Kunstenaars van formaat 

hebben iets betekend. Ondanks de vele boeiende vergelijkingen van Joos raken we niet 

echt overtuigd van het belang van deze schilder. Daaraan kunnen de talrijke lovende 

publikaties in de pers niet verhelpen. Van Mieghem is natuurlijk een gedroomd item 

om over te schrijven. Maar is hij wel zo’n grote ontdekking? Vergelijk zijn werk met 

dat van tijdgenoten. Hier en daar zitten er rake beelden tussen, maar geen enkel stuk 

overstijgt de middelmaat. Van Mieghem is een verdienstelijk schilder.’
774

 [cursivering 

auteur] 

Dat de auteur van dit artikel Van Mieghem als een schilder omschrijft is ons inziens 

erg beperkend. De tekenaar en graficus die Van Mieghem kwantitatief en kwalitatief 

op de eerste plaats was, wordt daarbij over het hoofd gezien. Maar de vragen die de 

auteur opwerpt zijn uitermate boeiend. Zelf haalden we reeds enkele malen in dit 

onderzoek aan dat de plaats van Van Mieghem in de kunstgeschiedenis verder 

onderzocht en verduidelijkt moet worden. Opvallend is ook dat de auteur het in zijn 

artikel niet heeft over een herontdekking van Van Mieghem, maar de vraag stelt naar 

een ontdekking! Intussen stelden wij eerder in dit onderzoek dat Van Mieghem nooit 

helemaal vergeten is geweest en dat de term ‘ontdekking’ in de betekenis van een 

‘vondst van iets nieuw’ dan ook afhankelijk is van voor wie en in welke mate zijn 

werk nieuw is. Algemeen kan dit zeker niet gesteld worden zoals we ook tijdens zijn 

leven – zoals het eerste deel van dit onderzoek ons leert – niet kunnen spreken van een 

echte revelatie en/of uniek werk – een ‘ontdekking’ dus - maar eerder van een 

‘aangename aanwezigheid’.  

 

Wanneer we de door ons gekende persartikels van de jaren 2000 onder de loep nemen, 

valt ons wel op dat de term ‘herontdekking’ regelmatig werd gebruikt tot omstreeks 

2002 en men daarna overging naar een nieuwe fase waarin men begon te stellen dat 

het huidige succes van de kunstenaar slechts een begin was van iets groters waarbij 

dan ook weer af en toe over een ‘ontdekking’ werd gesproken.
775

 Zo verschenen er 
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artikels met titels als ‘Succes Van Mieghem is pas het begin’ en ‘Van Mieghem, een 

nieuwe ster’.
776

 Deze nieuwe fase brak aan door de exposities die gehouden werden in 

het buitenland en die aandacht kregen van zowel de binnen- als buitenlandse pers. 

Daardoor werd Van Mieghem door sommige journalisten dan weer een internationale 

ontdekking genoemd.
777

 Dat de Stichting tussen 1999 en vandaag de piste van de 

emigranten in het werk van de kunstenaar betrad en hem ook langs deze weg onder de 

aandacht bracht van een nieuw publiek dat hem kon ‘ontdekken’ wordt erg duidelijk 

wanneer we de titels van de artikels in deze periode overlopen.
778

 De exposities in het 

buitenland werden positief gerecenseerd zowel in het binnen als het buitenland. ATV 

besteedde ruime aandacht aan de buitenlandse reizen van Van Mieghems werk en ook 

VTM en VRT maakten voor hun nieuwsuitzendingen reportages over de exposities in 

New York en Berlijn.
779

 

 

Eén van de artikels uit het jaar 2002 dat ons bijzonder aansprak was ‘Duitsland 

ontdekt best bewaarde geheim van Antwerpen’ van de hand van Eric Rinckhout, 

kunstcriticus van ‘De Morgen’.
780

 We lazen een recensie die niet zoals vele andere 

artikels gebaseerd was op de publicaties van Joos, maar steunde op de  persoonlijke 

mening en eigen vaststellingen van de auteur zelf. We lazen onder meer het volgende: 

‘(…) Dokwerkers en zakkennaaisters, Antwerpenaren op de vlucht voor de Duitse 

bezetter, joodse migranten op weg naar Amerika en de aftakeling van zijn doodzieke 

jonge vrouw. De ‘vergeten’ Antwerpse kunstenaar Eugeen Van Mieghem tekende en 

schilderde wat hij om zich heen zag gebeuren –als een rusteloze reporter, in een 

krachtige, toentertijd revolutionaire stijl. In Hamburg loopt een indrukwekkend 

overzicht met negentig van zijn werken (...) Wars van elk academisme registreerde 

Van Mieghem wat er om hem heen gebeurd in een forse, dynamische stijl die aan de 

vroege tekeningen van Van Gogh herinnert. Boordevol sociaal en menselijk 

engagement. Het is niet voor niets dat Van Mieghem in Duitsland wordt voorgesteld 
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als een ‘wegbereider van het modernisme’: bloedeloze stijloefeningen waren niet aan 

hem besteed(...) Het absolute hoogtepunt van de expositie is een zaal met meer dan 

veertig pastels van de haven. Anders dan bij Constantin Meunier worden de 

dokwerkers niet geïdealiseerd ... Geen lofzang van de arbeid maar evenmin 

uitzichtloos miserabilisme: ook dat levert hem een unieke plaats op (...) In 1912 

maakte hij een reeks atmosferische havenpastels die aan William Turner doen denken 

maar waarin de haven plots beangstigend wordt: zijn schepen zijn dreigende kolossen 

en een graanzuiger is een veelarmig monster, terwijl de dokwerkers krioelende mieren 

lijken –vermoedelijk een kritisch commentaar op een immer uitdijnende, stilaan 

ontmenselijkte haven..(…) Het is ook tekenend dat hij die aanvankelijk wegbrak van de 

academische kunst en koos voor de revolutionaire blik naar buiten, niet verleid werd 

door nieuwere stromingen zoals kubisme en futurisme. Die gingen aan hem voorbij. 

Was zijn liefde voor de mens te groot? Zijn drang om te registreren te obsessief?(…) 

Voorlopig heeft deze grote kunstenaar, geheel ten onrechte, nog geen plaats gekregen 

in de kunstgeschiedenis. Wordt het bovendien geen hoog tijd dat zijn moederstad – het 

Museum voor Schone Kunsten of het Hessenhuis, dat zo dicht bij de oude haven ligt- 

hem het grote retrospectief geeft waar hij, gezien zijn kwaliteiten, recht op heeft?’ 

781
[cursivering auteur] 

 

Het artikel dat lovend maar, zoals gezegd, ook persoonlijk over Van Mieghem sprak, 

leek ons een goede aanleiding om meteen – in de persoon van Rinckhout – te peilen 

naar de wijze waarop de perceptie bij een persmedewerker ontstaat. Op 3 april 2008 

hadden we dan ook een gesprek met hem over Eugeen Van Mieghem en de Stichting 

die hij als inwoner van Antwerpen maar ook als toch niet onbetekenend kunstcriticus 

kent en benadert.
782

 Ook met hem sneden we de thematiek van de ontdekking/ 

herontdekking aan. In zijn relaas over hoe het werk al dan niet in de kijker komt en 

een bepaald waardeoordeel kan krijgen, werd ons voor het eerst ook het spanningsveld 

tussen het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en de Stichting zichtbaar. Eric 

Rinckhout leerde als kunstcriticus en journalist voor ‘De Morgen’ het werk van 

Eugeen Van Mieghem voor het eerst kennen toen hij in het jaar 2002 de 

tentoonstelling ‘Aufbruch, Eugeen Van Mieghem, Ein flämischer maler am Vorabend 
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der Moderne’ in Hamburg bezocht. Daar raakte de kunstcriticus onder de  indruk van 

de monumentale havenpastels van Van Mieghem. Hij is van mening dat dit werk Van 

Mieghems sterkste artistieke neerslag was gedurende zijn hele carrière. De pastels, in 

en rond 1912 gemaakt, verbeelden op monumentale wijze de schepen als kolossen en 

de graanzuigers als veelpotige monsters. Zij lijken te willen duiden op de nietigheid 

van de arbeider omgeven door de enormiteit van het havenbedrijf en de 

ontmenselijking die daarbij plaatsvindt. Hier maakte Rinckhout ons, zoals eerder 

aangehaald in hoofdstuk 2 deel 2.2.8, attent op de sociaalvoelendheid die in dit aspect 

van het werk van de kunstenaar besloten ligt. De criticus houdt van Van Mieghem die 

met pastel werkt en die – zijns inziens - via dit medium blijkbaar in staat is dynamiek 

en een zekere gloed te verwerken in de afbeelding. Ook de snelle schetsen waarbij 

Van Mieghem als tekenend fotograaf te werk gaat met krijt of houtskool kunnen 

Rinckhout bekoren. De aanwezigheid van dynamiek in tekeningen trekt hem bijzonder 

aan. Maar Rinckhout vindt niet elke Van Mieghem goed en is zich terdege bewust van 

de mindere kanten in het oeuvre van de kunstenaar. Zo vertelde hij dat hij de typische 

Van Mieghem-havenvrouwen een minder en te herhalend aspect in de kunst van Van 

Mieghem vindt. De cyclus van de aftakelende Augustine vindt hij een zwakker aspect 

binnen het oeuvre evenals de werken die ontstaan zijn onder invloed van de ‘Ecole de 

Paris’. De historische waarde van het werk van de kunstenaar is volgens hem niet te 

onderschatten. Rinckhout omschrijft de kunstenaar voornamelijk als een artistiek 

journalist, een observerend registrator die op bijna fotografische wijze te werk gaat. In 

het hele Van Mieghem-verhaal viel hem, net als ons, op dat Van Mieghems werk 

zelden in een (kunsthistorische) context wordt geplaatst. Ook hij wacht op de 

tentoonstelling die zijn werk zal confronteren met nationale en internationale 

tijdgenoten die in dezelfde richting werkten. Een expositie aangaande het sociaal-

realisme waar eveneens andere Antwerpse haven- en arbeiderkunstenaars zoals Kurt 

Peiser een platform krijgen is volgens hem nodig. Zo kan worden aangetoond dat Van 

Mieghem niet de enige kunstenaar was die arbeiders en landverhuizers in beeld bracht. 

