GENK DOOR SCHILDERSOGEN. LANDSCHAPSSCHILDERS IN DE
LIMBURGSE KEMPEN (1840-1940).
EEN SAMENVATTEND OVERZICHT
(tekst: Kristof Reulens - versie van 18 februari 2014)

Joseph Coosemans - De kapelaanswijer – olie op doek - collectie Emile Van Dorenmuseum

INLEIDING
“Il y a en effet, en Belgique, une école de la Campine, comme il y a une école de l’Escaut, une école de
la Lys, une école de Tervueren. (…) une quantité de peintres se sont inspirés de ce pays de la solitude
et de la désolation. Il se groupent généralement dans les plaisantes et accortes auberges de Genck,
bourg pittoresque perdu au milieu du bruyères entre Hasselt et les bois de Gruytrode.”
(La Belgique illustrée 1918: 20)

Jean Massart – Etang à bord plat entre Hasselt et Genck – Plaat 65 uit Les aspects de la végétation en Belgique (1912)

Wie Genk vandaag bezoekt, ontdekt een stad opgebouwd uit vele wijken, grote
industrieterreinen en een stadscentrum, bezaaid met shoppings en winkels, waar de Europalaan
als een voortdurend kloppende verkeersader doorheen schiet. Het centrum van de stad – een
titel die sinds 2000 met trots gedragen wordt - is jong, en relatief klein in vergelijking met de
totale oppervlakte van het grondgebied. Wie het hart van de stad opzoekt, gaat nodeloos op zoek
naar een historisch centrum, dat traditioneel met een stad vereenzelvigd wordt. Enkele
negentiende-eeuwse gebouwen, waaronder het oud-gemeentehuis, lijken nog vaag te
herinneren aan een historische kern waar de grote geschiedenis van de stad zich afspeelde. Maar
deze grote, roemrijke geschiedenis heeft Genk nooit gekend. Toch bekleedde Genk ooit een
belangrijke plek in de Belgische geschiedenis. Vanaf het midden van de negentiende eeuw
groeide het toen nog kleine Kempendorp namelijk uit tot één van de meest geliefde
schildersoorden van België. De geschiedenis van het kunstenaarsdorp Genk is vandaag de dag
slechts een voetnoot in de Belgische kunstgeschiedenis, terwijl het dorp in de negentiende eeuw
geroemd werd door Octave Maus, Emile Verhaeren en Edmond Picard – om er slechts enkelen te
noemen - als één van de belangrijkste schilderslocaties in het land. De honderden
(landschaps)schilders en hun werken uit de periode 1840-1940 beamen dit.

GENK IN DE NEGENTIENDE EEUW
“Ce n’est pas un Eldorado mais un petit paradis… quand on a en tête la peinture.”
(Louise Héger, uit een brief uit 1878 bewaard in het Studie- en Documentatiecentrum voor de Vlaamse kunst 18001950 Museum voor Schone Kunsten Gent)

Postkaart met zicht op het oude centrum van Genk – collectie Dienst Cultuur stad Genk

Het centrum van wat ooit te boek stond als Genck – in het midden van de negentiende eeuw was een verzameling van enkele straten en een marktplein, gelegen rond de enige kerk van de
uitgestrekte gemeente. De neogotische kerk, gewijd aan Sint-Martinus – tevens stadspatroon –
dateerde uit 1858, met een oude vijftiende-eeuwse toren die aantoonde dat het centrum al vele
eeuwen het kerkelijke hart van het gebied was. Samen met de windmolen bepaalde de kerktoren
de skyline van Genk. Rond het kleine dorpscentrum lagen verschillende gehuchten, verspreid
over het grondgebied van de gemeente, uitgestrooid te midden van weidse landschappen,
zompige moerasgronden, ontelbare spiegelende vijvers en uitgestrekte heides. Rond 1800 kende
de heide-economie in de Limburgse Kempen zijn hoogtepunt en was het landschap van Genk het
kaalst. Enorme vlakten werden ingenomen door de struikheide, waar schapen graasden en
jeneverbessenstruiken tierden. De heidegronden gaven het landschap een eentonig en streng
karakter, enkel doorbroken door spiegelende vijvers en mastbossen. En daartussen werd het
oppervlaktezand opgewaaid, waardoor uitgestrekte glooiende landduinen met stuifzand en
vliegdennen eveneens deel uitmaakten van het Genker landschap. De ligging op de steilrand van
het Kempens Plateau, op de overgang naar de Lage Kempen, afzakkend naar de Demervallei
verklaren het zwakgolvend karakter van het landschap.
Genk was in de negentiende eeuw geen stad dus, maar een kerkdorp extra-large. Met amper
meer dan tweeduizend inwoners aan het einde van de negentiende eeuw op een oppervlakte
van meer dan 8700 hectaren werd Genk dan ook terecht “bijna het allergrootste dorp van België”
genoemd.
De industriële revolutie die in de negentiende eeuw de grote steden van het land in zijn greep
kreeg, bereikte het verre, schijnbaar ver van overal gelegen Genk aanvankelijk niet. Voor 1874