Deze taak en verantwoordelijkheid ligt volgens hem bij de Antwerpse Musea. Deze 

laten Van Mieghem voorlopig blijkbaar links liggen. Rinckhout duidde hiermee op het 

spanningsveld tussen de Stichting Eugeen Van Mieghem en het Koninklijk Museum 

voor Schone Kunsten. Volgens hem bevindt zich aan de ene kant  de Stichting die er 

alles aan doet om Van Mieghem bekendheid te geven en hem een plaats in de 

kunstgeschiedenis probeert te bezorgen. Daardoor worden er vergelijkingen aangegaan 



 
 

 144 

tussen Van Mieghem en bvb. Munch, wat volgens Rinckhout - we staan hem daarin 

bij - hoog gegrepen is. Een vergelijking met Steinlen en de vroege Van Gogh is 

volgens de kunstcriticus meer op zijn plaats. Aan de andere kant is er volgens 

Rinckhout het Koninklijk Museum van Antwerpen dat enkel toekijkt op de 

ontwikkelingen omtrent Van Mieghem. De redenen die de kunstcriticus daarvoor 

opgaf waren slechts hypothetisch. Vindt Herwig Todts, de curator Moderne Kunst van 

het KMSKA  het werk niet sterk genoeg, niet verheven of niet belangrijk omdat het 

buiten de officiële kunststromingen valt of zijn er andere motieven die voorlopig de 

erkenning van Van Mieghem door het Museum verhinderen? Hoe dan ook: uit het 

gesprek met Rinckhout leerden we dat er, naast persmedewerkers die klakkeloos 

terechte of onterechte visies van de Stichting overnemen, ook persoonlijk denkende 

critici zijn die mee het beeld van Van Mieghem bepalen of bepaald hebben. Hij zette 

ons bovendien op het spoor om verder in deze paper het niet onbelangrijke 

spanningsveld tussen de Stichting en het belangrijke Antwerpse KMSKA te 

onderzoeken en ook Herwig Todts zelf aan het woord te laten komen. 

 

Wat ons na de bespreking van persartikels en de rol van persmedewerkers bij de zgn. 

‘(her)ontdekking’ van Van Mieghem opvalt is de afwezigheid van artikels in 

kunstwetenschappelijke vakbladen. Blijkbaar zijn het niet alleen de Antwerpse 

kunstmusea die Van Mieghem ter zijde laten, maar is er ook een opvallende beperkte 

aanwezigheid van de kunstwetenschappelijke middens. Wanneer we er de 

kunstwetenschappelijke literatuur op na kijken merken we op dat Van Mieghem als 

kunstenaar in 1984 in  het Nationaal Biografisch Woordenboek door Norbert Hostyn , 

de conservator van de Stedelijke Musea Oostende én erelid van de Stichting, werd 

opgenomen.
783

 Daarnaast werd er over hem een bijdrage geschreven door Joost De 

Geest in de boekenreeks ‘De Standaard kunstbibliotheek: 600 jaar Belgische kunst in 

500 werken’.
784

 Vandaag vinden we hem ook terug in de Dictionnaire des Peintres 

Belges, waar alweer door Norbert Hostyn een bijdrage over hem werd geschreven.
785

 

In belangrijke kunstwetenschappelijke overzichtswerken van onder meer Michael 
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Palmer, Robert Hoozee en Paul Haesaerts die de periode van circa 1850 tot nu van de 

Belgische kunstgeschiedenis beslaan wordt Van Mieghem echter niet aangehaald.
786

 

4.2.5 Economische gevolgen  

 

We vroegen ons af of de missie en de werking van de Stichting een invloed heeft 

gehad op de verkoopsprijzen van de kunstwerken van Eugeen Van Mieghem. Is het 

daadwerkelijk zo dat hoe beter een kunstenaar bekend wordt, hoe duurder zijn werken 

verkocht worden? Of: kan het werk van de Stichting dat onmiskenbaar gezorgd heeft 

voor een sterk toegenomen bekendheid van Van Mieghem bewust of onbewust de 

markt beïnvloeden? 

 

Om dit te achterhalen analyseerden we op een gedetailleerde manier 295 

verkoopsresultaten van werken van Eugeen Van Mieghem. Uit deze 295 

verkoopsresultaten destilleerden we 221 verkoopsresultaten als bruikbaar voor ons 

onderzoek. 74 resultaten bleken onvolledig te zijn. De verkoopsresultaten verkregen 

we via de commerciële online price database Artnet.
787

 De verkoopsresultaten zijn 

afkomstig van werken die geveild werden door veilinghuizen de Vuyst, Campo 

Vlaamse Kaai, Campo & Campo, Christie’s Amsterdam, Butterfields, Sotheby’s 

Amsterdam, S.A. Servarts N.V. en Galerie Moderne in de periode 1989 – 2008. We 

zijn ons er echter volledig van bewust dat we met deze gegevens niet alle 

verkoopsresultaten van deze periode omvatten.  

 

We stelden een grafiek op waarin we visueel het aantal verkochte werken per jaar 

voorstelden. We merkten onmiddellijk de extreme verdeling in de tijd van onze 

verkoopsresultaten op. Maar liefs 67 % van onze verkoopsresultaten situeren zich in 

de jaren 1994 en 1995 en lijken dus voor een piek in de verkoop te zorgen. Het is ons 

echter niet duidelijk of dit een goede weerspiegeling is van bewegingen op de markt, 
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of dat de beschikbare gegevens per periode verschillen. We stellen 

voorzichtigheidshalve dan ook vast dat we met deze verkoopsresultaten geen grondig 

prijzenevolutie-onderzoek kunnen verrichten. We kunnen echter wel op zoek gaan 

naar minimum- en maximumprijzen. De verkoopspieken in 1994 en 1995 zouden 

misschien in verband gebracht kunnen worden met de oprichting van het Eugeen Van 

Mieghem Museum in 1993, maar uitsluitsel hieromtrent kunnen we niet bieden. 

 

Aantal verkochte werken
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Figuur 5 

 

Ondanks deze onduidelijkheid zijn de verkregen gegevens toch niet helemaal 

onbruikbaar en bieden ze zelfs interessante informatie. Zo merkten we op dat het 

schilderij Ode aan de haven van Antwerpen dat door de kunstenaar gemaakt werd in 

1925 op 24 oktober 1989 geveild werd bij het Antwerpse veilinghuis Campo Vlaamse 

Kaai voor 1.100.000 oude Belgische Frank. Zes jaar later dook het schilderij opnieuw 

op in de kunstmarkt. Ditmaal werd het schilderij aangeboden door het Antwerpse 

veilinghuis Campo & Campo en ging het werk onder de hamer voor maar liefst 

3.000.000 oude Belgische Frank. Via ons onderzoek aangaande de huidige bezitters 

van de kunst van Van Mieghem, dat we reeds eerder bespraken, vernamen we van de 

verantwoordelijke voor de public relations aangaande het kunstpatrimonium van 

havenbedrijf CMB dat dit schilderij door hen werd aangekocht in 1995.
788

 Erwin Joos, 
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die op dat ogenblik werkte als treasurer voor CMB, deed de aankoop.
789

 In 1997 

verkocht CMB het schilderij echter voor een door ons niet gekende prijs aan het 

havenbedrijf Hessenatie dat toen nog deel uitmaakte van CMB.
790

 Uit deze gegevens 

kunnen we afleiden dat de prijs van het schilderij in amper zes jaar tijd 

verdrievoudigde! Verdere interpretaties wat de evolutie van verkoopsprijzen 

aangaande de schilderijen betreft zijn niet mogelijk op basis van onze 

verkoopsresultaten, vermits deze slechts 46 verkoopsresultaten over schilderijen 

bevatten. 

 

De verkoopsresultaten stelden ons verder ook in staat per verkoopsjaar een minimum-  

en maximumprijs voor de categorieën schilderij en niet-schilderij aan te wijzen. 

Daardoor werd het enigszins mogelijk een prijzenevolutie op te merken. Zo zien we 

zeer duidelijk dat tot en met het jaar 1996 kleine niet-olieverfwerkjes reeds vanaf een 

kleine 100 tot maximum een paar 100 Euro aangekocht konden worden. De laatste vijf 

jaar is het echter onmogelijk het kleinste werkje, gemaakt in wat voor medium dan 

ook, voor minder dan circa 500 Euro aan te kopen. Dat tonen ook enigszins de 

verkoopsresultaten aan van Van Mieghems tekeningen op de veiling van 17 april 2008 

bij Veilinghuis Bernaerts te Antwerpen. We woonden deze veiling bij en zagen hoe 

zes tekeningen van de kunstenaar onder de hamer gingen. Voor de drie kleine 

potloodtekeningetjes op postkaartformaat werd gemiddeld circa 800 Euro betaald. Een 

tekening in gewassen bruine inkt, kleiner dan A4 formaat, waarop een koetsier was 

afgebeeld, werd geveild voor 900 Euro. Een houtskooltekening op A3 formaat met 

drie volkse vrouwen als onderwerp werd voor 2000 Euro verkocht. Een krijttekening 

op A4 formaat waarop de typische Van Mieghem-havenarbeidsters waren afgebeeld, 

werd voor 3800 Euro geveild, exclusief veilingkosten. We merken op dat de typische 

werken van Van Mieghem, zoals de havenarbeidsters, duurder verkocht worden dan 

de minder typische werken. Dit bleek ook uit ons experiment, waarbij we het werk ‘In 

de voorstad’ (afb. 23), dat in bezit is van Dhr. en Mevr. Van Dam-Ivens, de ouders 

van de auteur van deze masterproef, lieten schatten op de schattingsdag van 

veilinghuis Bernaerts die doorging op 22 maart 2008. Het werk is een vroeg werk van 

de kunstenaar uit 1898 en stelt geen typische havenvrouwen voor of een havenzicht. 