stopte er geen trein en was de postkoets vanuit bijvoorbeeld Hasselt, Maaseik of Maastricht, het
enige vervoermiddel om er te geraken. Maar dat weerhield enkele stedelingen niet om op
ontdekkingstocht te gaan naar dit verdoken paradijs. Het ongeschonden, zelfs maagdelijke Genk
bleek een natuurlijke schatkamer en trok zowel schilders als wetenschappers allerhande
(geologen, botanici, entomologen, archeologen…).
Het schilderen in openlucht – weg van de ateliers en academiezalen - was in die jaren nog jong
en de zoektocht naar inspiratie en plein air kwam dan ook snel op gang. En al vanaf het midden
van de negentiende eeuw zou Genk en de Limburgse Kempen hierin een voorname rol opnemen.
Genk kreeg de naam een bijhuis te zijn van het Franse Barbizon.
Door het grote aantal bezoekers nam het aantal hotels, logementen en herbergen in het centrum
gestaag toe. Genk werd een plek voor villégiature – wat staat voor het ontvluchten van de grote,
drukke steden naar het platteland, op zoek naar rust en groene, zuivere lucht. De honderden
postkaarten die tussen 1890 en de Tweede Wereldoorlog van Genk uitgegeven werden,
bewijzen de massale toestroom van toeristen die Genk in deze periode kende. Vanaf de late
negentiende eeuw kregen de lemen huisjes en Kempische langgevelhoeves gezelschap van grote
belle-epoque villa’s, buitenverblijven voor toeristen en kunstenaars.
De herinnering aan het kunstenaarsdorp ebde later echter stilaan weg en geraakte
ondergesneeuwd door de gebeurtenis die het landschap(schilderen) in Genk de fatale doodsteek
gaf: de ontdekking van de steenkool in de Limburgse ondergrond. Het pleinairisme was over zijn
hoogtepunt en het Genker landschap zou onherroepelijk veranderen.
Genk kwam aan het begin van de 20e eeuw in een stroomversnelling terecht die het oude Genck
en de landschapsschilderstraditie van de kaart zou vegen. De steenkoolindustrie maakte de
gemeente tot het kloppend hart van de Limburgse mijnindustrie met drie mijnzetels:
Waterschei, Winterslag en Zwartberg. Genk en zijn omgeving veranderde drastisch. In 1930 was
de bevolking door de migratie naar de steenkoolmijnen al aangegroeid tot 24.574. Drie kleine
zelfredzame mijndorpen schoten uit de grond. De mijnen bouwden naast de mijnindustrie hele
tuinwijken uit, voorzien van kerk, scholen, ziekenhuis en ontspanningscentra, de zogenaamde
casino’s. Het weidse landschap werd volgebouwd en vele van de geliefkoosde schildersplekken
verdwenen voorgoed.
Bijzonder is dat de steenkoolindustrie de eerste decennia van de twintigste eeuw amper een
invloed uitoefenden op het centrum van Genk. Deze restant van het oude Genck, waarop de
landschapsschilders verliefd werden, bleef gehandhaafd, tot die fatale maandagvoormiddag, 2
oktober 1944, waarbij een bommentapijt het kleine centrum van de gemeente haast letterlijk
met de grond gelijk maakte. Hiermee kwam tegelijkertijd voorgoed een einde aan de
herinneringen van de landschapsschildertraditie die Genk honderd jaar gekend had. Ook de
neogotische kerk was niet meer.
De mijnen kwamen tot volle bloei, en onder andere mede met het Industrieterrein Genk-Zuid
aan de oevers van het Albertkanaal groeide Genk uit tot derde industriestad van Vlaanderen. De
laatste steenkoolmijn in Genk sloot in 1988 zijn deuren, maar is vandaag nog steeds prominent
aanwezig met C-mine (Winterslag) en Thorpark (Waterschei) voorop.
Het landschapsverleden is nog voelbaar. Verschillende Molenvijvervilla’s zijn bewaard –
waaronder villa Le Coin Perdu van Emile Van Doren waar vandaag het Emile Van Dorenmuseum
ondergebracht is. En, als groenste centrumstad van Vlaanderen, is ook vandaag Genk nog steeds
een natuurrijke gemeente, met onder andere het beschermde vijvergebied De Maten, het
natuurgebied Het Wik, in het oosten van het Domein Bokrijk en het Nationaal Park Hoge
Kempen, dat zich uitstrekt over het grondgebied van Genk, As, Zutendaal, Lanaken,
Maasmechelen en Dilsen-Stokkem.

LANDSCHAPSSCHILDERS IN GENK 1840-1940. VIER GENERATIES
“Nauwelijks (…) hadden Brussel en weldra Gent zich tot werkelijke kunststeden weten te
ontwikkelen, of zie – daar – vormden zich, op verscheidene plaatsen, nieuwe kolonies van artiesten
o.a. die van Tervueren, met Coosemans, die van Genck, met Asselberghs, die uit het Gentsche, met
den Duyts en de Cock, die van Knocke, met Alfred Verwee.”
(Pol de Mont 1898: 99)

Genk werd in de loop van de geschiedenis door vier generaties landschapsschilder van buitenaf
bezocht. Tussen 1840 en 1940 werd Genk door honderden op doek vereeuwigd. Vele
landschapsschilders hebben de eindeloze horizonten en oneindige zichten van de Limburgse
Kempen op doek vereeuwigd
De opdeling in vier generaties is niet zozeer gebaseerd op individuele kunstenaars maar op een
aantal gedeelde kenmerken, specifiek voor de afgebakende periodes/generaties.

François ROFFIAEN - Studie in Genk (juli 1854) - olie op paneel – collectie Emile Van Dorenmuseum

De eerste generatie (1840-1870) ontdekte de Limburgse Kempen waarschijnlijk ergens in de
jaren 1840 en zette Genk op de kaart als schildersoord. Hoewel Genk veraf leek te liggen van
overal, bereikte ergens in de eerste helft van de 19e eeuw de eerste natuurwetenschappers en
kunstenaars het Kempendorp, te voet of per postkoets. Een kleine groep schilders – waaronder
ook buitenlanders als Jules Breton - legde de grondslag voor het kunstenaarsdorp dat Genk in de
daaropvolgende decennia zou worden. Het centrum van Genk, waar verschillende hotels vorm
kregen, wordt een uitvalsbasis voor tal van kunstenaars die de Limburgse Kempen op doek
vereeuwigen. Naast de verschillende gehuchten op Genks grondgebied (zoals Winterslag,
Gelieren, Langerlo, Sledderlo,…) trokken ze ook naar Zonhoven, Godsheide, Diepenbeek,
Zutendaal, Bilzen, As, Niel, Opoeteren, Lanklaar, Opglabbeek, Houthalen, Hechtel,…
Tot de belangrijkste vertegenwoordigers van deze generatie behoren François Roffiaen, Louis
Dubois, Edmond Tschaggeny, Willem Roelofs, Théodore Baron, Alphonse Asselbergs, Théodore
T’Scharner, Edmond De Schampheleer, Frans Keelhoff, Théodore Fourmois, Jules Raeymaekers,
Jacques Rosseels, Edouard Hubert, Adrien-Joseph Heymans, Eurphrosine Beernaert en Jules
Breton.