De expert-schatter Peter Bernaerts, herkende meteen de hand van Van Mieghem en 
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prees het werk met de term ‘mooi’. Na enige discussie over de media waarmee het 

werkje vervaardigd werd, schatte men het werk, dat groter is dan een A4 formaat, op 

zo’n 1200 Euro. Er werd onmiddellijk bij verteld dat als er havenvrouwen of 

havenboefjes opgestaan hadden we minstens het dubbele van deze prijs mochten 

verwachten … 

  

De vraag die we ons stellen is of deze prijsevoluties enkel te maken hebben met de 

algemene stijging van prijzen van (luxe-)producten of ook met de werking van de 

Stiching en het bestaan van het Museum? Uit het voorbeeld van het schilderij waarvan 

de prijs in zes jaar tijd bijna verdriedubbelde leiden we in eerste instantie duidelijk af 

dat deze immense stijging niet enkel het resultaat kan zijn van de gewone 

prijzenevoluties.Wanneer we op de verkoopprijs van 1 100 000 Belgische Frank in 

1989 de inflatiecijfers toepassen, komt deze verkoopprijs in 1995 overeen met 1 324 

059 Belgische Frank.
791

 De inflatie heeft dus slechts in geringe mate invloed gehad op 

de nieuwe verkoopprijs van  3 000 000 Belgische Frank in 1995. Maar het gaat hierbij 

slechts om één voorbeeld.  De eigenaars van het werk ‘In de voorstad’ kochten hun 

werk in 1975 voor 20 000 oude Belgische Frank, 33 jaar later wordt het werk geschat 

op 1200 euro, omgerekend 48 396 oude Belgische Frank.
792

 20 000 oude Belgische 

Frank in 1975 blijkt vandaag 1742 euro te zijn, wanneer we de berekening met de 

inflatiecijfers toepassen.
793

 Deze waardestijging van het werk blijkt dus enkel door 

inflatie te komen. Er wordt zelfs verlies geleden. 

 

Interessant om weten is dat Van Mieghems werken hoofdzakelijk in Antwerpen 

verkocht worden. Er worden Van Mieghems geveild bij veilinghuizen Bernaerts, 

Campo Vlaamse Kaai, Campo & Campo en Amberes.
794

 Ook bij veilinghuizen De 

Vuyst, Christie’s Amsterdam, Butterfields, Sotheby’s Amsterdam, S.A. Servarts N.V. 
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en Galerie Moderne ging reeds werk van de kunstenaar onder de hamer.
795

 Er werden 

dus ook werken van de kunstenaar geveild in Nederland en in Engeland. In Londen 

werd en wordt zijn werk ook verkocht door Wolseley Fine Arts, in Amsterdam door 

Kunsthandel Rueb.
796

 Wolseley Fine Arts stond reeds verschillende malen met werk 

van Van Mieghem op TEFAF, de meest gerenommeerde kunstbeurs van Europa die 

elk jaar in Maastricht doorgaat.
797

 Het werk van de kunstenaar werd ook reeds in 2005 

door de Brusselse Galerie Patrick Lancz aangeboden op de Antiekbeurs van België in 

Tour& Taxis.
798

 

 

Dat Van Mieghems werk hoofdzakelijk in Antwerpen verkocht wordt, kan verklaard 

worden door de herkomst van de verkopers. De mensen die Van Mieghems trachten te 

verkopen via veiling zijn meestal uit het Antwerpse afkomstig. Zij stappen met het 

werk van de Antwerpse kunstenaar naar de Antwerpse veilinghuizen, zo verklaarde  

ons Stefan Campo, zaakvoerder van Campo Vlaamse Kaai, in een telefoongesprek.
799

 

We merkten in dit gesprek op dat Van Mieghem enkel geveild wordt in Vlaanderen, 

Engeland en Nederland. Daarop verklaarde Campo dat internationale veilinghuizen 

graag Van Mieghems zouden willen verkopen, maar dat ze daar niet in slagen.
800

 Het 

werk van de kunstenaar duikt in Antwerpen op en geraakt in mondjesmaat tot bij de 

Antwerpse veilinghuizen.
801

 Buitenlandse verzamelaars komen ook kopen in 

Antwerpen.
802

  Recent verkocht Campo nog een Van Mieghem aan een Zwitser. 

Campo pleit ook voor het verkopen van Belgische kunst in Belgische veilinghuizen.
803

 

We vroegen Stefan Campo of hij een duidelijke prijsstijging opmerkte sinds het 

ontstaan van de Stichting en het Museum Eugeen Van Mieghem. De veilinghouder 

bevestigde dat hij een verband zag tussen de twee.
804

 Hoe meer aandacht een 
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kunstenaar krijgt in de pers, in boeken of via exposities, hoe meer interesse er ook is 

van gegadigden.
805

 

4.2.6 Artistieke gevolgen  

 

Hedendaagse kunstenaars leren ons vaak de kwaliteiten van ouder werk ontdekken en 

herontdekken. Zij bewonderen en raken geïnspireerd. Daarbij leren ze ons via hun 

eigen werk vaak werk kennen van vergeten of niet gekende kunstenaars. Dat gebeurde 

onder meer bij het werk van Bosch, Vermeer en El Greco.
806

 Deze laatste werd bvb. 

omarmd door Picasso en Kandinsky  als aartsvader van de moderne kunst.
807

  

 

In dit kader vragen we ons af of er vandaag ook kunstenaars geïnspireerd raakten door 

Van Mieghem? Wat heeft er toe geleid dat zijn beeldtaal en oeuvre tot bron van creatie 

werden aangesproken? Een directe inspiratie bij kunstenaars blijkt vooral te volgen op 

vraag van de Stichting. Zo maakte beeldhouwster Carla Kamphuys Meijer de bronzen 

beelden naar Van Mieghems werk op verzoek van de Stichting.
808

 Verder verscheen er 

een dichtbundel van de hand van Mark Meekers, geïnspireerd op het oeuvre van de 

Antwerpse kunstenaar.
809

 In samenwerking met Erwin Joos bracht deze man zijn 

bundel uit.
810

 Tenslotte kunnen we ook melding maken van het theaterstuk ‘Het 

testament van Augustine’ onder regie van Bert Popelier.
811

 Dit stuk werd eveneens op 

vraag van de Stichting gemaakt.
812

 Een grote inspiratiebron voor hedendaagse 

kunstenaars en zeker niet bij grote namen en/of vernieuwers kan Van Mieghem 

klaarblijkelijk niet genoemd worden. 

 

4.2.7 Het woord van de voorzitter 

 

Alhoewel Erwin Joos (afb. 145) ons op het hart drukte dat het werk van de Stichting 

Eugeen Van Mieghem geen eenmanszaak is, kan al wie dit werk van nabij beschouwt 
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niet omheen de vaststelling dat de passie en gedrevenheid van deze man én zijn 

persoonlijke verwevenheid met zoveel activiteiten rondom de kunstenaar 

onmiskenbaar een motor betekenen in het hele proces van de toegenomen aandacht 

voor Van Mieghem. We besluiten dit deelhoofdstuk dan ook met de weergave van een 

gesprek dat we op 21 april 2008 hadden met Erwin Joos.
813

 In dit gesprek blikten we 

met hem terug op de afgelopen jaren waarin hij ijverde voor de waardering en 

bekendheid van Eugeen Van Mieghem. Ook richtten we ons in het gesprek op de 

toekomst van het werk van Eugeen Van Mieghem en van de Stichting.   

 

We ontmoeten Erwin Joos in de namiddag van maandag 21 april 2008 in het Eugeen 

Van Mieghem Museum op Linkeroever. Achter het Museum woont hij ook, als het 

ware vergroeid met het werk van de kunstenaar. We worden enthousiast begroet. 

Erwin Joos is tevreden. De Stichting heeft werk van Van Mieghem geïnventariseerd, 

verzameld, geëxposeerd en bestudeerd. Persoonlijk nam hij het beheer, de organisatie 

en de publicaties over de kunstenaar op zich. Joos is de motor van de Stichting, de 

man met de meeste kennis over de kunstenaar ook. De bijval die hij heeft gekregen 

van musea stemt hem positief. Het was en is hard werken. Zelf promotie voeren, zelf 

overal aankloppen. Volhouden en groeien, zo vertelt hij. Wanneer we hem vragen 

waarom er ondanks het harde werk weinig bijval blijkt te zijn voor Eugeen Van 

Mieghem in de kunstwetenschappelijke wereld, heeft hij onmiddellijk een antwoord 

klaar. Voor de kunstwetenschappelijke wereld is Van Mieghem een onbekende figuur,  

zegt hij. Hij staat immers niet in de officiële kunstgeschiedenis. Kunstwetenschappers 

zijn en blijven ongeïnteresseerd in wat niet in de kunstboeken staat en leven in een 

ivoren toren, aldus Joos. Van Mieghems succes en aandacht in het buitenland bewijzen 

echter de kwaliteit van zijn werk en het ongelijk van de geïsoleerde wetenschapper,  

verhaalt hij verder. Dat Van Mieghem wel bijval kent in de wereld van de kunsthandel 

vindt Joos naar eigen zeggen niet zo belangrijk. Hij vindt het echter wel positief: het 

ondersteunt en maakt deel uit van de herontdekking.  

 

We vragen hem met welke kunstenaars hij Van Mieghem vandaag vergelijkt. Steinlen 

staat op kop voor Joos. Israels, Breitner en Meunier volgen. Van Mieghem is ook 

beïnvloed, vult hij aan, door Munch en de ‘Ecole de Paris’. De werken beïnvloed door 
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deze laatste vormden een herinnering voor Van Mieghem aan het Salon van ‘Kunst 

van Heden’ dat volledig gewijd was aan de Ecole.  

 

We vragen hem waarom er tot vandaag nog geen tentoonstelling in samenwerking 

tussen de Stichting en het Koninklijk Museum van Antwerpen is gekomen die Van 

Mieghem kunstkritisch en kunsthistorisch kadert. Joos zucht en denkt even na. In het 

verleden zijn er kansen gemist, zegt hij. Hij haalt aan dat het moeilijk is om samen te 

werken met het Koninklijk Museum en dat de Stichting bij een mogelijke expositie 

amper inspraak zou krijgen. Hij voegt eraan toe dat de Stichting ten allen tijde wel 

bereid is tot een dergelijke samenwerking. Om Van Mieghem beroemd te maken 

hebben we het Koninklijk Museum vandaag echter niet meer nodig, zo besluit hij.  