Joseph COOSEMANS - Moeras van Genk (1891) - olie op doek – Emile Van Dorenmuseum Genk

Bij de tweede generatie (1870-1890) kwam de schilderstraditie in Genk tot bloei en werd het
Kempendorp een schildersoord pur sang. De tweede generatie bezorgde Genk zijn naam en
faam, als schildersoord met Joseph Coosemans als één van de grootste pleitbezorgers. De
kunstenaars verbleven voor langere tijd, soms enkele maanden per jaar in Genk, maar maakten
van het Kempendorp nooit hun thuis. De komst van de trein in 1874 speelde een belangrijke rol
in de populariteit van het dorp. Hôtel de la Cloche was de trefplaats bij uitstek. Het is deze
periode die geroemd wordt als het hoogtepunt van Genk als schildersoord. Octave Maus, de
Belgische kunstpaus uit de 19e eeuw, keek in een bijdrage in het tijdschrift L’Art Moderne uit
1890 vol weemoed terug op de jaren die hij er doorbracht met zijn vrienden. De rechtstreekse
aanleiding van dit artikel was de dood van Jean Gilkens, hotelier van het hotel. Zijn weduwe,
Hubertine Remans, nam het roer over en ontving nog decennia lang kunstenaars van over het
hele land en daarbuiten. In het spoor van de schilders volgden ook de toeristen, die op
villégiature kwamen.
In deze tijd trekken de schilders ook verder weg vanuit Genk en bezoeken ze ook de Maaskant
(Lanaken, Maasmechelen). Een geliefde schildersplek, onder andere voor Alphonse Asselbergs
en Joseph Coosemans, was ook het grensgebied bij Kinrooi.
Ook tal van natuurwetenschappers, met voorop botanici, trokken naar Genk op zoek naar
bijzondere zeldzaamheden als de stekelbiesvaren (Isoetes echinospora), priemkruid (Subularia
aquatica) en vele anderen. Ook bijzondere insecten, spinnen en dieren werden aangetroffen in
het hart van de Limburgse Kempen.
Naast Joseph Coosemans rekenen we tot deze generatie onder andere Isidore Verheyden, Anna
Boch, Eugène Boch, Théo van Rysselberghe, Evariste Carpentier, Xavier Mellery, Pierre Oyens,
Jules Montigny, Hippolyte Boulenger, Franz Courtens, Louise Héger, Djef Anten, Léon Becker en
vele anderen.

Emile VAN DOREN - Herfstnevel - olie op doek – collectie Emile Van Dorenmuseum

Met de derde generatie (1890–1914) zette de verandering zich in. Genk werd naast een
schildersoord, een toeristische trekpleister, een plek voor villégiature. Verschillende imposante
villa’s worden vanaf het einde van de 19e eeuw opgetrokken als buitenverblijf voor de gegoede
burgerij. Een aantal kunstenaars waaronder Brusselaar Emile Van Doren (1865-1949) en
Antwerpenaar Armand Maclot (1877-1959) maakten van Genk hun thuis, in respectievelijk villa
Le Coin Perdu en Maison Blanche, beide uitkijkend over de Molenvijver. Veelal zijn het
leerlingen van tweede generatie schilders (waaronder Joseph Coosemans en Evariste
Carpentier) die vanuit verschillende kunstacademies Genk ontdekten. Ook schrijvers, musici en
in hun kielzog vele toeristen kwamen in Genk op vakantie.
Hôtel de la Cloche kreeg concurrentie van Hôtel des Artistes, uitgebaat door landschapsschilder
Emile Van Doren en diens vrouw Cidonie. De eerste sporen van de mijnindustrie waren vanaf
1910 in het landschap zichtbaar en betekende een drastische verandering van het tot dan toe
weinig aangetaste landschap.
De derde generatie wordt vandaag de dag vereenzelvigd met Emile Van Doren en Armand
Maclot, maar ook in deze periode zakken vele tientallen kunstenaars af naar Genk waaronder
Emmanuel Viérin, Alfons de Clercq, Jos(eph) de Mey, Jan Habex, Edmond Verstraeten, Paul
Bamps, Karel Theunissen, Paul Hermans, Valérie Pholien, Albert Sirtaine, Ludovic Janssen,
Armand Jamar, Léon Jamin, Paul de Chestret de Haneffe, Jacques Ochs, Herman Richir, Elinor
Barnard, Jéno Karpathy, James Riddel en Henry Taylor Wyse.