 

We vragen hem waarom het werk nog niet geëxposeerd is in andere topmusea zoals 

het Franse Musée d’Orsay. De contacten zijn gelegd, deelt hij ons mee, maar ook dat 

hij uit ervaring meent te weten dat de resultaten van contacten soms lang op zich laten 

wachten. Het is volgens hem goed mogelijk dat het Musée d’Orsay binnen tien jaar 

contact opneemt voor een expositie. De kwaliteiten zijn volgens hem alleszins 

aanwezig binnen het oeuvre. Het oeuvre is uniek, meent hij.  

 

We peilen naar de belangrijkste waarde die hij aan het werk hecht - een vraag die we 

eerder ook stelden aan het publiek door middel van onze enquête. Joos wil niet 

opsplitsen. De historische waarde van het werk acht hij niet belangrijker dan de 

kunsthistorische of artistieke waarde. De waarde van Van Mieghems werk wordt voor 

hem gevormd door een geheel aan factoren: een mix van historische, kunsthistorische, 

esthetische en emotionele waarde.  

 

We vragen wat volgens hem de sterkste en de zwakkere kanten van het het werk van 

Van Mieghem zijn. Joos zegt van al het werk van de kunstenaar te houden. Natuurlijk 

zijn er ‘outstandings’, vervolgt hij. Maar van Van Mieghem kent hij praktisch geen 

minder werk. De kleinste tekening is knap. De kritiek dat Van Mieghem een beter 

tekenaar is dan een schilder kent hij. Hij treedt ze niet bij.   

 

We besluiten ons gesprek met een blik op de toekomst. In mei 2008 zal hij vijf 

lezingen in de Verenigde Staten geven, onder meer in Philadelphia, Washington en 
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New York . (Ondertussen kregen we reeds een e-mail van Erwin Joos uit de Verenigde 

Staten waarin hij enthousiast vertelt over de bijval die hij kreeg op deze lezingen.) Een 

nieuwe expositie in New York wordt gepland van 8 september tot 31 december 2009 

in ‘The Center of Jewish History’. De titel van de tentoonstelling zal ‘One Foot in 

America, Eugeen Van Mieghem (1875-1930) and the Jewish Emigrants of the 

Red  Star  Line’ zijn. Daarop zal ook een nieuw boek volgen. Verder vertelt hij dat er 

prille plannen zijn gemaakt voor een professionele film over Eugeen Van Mieghem en 

de Red Star Line. Tussendoor merkt hij op dat de belangstelling voor de kunstenaar in 

joodse middens blijft groeien. Joos schat dat Van Mieghem binnen circa tien jaar 

‘wereldberoemd’ zal zijn.  

 

Omdat niemand het eeuwige leven heeft en Joos de daadwerkelijke motor achter de 

Stichting is, vragen we hem hoe de verre toekomst van de Stichting en het Museum 

gezien wordt. Vandaag leidt Joos een kleine selecte groep mensen op aan wie hij zijn 

kennis over Van Mieghem en de Stichting doorgeeft. Voor de verre toekomst zijn er 

twee mogelijkheden vertelt hij. Ofwel vergroot het Museum met de steun van één of 

meerdere privé-organisaties. Vandaag lopen er gesprekken met twee mogelijke 

partners. Indien deze optie niet vruchtbaar zou blijken, verhuist het hele Museum naar 

de Verenigde Staten. Eén mecenas zou dan alles opkopen en schenkt of verkoopt al 

het werk, geschriften en memorabilia aan musea in de Verenigde Staten en het 

buitenland. Is het niet drastisch al deze Antwerpse kunst weg te rukken uit Antwerpen, 

vragen we verwonderd. Is er geen hartzeer? Droogjes antwoordt hij hierop dat, indien 

dit zou gebeuren, de stad Antwerpen nog altijd de grootste collectie ter wereld in het 

Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet heeft. En misschien maakt Van Mieghem net 

als de vele landverhuizers op zijn werken dus ook nog ooit zelf de grote oversteek ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 154 

4.3 Lusten Antwerpse musea Eugeen Van Mieghem? 

4.3.1 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) 

 

Dat de Stichting Eugeen Van Mieghem aan de basis ligt van op zijn minst een 

toegenomen naambekendheid van deze kunstenaar is allicht duidelijk geworden uit de 

voorgaande bladzijden. In dit hele verhaal van ‘op- of herwaardering’ merkten we in 

deel 4.2.1.2 echter op dat er omtrent of over Van Mieghem nog geen exposities 

georganiseerd zijn vanuit een samenwerking tussen de Stichting Eugeen Van 

Mieghem en het Antwerpse Koninklijk Museum. Nochtans zou men – in het licht van 

het hele verhaal – geneigd zijn te denken dat dit een te overwegen piste zou kunnen 

zijn. Een Antwerps kunstenaar die ‘naam’ krijgt én een Antwerps kunstmuseum ‘met 

naam’ dat zich o.a. ook richt op kunst uit de periode waarin hij actief was: het lijkt een 

voor de hand liggend huwelijk, zeker wanneer er ook een Antwerpse Stichting de 

kunstenaar allure en enige internationale uitstraling geeft. We vroegen ons dan ook af 

in hoeverre het KMSKA in de periode sedert de oprichting van de Stichting op 

zelfstandige basis ruimte had geschapen voor Van Mieghem én waarom er tot heden 

geen samenwerking met de Stichting was tot stand gekomen. Voor het zoeken naar 

een antwoord op deze tweede vraag waren we geprikkeld door het gesprek met 

journalist en kunstcriticus Eric Rinckhout die ons wees op een spanningsveld tussen 

beide actoren. In onze zoektocht naar antwoorden wierpen we vooreerst een blik op de 

exposities die door het Museum gehouden werden tussen 1982, het ontstaansjaar van 

de Stichting, en vandaag. Vervolgens bespreken we een gesprek dat we op 18 april 

2008 hadden met Herwig Todts, curator van de afdeling Moderne Kunst van het 

Antwerpse Koninklijk Museum. In dit gesprek verantwoordde Todts de afzijdige 

houding van het Koninklijk Museum t.o.v. de kunst van Eugeen Van Mieghem en 

direct en indirect ook t.o.v. samenwerking met de Stichting. 

4.3.1.1 Van Mieghem in het KMSKA tussen 1982 en vandaag 

 

Wanneer we de lijst met exposities overlopen die tussen 1982 en vandaag gehouden 

zijn door het departement Moderne Kunst merken we op dat Van Mieghems werk in 

de jaren 1980 twee maal werd opgenomen in een groepsexpositie.
814

 Het ging 

tweemaal om een thematische tentoonstelling waarvan de titels duidelijk verraden 
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waarom zijn werk werd opgenomen. Zo lijkt het ons vrij evident dat werk van Van 

Mieghem getoond werd op de overzichtstentoonstelling ‘Antwerpen 1900. 

Schilderijen en tekeningen. 1880-1914’ die van 7 december 1985 tot 9 februari 1986 

gehouden werd.
815

 Op deze expositie werd een breed gamma aan schilderijen en 

tekeningen van diverse kunstenaars uit deze specifieke periode getoond.
816

 Naast Van 

Mieghem werd er ook aandacht geschonken aan 55 andere schilders en tekenaars, 

onder wie Richard Baseleer, Karel Collens, Niçaise De Keyser, Henri De Braekeleer, 

Victor Hageman, Charles Mertens, Alfred Ost, Piet Verhaert, Walter Vaes, Emile 

Vloors en Charles Verlat.
817

 Eugeen Van Mieghem maakte deel uit van het overzicht. 

In de catalogus van de expositie lezen we bij de korte typeringen van het werk van de 

56 kunstenaars het volgende: ‘Eugeen Van Mieghems kwaliteiten als tekenaar 

overstijgen ongetwijfeld zijn picturale prestaties. Hij dankt zijn populariteit dan ook 

hoofdzakelijk aan de vele tekeningen, etsen en lithografieën, die hij maakte. 

Aanknopend bij een kennelijk nog steeds levendige naturalistische tendens, wist hij, 

met scherp observatievermogen, de marginale figuren uit de havenbuurt te typeren. 

Zijn composities zijn ondenkbaar zonder het impressionisme, in het somber koloriet 

sluit hij echter onrechtstreeks aan bij het zwaarmoedige naturalisme van b.v. Pierre-

Jacques Dierckx. In tegenstelling tot de ernstige Victor Hageman, primeert in het werk 

van Van Mieghem steeds de belangstelling voor het schilderachtige boven het 

miserabele.’
818

 [cursivering auteur] Deze tekst werd door Erwin Joos in januari 1986 

bekritiseerd als te oppervlakkig.
819

 De expositie omschreef hij echter als een 

lovenswaardig initiatief.
820

 

 

Een jaar na de voornoemde tentoonstelling werd opnieuw werk van Van Mieghem 

opgenomen in een groepsexpositie van het Antwerpse Koninklijk Museum, ditmaal in 

de thematische tentoonstelling ‘Nood zoekt brood. Vrouwenarbeid in de Belgische 
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schilderkunst 1860-1960’. Twee werken met arbeidende havenvrouwen werden 

getoond.
821

 

 

Een grote retrospectieve over de in Antwerpen zo populaire kunstenaar blijkt echter in 

de lijst met tentoonstellingen te ontbreken. Dit moet beslist een reden hebben. We 

gingen ten rade bij Herwig Todts, curator Moderne Kunst van het Antwerpse 

Koninklijk Museum. 

 

4.3.1.2 Het KMSKA beschouwt Eugeen Van Mieghem 

 

Todts start ons gesprek met het kaderen van Van Mieghem in de kunstgeschiedenis en 

vermeldt ook waarom zich in de collectie van het Museum werken van Van Mieghem 

bevinden. Het Koninklijk Museum bezit drie werken. Tot het einde van de jaren 1960 

was het KMSKA de enige instelling in Antwerpen die hedendaagse kunst kocht en in 

de eerste plaats Antwerpse kunst. Men kocht werk van Eugeen Van Mieghem maar 

ook van veel tijdgenoten waarvan het werk even belangrijk als onbelangrijk werd 

beschouwd. Indien het Koninklijk Museum geen werk van Van Mieghem zou bezitten, 

zou Herwig Todts er toch voor ijveren om werk van hem aan te kopen al was het maar 

omdat de kunstenaar ontegensprekelijk deel uitmaakt van de Antwerpse 

kunstgeschiedenis.  

 

Eugeen Van Mieghem wordt door Todts en de kunstwetenschappelijke medewerkers 

van het Museum beschouwd als een kunstenaar die voortborduurt op de sociaal-

realistische strekking binnen de kunst van de 19
e
 eeuw en op de hieraan verbonden 

‘mode’ onder kunstenaars om het proletariaat uit te beelden. Laermans, Meunier, Leon 

Frédéric, …: het zijn slechts enkele voorbeelden. Volgens Todts haalde Van Mieghem 

in dit opzicht zijn mosterd bij Steinlen, niet alleen qua onderwerp maar ook wat de 

manier van tekenen betreft. De curator meende dat Van Mieghem daar nauwelijks iets 

aan toegevoegd heeft. Deze vaststelling bracht hem meteen bij een situering van de 

kunstenaar als ‘minder belangrijk’. Als kenmerken van ‘belangrijk’ hanteren hij en het 

Koninklijk Museum criteria die vrij algemeen ook in de kunstwetenschappelijke 
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wereld gangbaar zijn: een kunstenaar kan als belangrijk beschouwd worden wanneer 

hij of zij zich onderscheidt door ofwel vernieuwing te brengen ofwel door extra goed 

te zijn in hetgeen hij of zij doet of naar voor brengt. Volgens Todts behoort Eugeen 

Van Mieghem tot geen van beide categorieën. Hij wijkt niet af van de mode, brengt 

geen vernieuwing, is af en toe goed maar ook af en toe heel vlak in zijn werk. Todts 

stelt dat Eugeen Van Mieghem ook tijdens zijn leven niet als ‘bijzonder’ werd 

opgemerkt. Zijn deelname aan de exposities van ‘Kunst van Heden’ is – volgens Todts 

– niet noodzakelijk een extra-kwaliteitslabel: ‘Kunst van Heden’ gaf plaatselijke 

kunstenaars immers gewoon de kans om te kunnen exposeren maar heel wat van deze 

kunstenaars zijn toen en tot vandaag niet als belangrijk opgemerkt door grote musea 

en zijn onbekend voor het grote publiek.  

 

We vroegen Todts dan ook wat hij sterk en zwakker vindt aan Van Mieghems kunst. 

De curator blijkt appreciatie te hebben voor de vlotheid en trefzekerheid waarmee Van 

Mieghem kon tekenen en schetsen en dan voornamelijk voor de snelle juiste manier 

waarop hij iets kon karakteriseren. Maar het in beeld brengen van straatjongetjes en 

havenvrouwen is volgens Todts al te gemakkelijk. De werken met het arbeidende en 

armere volk lijken te willen zeggen: zie, hoe sympathiek is het gewone volk toch! En 

dat stuit de curator tegen de borst omdat dit zeker niet à priori kan gesteld worden. 

Daar voegt hij nog aan toe dat Van Mieghem zeker niet de enige was die op zoek ging 

naar het karakteristieke. Vanaf 1860 gebeurde het trouwens regelmatig dat kunstenaars 

het karakteristieke gingen combineren met het schetsmatige. Deze benadering werd 

het sterkst ontwikkeld door Toulouse-Lautrec. Volgens Todts slaagde Lautrec er 

echter veel beter dan Van Mieghem in om het beweeglijke en de beweging vast te 

leggen. De KMSKA-curator stelt ook dat Van Mieghem geen groot schilder was. De 

vormgeving in de schilderijen is volgens hem slap. De kunstenaar leek niet in staat om 

vorm weer te geven door middel van olieverf. De figuren en de compositie lijken 

steeds te verdwijnen in een brij van vieze kleuren. 

 

Daarop vroegen we de curator waarom er door het Koninklijk Museum, eventueel in 

samenwerking met de Stichting, nog geen expositie werd gehouden  die het werk van 

de vandaag zeer populaire Van Mieghem kunsthistorisch en kunstkritisch kadert. Is het 

immers niet de verantwoordelijkheid van de grote musea om het kunstpubliek een juist 

beeld te geven omtrent het belang van een dergelijk kunstenaar binnen de 
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kunstgeschiedenis en te proberen de kwaliteit van zijn werk op een objectieve manier 

te benaderen? Herwig Todts stelde dat hij zelf inderdaad al had gedacht aan dergelijke 

tentoonstelling en dat hij in het Museum het voorstel had verdedigd om een expositie 

in te richten waar het werk van Eugeen Van Mieghem getoond zou worden naast dat 

van zijn tijdgenoten die rond dezelfde thematiek werkten. Zo zou voor het 

(Antwerpse) kunstpubliek duidelijk kunnen worden wat Van Mieghem werkelijk 

betekent. Todts meent dat op deze manier allicht duidelijk zou kunnen worden dat Van 

Mieghem slechts van lokaal belang is, dat hij niet beter is dan zijn tijdgenoten-

kunstenaars die rond dezelfde thematiek werkten en dat zijn verdienste ligt in het 

charmeren van een breed publiek, maar meer ook niet. In elke stad zijn er, aldus Todts,  

vergelijkbare kunstenaars die dat doen of gedaan hebben. Zijn voorstel voor een 

dergelijke expositie ging echter om voor ons onduidelijke redenen niet door. Todts 

meent evenwel dat met een dergelijke tentoonstelling de kunstwetenschappelijke 

wereld Van Mieghem niet plots belangrijker zou gaan achten: hiervoor moet immers 

het werk voor zich kunnen spreken.  

 

Todts vertelde ons ook dat Erwin Joos reeds verscheidene malen bij het KMSKA 

langsgekomen was met de vraag om meer aandacht te besteden aan Van Mieghem en 

met het voorstel tot het inrichten van een retrospectieve voor de kunstenaar. Todts 

meent echter dat Joos de betekenis van Van Mieghem telkens opnieuw overschat door 

hem met onder meer Toulouse-Lautrec en Edvard Munch te vergelijken en een 

expositie te willen waarbij Van Mieghems werk hangt naast de groten van de 

Belgische kunst zoals James Ensor en Leon Spilliaert. Paul Huvenne, de conservator 

van het KMSKA, die deelnam aan onze eerder besproken publieksenquête, leek deze 

houding van het Koninklijk Museum te bevestigen door te antwoorden op alle vragen 

met uitzondering van vraag twee. Daarin vroegen we de respondenten wat hen 

aantrekt in het werk van Eugeen Van Mieghem … 

 

Ons inziens zal een kaderende expositie rond Van Mieghem in samenwerking met de 

Stichting niet gauw plaatsvinden, ook al had de Stichting amper vier jaar na haar 

oprichting het als het belangrijkste streefdoel gesteld om in 1990 een grote Eugeen 

Van Mieghem-retrospectieve in te richten in samenwerking met het Koninklijk 
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Museum voor Schone Kunsten of de stad Antwerpen.
822

 Deze vond dus nooit plaats. 

In 1996 verklaarde Erwin Joos nog teleurgesteld te zijn over het onthaal in de Vlaamse 

museumwereld en op het uitblijven van een reactie vanwege het Antwerpse Koninklijk 

Museum op de vraag om Van Mieghems werk te komen bekijken in kader van de toen 

op til staande expositie omtrent het naturalisme.
823

  Vandaag verklaart hij dat hij het 

Koninklijk Museum niet nodig heeft om Van Mieghem  bekend te maken …
824

  

Tussen de de kunstwetenschappelijke wereld in de hoedanigheid van het KMSKA en 

de Stichting Eugeen Van Mieghem is klaarblijkelijk een opmerkelijk spanningsveld  

aanwezig. 

4.3.2 Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen-UNESCO Werelderfgoed  

 

 

Naast het KMSKA is dit museum eveneens een museum met internationale uitstraling 

en tegelijk met Antwerpse wortels. De afdeling Prentenkabinet van dit museum 

beschikt over de grootste collectie ter wereld van werk van Van Mieghem  In het 

kader van ons onderzoek vroegen we ons dan ook af welk standpunt over dit werk we 

kunnen ontmoeten bij de wetenschappelijke medewerkers van het Museum Plantin-

Moretus/Prentenkabinet Antwerpen-UNESCO Werelderfgoed en bij conservator 

Francine de Nave.  

4.3.2.1 Van Mieghem in het Prentenkabinet tussen 1982 en vandaag 

 

In tegenstelling tot het Antwerpse Koninklijk Museum hield het Museum Plantin-

Moretus/Prentenkabinet wel een retrospectieve expositie met werken van de 

kunstenaar. De getoonde werken kwamen uit hun eigen collectie en de tentoonstelling 

vond plaats in 1987. Sindsdien ligt echter alle activiteit omtrent Van Mieghem stil.  

 

In 1986 deelde Francine de Nave de komst van de tentoonstelling mee aan Erwin Joos. 

Daarop zegde de Stichting al haar medewerking toe.  De expositie ‘Eugeen Van 
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Mieghem (1875-1930) en de Antwerpse haven: tekeningen en pastels van het Stedelijk 

Prentenkabinet’ had plaats tussen  9 september en 18 oktober 1987.
825

 Circa 5000 

bezoekers kwamen de tekeningen en pastels bekijken.
826

 De Stichting Eugeen Van 

Mieghem stond in voor de financiering van de catalogus die daardoor ook als één van 

de albums van de Stichting wordt gezien.  Conservator Francine de Nave schreef 

daarin onder meer het volgende: ‘(…) Zonder zich aan banaliteiten of valse romantiek 

over te geven, wars van al het anecdotische en elk overbodig detail, werd hij als het 

ware rusteloos gedreven tot de naakte weergave van de arbeider en zijn werkelijkheid, 

de fundamentele en blijvende doelstelling van de kunstenaar. Door de opgelegde 

soberheid in de middelen en de expressieve lijnvoering wist Eugeen Van Mieghem 

daarbij een onbetwistbare grootsheid in zijn kunst te bereiken, die zich vooral liet 

gelden in de synthetische kracht die van zijn werken uitstraalt. Als zodanig is Eugeen 

Van Mieghem geen kunstvernieuwer geworden, maar wel een eerlijk en gevoelig 

kunstenaar die zich alleen liet bewegen door wat hem door het hart werd ingegeven 

zonder zich te bekommeren om wat door de nieuwe kunstrichtingen gepropageerd 

werd. Zijn artistieke nalatenschap blijft evenwel voor ons van grote waarde, niet 

alleen als het werk van een zeer degelijk kunstenaar, die zich vooral geopenbaard 

heeft als een weergaloos tekenaar en die buiten kijf mag gerekend worden tot de 

knapste vertegenwoordigers van onze realistische school, maar vooral vanwege het 

zeer volledige tijdsbeeld dat hij met zijn treffende karaktertekeningen en gevoelige 

sfeerbeelden dank zij een onovertroffen meesterschap van de bonte en bruisende 

wereld aan de Antwerpse havenkant omstreeks de eeuwwisseling voor immer heeft 

vastegelegd, een leven dat na de Tweede Wereldoorlog voorgoed uit de stad verdween 

door de verdere uitbreiding van de haven naar het noorden.’
827

 [cursivering auteur]  

 

Uit deze tekst blijkt duidelijk dat de Nave de mening van het Koninklijk Museum niet 

volgt. Van Mieghem wordt zelfs als groots en als een belangrijk vertegenwoordiger 

van de realistische school omschreven. Dat hij geen vernieuwer is, is een opvatting die 

ze deelt met het KMSKA. Als historicus lijkt Francine de Nave zich ook bijzonder 

bewust van de onmiskenbaar historisch documentaire waarde van het oeuvre. Wat we 
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ons in dit licht evenwel afvroegen was waarom er na deze tentoonstelling en dit 

gedurende intussen reeds meer dan twee decennia door het Museum Plantin-

Moretus/Prentenkabinet geen verdere aandacht meer gevraagd werd voor de grote Van 

Mieghem-collectie in hun bezit. 

4.3.2.2 Van Mieghem en de tentoonstellingspolitiek van het Prentenkabinet  

 

Zoals we eerder vaststelden situeert de stijgende populariteit en grotere bekendheid 

van Van Mieghem zich voornamelijk na 1993. De tentoonstelling in het Antwerpse 

Prentenkabinet  heeft daartoe wellicht mede een verre aanzet gegeven maar op de 

eerste plaats zijn het de vele initiatieven van de Stichting geweest die in de jaren 

daarna voor dit effect hebben gezorgd. Dat het Prentenkabinet van Plantin-Moretus 

zelf niet meer heeft ingespeeld op de toegenomen belangstelling is een gegeven 

waarvoor we naar een verklaring zochten.  

 

Dat conservator de Nave plots haar mening en oordeel over de kunstenaar zou herzien 

hebben, leek ons onwaarschijnlijk. We hadden dan ook graag met haar een gesprek 

hierover gehad. De conservator kon ons echter pas te woord staan vanaf augustus 

2008. Rekening houdend met de inleverdatum van deze masterproef was het dus niet 

meer mogelijk om dit met haar te bespreken. Toch kregen we via e-mail een bondig 

antwoord op onze vragen. Daarin lichtte ze toe dat de tentoonstellingspolitiek van het 

Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet moderne Antwerpse kunstenaars slechts 

eenmalig toelaat aan bod te komen. Dit om twee redenen. Ten eerste wil het Museum 

geen precedenten scheppen en ten tweede volgt het Museum een gepondeerde politiek 

om Antwerpse kunstenaars om de beurt in de kijker te stellen. Dat een dergelijke 

benadering beperkingen inhoudt is duidelijk en het kan de vraag oproepen of onze 

achterachterkleinkinderen ooit de kans zullen krijgen om werk van Van Mieghem en 

andere Antwerpse kunstenaars uit de collectie van het Prentenkabinet in overzicht te 

zien. 

 

In elk geval is het besluit dat de Naves visie op het werk van Eugeen Van Mieghem - 

die de visie van het Antwerpse Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet 

vertegenwoordigt - afwijkt van die van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. 

Het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet apprecieert duidelijker het werk van de 
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kunstenaar maar is door een strikte tentoonstellingspolitiek niet meer in de 

mogelijkheid dit werk uitgebreid aandacht te schenken via exposities. Zoals eerder 

vermeld in dit hoofdstuk , deel 4.2.1.2, stelt het Museum zijn collectie wel in bruikleen 

ter beschikking – onder meer aan de Stichting - en kan de Van Mieghem-liefhebber op 

deze wijze wel nog in contact komen met delen van het werk uit de omvangrijke 

collectie van het Antwerpse Prentenkabinet.
828

 

 

4.4 Is er leven voor Van Mieghem naast de Stichting? 

 

We besluiten dit hoofdstuk door na te gaan of er naast de talloze eerder beschreven 

initiatieven onder impuls of in een duidelijke samenwerking met de Stichting ook 

andere organisaties in de afgelopen 26 jaar Van Mieghems werk op eigen initiatief een 

publiek forum hebben gegeven. 

 

Wanneer we de expositielijst bekijken merken we meteen dat er heel wat 

(groeps)exposities waarbij Van Mieghems werk getoond werd hebben plaatsgehad.
829

 

We merken privé-initiatieven op van bedrijven als Bank Paribas, de Antwerpse 

verzekeringsgroep APRA en de Antwerpse Waterwerken.
830

 Deze zetten in zekere zin 

de tentoonstellingstendens die aanwezig was in de periode 1930-1982 verder. 

Daarnaast vallen de talrijke exposities in het commerciële milieu op.
831

 Diverse 

galerijen hielden de afgelopen jaren (verkoops)tentoonstellingen omtrent Van 

Mieghem. Onder hen de Amsterdamse kunsthandel Rueb en het Londense Wolseley 

Fine Arts. Interessant is dat de nu reeds overleden eigenaar van misschien wel de 
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grootste particuliere Van Mieghem-verzameling, Reddy Meyers, regelmatig zijn 

collectie publiekelijk toonde door middel van tentoonstellingen in zijn galerij die 

verbonden was aan zijn kledingzaak SKM te Aartselaar. De Van Mieghem-collectie 

Meyers wordt door Erwin Joos vandaag geschat op zo’n 120 werken.
832

 In 1986, 1987, 

1993, 1997 en 2003 kon de Van Mieghem-liefhebber telkens kennismaken met (delen 

van) deze grote collectie.
833

  

 

Naast deze meer private initiatieven merken we ook exposities op waarbij werk van de 

kunstenaar getoond werd in culturele centra en in historische of archeologische musea 

naar aanleiding van thematentoonstellingen waarbij het werk van de kunstenaar 

aansloot.
834

 Zo werd in 1991 in het Hessenhuis de expositie ‘Papieren herauten - 

Culturele affiches te Antwerpen 1880-1914’ gehouden waarbij een affiche, een 

pentekening en een boekillustratie van Van Mieghem uit zijn ‘Scaldentijd’ getoond 

werden.
835

 De inrichter van deze expositie, de kunsthistoricus K. Scheerlinck ging 

evenwel ten rade bij Erwin Joos om hem meer informatie te verschaffen over deze 

werken.
836

  In 1997 hield men in het Gentse Museum voor Industriële Archeologie en 

Textiel de expositie ‘Le monde du travail 1848- 1918’ waarin vier werken van de 

kunstenaar werden opgenomen.
837

 In Luik vond bijna gelijktijdig de gelijknamige 

tentoonstelling plaats waarbij drie werken van de kunstenaar getoond werden.
838

 

 

De op kunstwetenschappelijk vlak belangrijkste tentoonstelling waarin ooit werk van 

Van Mieghem een plaats kreeg was ons inziens de expositie ‘Steinlen et l’époque 

1900’. Deze expositie werd in 1999 en 2000 eerst getoond in het Zwitserse Musée 

Rath en reisde daarna in 2000 door naar het Picasso Museum in het Spaanse Barcelona 
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waar we ze zelf als vijftienjarige overigens hebben gezien.
839

 De conservator van de 

expositie in het Musée Rath selecteerde zeven werken van Van Mieghem - twee waren 

afkomstig van het Eugeen Van Mieghem Museum, de andere waren afkomstig uit 

privé-verzamelingen.
840

 Op deze tentoonstelling rondom Steinlen waren werken te 

zien van onder meer Bonnard, Daumier, Degas, Forain, Kollwitz, Munch, Willette, 

Viollier, Signac, Utrillo, Marquet, Mucha, Picasso, Toulouse-Lautrec en Kees Van 

Dongen.
841

 De Belgische kunstenaars die gelinkt werden aan Steinlen werden 

vertegenwoordigd door Charles de Groux en … Eugeen Van Mieghem.
842

 Deze 

tentoonstelling heeft zeker gezorgd voor een verbreding van de bekendheid van 

Eugeen Van Mieghem. Dat zijn werk tussen dat van toppers uit de kunstgeschiedenis 

mocht hangen bezorgde de kunstenaar gegarandeerd enige uitstraling in Zwitserland 

en Spanje. Dat de inrichters op het spoor kwamen van Van Mieghem is waarschijnlijk 

te danken aan het werk van de Stichting die eerder in 1997-1998 in samenwerking met 

de in 2005 ter ziele gegane Fondation Neumann in Zwitserland exposeerde…
843
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5 Besluit 

 

We zijn ons onderzoek begonnen vanuit drie grote vraagstellingen die op hun beurt 

een aantal neven- en hulpvragen hebben opgeroepen. In ons besluit zullen we dan ook 

teruggrijpen naar de hoofdvragen en af en toe verbanden leggen tussen de 

afzonderlijke antwoorden. Onze besluiten zijn vanzelfsprekend een samenvattende 

omschrijving van wat we hebben vastgesteld op basis van het gedetailleerd onderzoek 

dat uitvoerig, met namen en feiten en verwijzingen, beschreven wordt in deze paper. 

Het een kan en mag uiteraard niet losgezien worden van het ander. 

 

Wanneer we ons vooreerst afvroegen wanneer en waarom men in dit geval spreekt 

over een (her)ontdekking, dan hebben we in de loop van ons onderzoek al snel ervaren 

dat de begrippen ‘ontdekking’ (in de zin van iets totaal nieuw ontmoeten) of 

‘herontdekking’ (in de betekenis van iets wat vergeten was terugvinden) vooral 

subjectief zijn en afhangen van de beschouwer. Wie nog nooit van Van Mieghem 

gehoord heeft en plots aandacht gevestigd krijgt op zijn bestaan (en daarbij merkt – 

zoals de laatste tientallen jaren gebeurd is – dat er veelvuldig schijnwerpers op het 

fenomeen gericht worden) is vlug geneigd van te spreken over een ontdekking. Het is 

in ons onderzoek echter eerder onze bedoeling om het verschijnsel van de 

(her)ontdekking in algemene zin te benaderen. Wanneer we ons dus afvragen of Van 

Mieghem vandaag als een (her)ontdekking mag worden beschouwd, moeten we 

uitklaren of hij ofwel tijdens zijn leven een revelatie was die nadien vergeten werd 

ofwel of hij een miskend en vergeten kunstenaar was die nadien in andere 

tijdsomstandigheden de aandacht heeft gekregen die hij verdiende. 

 

Op geen van de voorgaande vragen kunnen we onomwonden positief antwoorden. 

Eugeen Van Mieghem was tijdens zijn leven niet echt een vernieuwer noch een in zijn 

genre uitzonderlijk kunstenaar. Wanneer we hem plaatsen in een breder 

kunsthistorisch kader en ook zijn aanwezigheid in exposities en manifestaties tijdens 

zijn leven bekijken, dan kunnen we zeker stellen dat hij een verdienstelijk kunstenaar 

was en beslist een vaardig tekenaar en een opvallend kundige observator van zijn 

biotoop: de stad Antwerpen, de haven en het leven van de mensen erin. Zijn werk was 

hoofdzakelijk aanwezig in Antwerpse kunstkringen en tentoonstellingen waarvan er 
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een aantal ook internationale dimensies aanboorden en werk van (latere) grote namen 

bij het publiek brachten. Van Miegehems werk vond op het internationale forum een 

eerder geringe aanwezigheid. In de kritieken of besprekingen door tijdgenoten wordt 

zijn werk hoofdzakelijk positief ontvangen maar kunnen we niet vaststellen dat hij als 

een buitengewoon en/of vernieuwend artiest wordt omschreven. De invloed van en/of 

gelijkenissen met het werk van kunstenaars die vandaag toch wel een grote naam 

hebben (we denken vooral aan Steinlen en Toulouse-Lautrec) is zeker merkbaar maar 

dat maakt Van Mieghem niet noodzakelijk tot een nieuwe Steinlen of Lautrec. Zeker is 

alleszins dat Van Mieghem gedurende de circa 35 jaar van zijn actief 

kunstenaarsbestaan een bijzonder omvangrijk oeuvre heeft voortgebracht waarin 

tekeningen kwantitatief en – zoals eerder gesteld – ook kwalitatief duidelijk de 

boventoon voeren. De stelling dat Van Mieghem tijdens zijn leven een revelatie 

geweest zou zijn of een miskend groot kunstenaar, is echter niet te onderbouwen.  

 

Of hij na zijn dood miskend en/of gewoon vergeten was, is een andere vraag waarop 

we genuanceerd kunnen antwoorden. Uit ons onderzoek naar de aanwezigheid van zijn 

werk in de kunstscène tijdens de eerste halve eeuw na zijn overlijden blijkt dat hij, 

weliswaar hoofdzakelijk in Antwerpen, aanwezig bleef in tentoonstellingscircuits 

ingericht door kunstliefhebbers en –verenigingen en dat in dit kader ook retrospectieve 

tentoonstelingen wezen op het belang dat in bepaalde kringen aan hem werd gehecht. 

Ook op de in hoofdzaak Antwerpse kunstmarkt bleef geregeld werk van hem 

opduiken. De grote Antwerpse musea met nationale en internationale uitstraling, het 

KMSKA en het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, hebben echter slechts 

beperkte aandacht besteed aan zijn werk en dit in het kader van enkele 

groepstentoonstellingen. De indruk bestaat dat zij zijn werk kunsthistorisch gezien 

minder interessant vonden dan werk van bvb. genre- en tijdgenoten zoals Breitner of 

Jakob Smits die ze wel in de kijker plaatsten. Uiteraard ging in deze periode algemeen 

veel aandacht naar nieuwe kunststromingen en behoorde Van Mieghem, zoals 

overigens ook reeds tijdens zijn leven, tot een genre dat in hoofdzaak voortborduurde 

op tendensen uit de 19
e
 eeuw en het begin van de 20

e
 eeuw. Uit de periode 1930 - 

1982 vonden we wel enkele tekenen van belangstelling voor het werk in de pers maar 

geen sporen van studiewerk of kunstwetenschappelijke benaderingen over de 

kunstenaar en zijn werk. Samengevat kunnen we dan ook stellen dat Van Mieghem in 

de eerste vijftig jaar na zijn heengaan niet echt vergeten of afwezig was maar dat zijn 
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aanwezigheid zich hoofdzakelijk situeerde bij een plaatselijk kunstminnend publiek en 

dat hij geen aandacht genoot bij een breder publiek noch in de kunstwetenschappelijke 

middens en grote instellingen.  Wanneer we de periode daarna benaderen vanuit de 

vraag of er over een ‘herontdekking’ kan gesproken worden, moeten we dit alvast in 

het achterhoofd houden. 

 

In ons onderzoek omschreven we het jaar 1982 als een sleutelmoment in het verhaal 

van de vandaag onmiskenbaar toegenomen bekendheid van Van Mieghem en zijn 

werk. Als we het gegeven ‘herontdekking’ hierbij beschouwen als een publieke 

opwaardering en mischien zelfs ook bredere erkenning en zelfs een mogelijke 

economische waardeverhoging dan komen we immers onvermijdelijk terecht bij de rol 

die de in dat jaar opgerichte Stichting Eugeen Van Mieghem en haar voorzitter Erwin 

Joos hebben gespeeld en spelen. We onderzochten dan ook uitvoerig op welke manier 

de toegenomen belangstelling voor Van Mieghem een realiteit is, of en hoe ze het 

gevolg is van de activiteiten van de Stichting en welke andere actoren en factoren 

invloed hebben in welke zin dan ook. Opvallend is alleszins hoeveel en hoe veelzijdig 

inititiatieven – van tentoonstellingen tot publicaties of zelfs toeristische activiteiten - 

werden en worden genomen door Joos en de Stichting vanuit een bijwijlen passionele 

gedrevenheid om Van Mieghem de bekendheid te geven waarvan men meent dat ze 

hem toekomt. De oprichting van een eigen Eugeen Van Mieghem Museum in 1993 

neemt hierin een bijzondere plaats in. Er is bovendien een netwerk aan contacten 

uitgebouwd en ook een zekere professionele uitstraling van het werk van de Stichting 

ontstaan. Ze heeft ook een hele schare Van Mieghem-liefhebbers achter zich 

verzameld, heeft sponsors kunnen vinden om succesvolle exposities te laten 

plaatshebben en slaagde en slaagt erin om de aandacht van pers en een aantal 

kuntscritici gaande te houden. Het uitvoerige onderzoek hiervan, dat we beschrijven in 

hoofdstuk 4, heeft dan ook blootgelegd hoe en welke mechanismen ervoor gezorgd 

hebben dat de lokale belangstelling voor Van Mieghem merkelijk is vergroot en ook 

duidelijk is overstegen. In ons besluit wensen we dan ook wat uitvoeriger aandacht 

hieraan te besteden omdat we hier bij de kern van ons onderzoek zijn aanbeland. 

 

Exposities en de promotie daarvan worden door de Stichting vaak doelgericht 

thematisch aangepakt om de bekendheid van de kunstenaar in en via een aantal 

kringen te vergroten. Zo wordt bvb. het thema van de joodse landverhuizers in New 
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York aangehaald om daar de grote joodse gemeenschap met en via haar Antwerpse 

verbindingen aan te spreken. De haventhematiek kan dan weer het stadsbestuur en 

havenbedrijven boeien. Door deze werkwijze beperkt de Stichting haar contacten 

duidelijk niet enkel tot de kunstwereld. Zo wordt bvb. ook de wereld van historici en 

historisch geïnteresseerden aangesproken. Vanuit de historische invalshoek kent de 

Stichting met het werk van Eugeen Van Mieghem trouwens opvallend meer bijval dan 

vanuit de kunstwetenschappelijke hoek. Dat blijkt zeker op die momenten waarop het 

werk vanuit een bepaalde thematiek – de (oude) haven en het leven eromheen, de 

migranten en de Red Star Line, de Eerste Wereldoorlog - ruimte krijgt in exposities en 

publicaties. Dit werd ons trouwens ook duidelijk bij ons onderzoek naar de 

aanwezigheid van werk van de Antwerpse kunstenaar in binnen- en buitenlandse 

musea: veelal werd het werk aangekocht omwille van de historisch documentaire 

waarde. Dat de historische waarde van het werk als belangrijk kan beschouwd worden, 

bleek eveneens uit de publieksenquête die we hielden onder leden van de Stichting, de 

Van Mieghem-liefhebbers bij uitstek. 

 

Door diezelfde publieksenquête werd zeker ook duidelijk hoezeer de Stichting invloed 

heeft gehad op de eerste kennismaking van niet weinig liefhebbers met het werk van 

Van Mieghem. Anderzijds bleek uit de resultaten toch ook dat Van Mieghem, zoals 

eerder gesteld, voor heel wat mensen inderdaad geen echt onbekende of vergeten 

kunstenaar is geweest. In de periode 1930-1982 kreeg de kunstenaar nog aandacht via 

initiatieven van liefhebbers en was zijn werk duidelijk aanwezig op de (Antwerpse) 

kunstmarkt. Dit bleken heel wat respondenten te bevestigen. Ook hier kunnen we dus 

stellen dat spreken van een ‘ontdekking’ een eerder relatief gegeven is maar anderzijds 

leert de enquête ons ook dat toch ook tal van liefhebbers Van Mieghem voor het eerst 

hebben ‘ontdekt’ in de periode na het ontstaan van de Stichting. 

 

Onmiskenbaar is de verdienste van de Stichting dat men vandaag regelmatig werk van 

Eugeen Van Mieghem kan bekijken in exposities in binnen- en buitenlandse musea. 

Tussen de dood van de kunstenaar en het onstaan van de Stichting bleken musea 

immers nauwelijks aandacht te schenken aan zijn werk door middel van exposities. In 

ons onderzoek naar het museale bezit van werken van Van Mieghem bemerkten we 

wel de opmerkelijke werkwijze van de Stichting om actief kunstwerken van Van 

Mieghem te verspreiden door schenkingen aan (internationale) musea. Slechts een 
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minderheid van de museale bezitters had ooit besloten zelf een werk aan te kopen. In 

het hele verhaal van exposities en musea blijft overigens ook een grote tentoonstelling 

ontbreken die het werk van de kunstenaar kunsthistorisch en kunstkritisch kadert en 

die mee kan onderbouwen of Van Mieghem inderdaad zijn ‘(her)ontdekking’ als 

kunstenaar waard is..  

 

Naast het inrichten van tentoonstellingen over de kunstenaar, al dan niet in 

samenwerking met musea, stichtingen, culturele centra en het commerciële circuit,  

probeert de Stichting ook publiek voor de kunstenaar aan te trekken door het uitgeven 

van publicaties. Deze publicaties blijken thans bijna de enige bronnen te zijn die het 

leven en oeuvre van de kunstenaar in kaart brengen en beschrijven. Dat mag eveneens 

een verdienste genoemd worden, want in de kunstwetenschappelijke literatuur vinden 

we eerder beperkte vermeldingen, nauwelijks analyses en zeker geen omvattend 

onderzoek terug m.b.t. het oeuvre van de kunstenaar. De terughoudendheid van de 

kunstwetenschappelijke wereld ten aanzien van het werk van Van Mieghem is dan ook 

een opvallende vaststelling. Onderzoek vanuit die hoek zou immers een interessante 

aanvulling kunnen betekenen van het werk van Joos en de Stichting en een objectieve 

benadering en situering van het werk van Van Mieghem kunnen bevorderen. Dit zou 

ook goed kunnen passen binnen onderzoek naar o.a. de naturalistische en sociaal-

realistische stroming in de kunstgeschiedenis. 

 

Publieksaantrekking en het verruimen van de bekendheid gebeuren ook door de 

inrichting van diverse activiteiten door de Stichting. Zo organiseerde men bvb. een 

wandelrally en schonk men plechtig bronzen beelden aan de stad Antwerpen. Dit zijn 

gelegenheden om zowel het Antwerpse stadsbestuur en haar toeristisch beleid te 

verbinden met Van Mieghem als om persaandacht te vragen De reacties in de pers 

over dergelijke initiatieven van de Stichting zijn overwegend positief.  

 

Ruimere aandacht in de regionale, landelijke en buitenlandse pers voor Van Mieghem 

en zijn werk als kunstenaar blijkt zich duidelijk te situeren na 1993 en dus na het 

ontstaan van het Eugeen Van Mieghem Museum. Gedurende de periode 1993-2002 

werd de kunstenaar in artikels meermaals omschreven als een ‘herontdekking’. Daarna 

volgde een nieuwe fase waarin men begon te stellen dat het huidige succes van de 

kunstenaar slechts een begin was. Het viel ons op dat het gros van de artikels – enkele 
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uitzonderingen niet te na gesproken - zich voornamelijk baseert op de publicaties van 

en de profilering van de kunstenaar door de Stichting.  

 

Een niet onbelangrijk element van ons onderzoek was de koppeling van de zgn. 

‘herontdekking’ van Van Mieghem aan de mogelijke effecten op de kunstmarkt, te 

meer omdat er wel eens een al dan niet bewust nagestreefd verband wordt 

gesuggereerd tussen het werk van de Stichting en gestegen verkoopsprijzen van het 

werk van Van Mieghem. We bekeken 221 veilingresultaten van diverse veilinghuizen 

tussen 1989 en vandaag. De gegevens bleken ontoereikend te zijn om een juiste 

prijzenanalyse uit te voeren en vooral om tendensen vast te stellen. Wel vonden we 

interessante exemplarische informatie die wijst in de richting van prijsstijgingen 

inzonderheid voor het schilderwerk. We koppelden dit onderzoek ook aan een 

‘oefening’ waarbij we een werk van Van Mieghem waarvan we de 

verkoopsgeschiedenis kenden lieten schatten bij een erkend veilinghuis dat actief is bij 

o.a. de verkoop van werk van Van Mieghem en aan gesprekken met 

verantwoordelijken uit de veilingwereld. Een besluit is wel dat, naast de grotere 

schilderijen, het thematisch meer populaire werk dat aansluit bij de invalshoeken die 

de Stichting gebruikt om het te promoten meer kans lijkt te maken op succes op de in 

hoofdzaak Antwerpse kunstmarkt. Beweringen als zou het om een bewuste politiek 

van de Stichting gaan om prijzen op te drijven kunnen we in geen geval bevestigen. In 

elk geval zou uitvoeriger onderzoek vanuit een economisch perspectief meer inzichten 

kunnen bieden in de reacties van (ver)kopers en de economische bijverschijnselen van 

een verhaal als dat van de ‘(her)ontdekking’ van Van Mieghem. 

 

Echt artistieke gevolgen van de verruiming van de bekendheid van Van Mieghem en 

de invloed van de activiteiten van de Stichting kunnen we dan weer als eerder 

kwantitatief en kwalitatief beperkt noemen. Wat er op dit vlak gebeurde (theater, 

literatuur, nevenexposities), gebeurde vooral op initiatief van de Stichting. 

 

Alhoewel Erwin Joos zichzelf bescheiden omschrijft als niet de enige medewerker van 

de Stichting, blijkt uit onze contacten en onderzoek hoe belangrijk de rol van een 

‘motor’ en ‘promotor’ als hij in dit verhaal is. Veel van wat er gebeurt, drijft op zijn 

passie voor Van Mieghem, op de contacten die hij legt en onderhoudt, op het 

praktische werk dat hij verricht en – niet in het minst – op zijn onderzoek naar en de 
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beeldvorming over de kunstenaar die hij verspreidt. Dat hij zelf zo goed als in het 

Eugeen Van Mieghem museum woont, is misschien wel een tekenend detail. In die zin 

blijkt dat de ‘(her)ontdekking’ van Van Mieghem zeker behoort tot het soort 

‘herontdekkingen’ dat sterk steunt op een bezielende persoon.    

 

Ons onderzoek bracht wel een spanningsveld aan het licht tussen het werk van de 

Stichting en de kunstwetenschappelijke wereld, inzonderheid zoals die 

vertegenwoordigd wordt door het KMSKA maar ook door (het opvallend tekort aan) 

academische publicaties over Van Mieghem. Hier ligt zeker ook nog een uitdaging te 

wachten waarbij bvb. door middel van verder kunstwetenschappelijk onderzoek of via 

een expositie waarbij Van Mieghem vanuit een hedendaagse wetenschappelijke hoek 

kan geconfronteerd worden met werk van tegelijk genre-, tijd- en stadsgenoten op zijn 

waarde en plaats in de kunstgeschiedenis kan getaxeerd worden. Wat in elk geval 

intussen duidelijk is geworden - én sterk te danken is aan het werk van de Stichting - is 

de historisch-documentaire waarde van het werk van de vaardig registrerende 

observator die Van Mieghem was.  

 

Dat Van Mieghem vandaag een ‘herontdekking’ mag genoemd worden in de zin van 

een (overleden) kunstenaar die een opvallende toegenomen belangstelling en 

bekendheid heeft verworven t.o.v. voorgaande perioden tijdens zijn leven of na zijn 

dood, kan zeker besloten worden. We stellen ook vast dat de rol van een persoon en 

een vereniging – in dit geval Erwin Joos en de Stichting Eugeen Van Mieghem – 

cruciaal zijn binnen dit verschijnsel. Uit onderzoek naar andere intitiatieven die in 

dezelfde periode naast en buiten de Stichting Van Mieghem ruimte gaven, blijkt dat, 

mochten enkele deze initiatieven er geweest zijn, de tentoonstellingstendens uit de 

periode 1930-1982 wellicht gewoon zou verdergezet zijn zonder dat de aandacht voor 

Van Miegehem wellicht opmerkelijk zou zijn toegenomen. Zelfs de aanwezigheid van 

Van Mieghem op de internationale Steinlen-tentoonstelling in Genève en Barcelona in 

1999 – 2000 zou zonder de naambekendheid die de Stichting aan Van Mieghem toen 

reeds gegeven had, wellicht niet tot stand zijn gekomen. 

 

De Stichting voerde 26 jaar lang een intense promotiecampagne met diverse middelen 

en heeft zonder twijfel Van Mieghem meer bekendheid gegeven in binnen- en 

buitenland. De waarde die vandaag aan deze bekendheid kan toegekend worden, dient 
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met enige nuance benaderd te worden. Daar waar een ruimer publiek en een aantal 

musea van verscheidene aard Van Mieghem erkennen, hecht het merendeel van de 

kunstwetenschappelijke wereld nog steeds beperkter belang aan de kunstenaar op 

kunsthistorisch vlak, wat niet wegneemt dat zijn werk door sommigen in deze kringen 

niet graag gezien kan worden of dat men geen intrinsieke kwaliteiten aan een deel van 

de werken van Van Mieghem zou kunnen toedichten. Deze houding wordt ook 

weerspiegeld in de bescheiden mate van aanwezigheid van het werk in 

belangwekkende kunstwetenschappelijke publicaties, in kunstmusea of in grotere 

exposities waarin het een plaats zou kunnen vinden. De historisch documentaire 

waarde die besloten ligt in het werk van de kunstenaar is ons inziens waarschijnlijk 

één van de belangrijkste troeven waardoor het werk ook internationaal op bijval kan 

rekenen. We hopen in elk geval dat deze masterpaper mee een bijdrage kan leveren tot 

inzicht in de aard en betekenis van het werk en op de allereerste plaats in de wijzen 

waarop de perceptie over en het onthaal van een kunstenaar en zijn werk ontstaan en 

hun veelzijdige gang gaan.  
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