Ludovic Janssen – Hoeve te Terboekt (oktober 1929) – collectie Emile Van Dorenmuseum

Met de vierde generatie (1918-1940), tijdens het interbellum, zette het verval van het Genker
landschap zich verder met de verdere uitbouw van de mijnindustrie. Het verhaal van Genk als
schildersoord kwam in deze periode definitief tot een einde. Het pleinairisme was op dat
moment over zijn hoogtepunt heen. De twee kunstenaars in residentie, Van Doren en Maclot,
groeiden uit tot dé vertegenwoordigers van de Genker school benoemd en blijven tot vandaag,
zeker lokaal, de bekendste namen van de landschapsschilders te Genk. Ludovic Janssen bezoekt
vele tientallen keren Genk en de Limburgse Kempen en vereeuwigde het landschap in Bokrijk,
Houthalen, Hechtel,… Enkele andere schilders uit deze periode zijn Jacques Hervens, Maurice
Mareels, Jos Tysmans, Gaston Wallaert, Charles Wellens, Jac Douven, Etienne Fabry, Jos Geboers,
Jeannot Peeters,….
Eén van de bekendste vertegenwoordigers is Willy Minders die duidelijk een overgangsfiguur is
tussen de schilders die van buitenaf naar de Limburgse Kempen trokken en de lokale
kunstenaars die geïnspireerd door de traditie hun eigen heimat op doek brachten én nog steeds
brengen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het verhaal van de landschapsschilders namelijk
overgenomen door lokale kunstkringen die in deze tijd ontstonden. Op hun buurt initieerde zij
het kunstonderwijs in Genk waarvan de academies, de Kunstschool en MAD-faculty vandaag het
gevolg zijn.
Genk is dan ook altijd een kunststad gebleven en tegenwoordig meer dan ooit. Met bijzondere
ingrepen in de publieke ruimte (met werk van o.a. Luciano Fabro, Mekhitar Garabedian, Renato
Nicolodi, Philip van Isacker, Johan Tahon, Sofie Muller,…), een residentieruimte in het Emile Van
Dorenmuseum (waar o.a. Steven Baelen, Sofie Muller, Lara Mennes, Bert Jacobs, Stefan Peeters
en Stijn Cole op uitnodiging werkte), tentoonstellingen en opdrachten vanuit C-mine
cultuurcentrum, kunstenwerkplaats FLACC,…

GENCK. STATION D’ARTISTES (1840-1940)
“Les stations de peintres ont une vie organique: elles naissent, enfantées par la caprice d’un artiste,
elles grandissent, se développent, - et meurent, obscures ou célèbres.
(…) En Belgique, Genck a sa place dans l’histoire d’art.”
(L’Art Moderne 1892 : 309)

Emile Van Doren, Fréderic Mommen, René Ovyn, Ferdinand Delgouffre en Edmond Verstraeten samen met
stationschef van Berwaer en diens vrouw aan het station van Genk, collectie Emile Van Dorenmuseum Genk

Deze lijst met meer dan 200 namen geeft een niet-exhaustief en dus zonder meer onvolledig
overzicht van de (landschaps)schilders die in de periode 1840-1940 in Genk actief waren. De
overgrote meerderheid van de hier vernoemde kunstenaar verbleven voor korte tijd in Genk,
vaak in Hôtel de la Cloche of Hôtel des Artistes. Enkel de kunstenaars die met zekerheid in Genk
gewerkt hebben en dit voor 1940, worden in onderstaand overzicht opgenomen. De lijst wordt
regelmatig aangevuld met nieuwe ontdekkingen
Ook vele schrijvers zochten Genk op in deze periode, waaronder Emile Verhaeren, Edmond
Picard, Prosper van Langendonck, Neel Doff,… maar worden in dit overzicht niet opgenomen,
tenzij ze ook een beeldend oeuvre nalieten waarin de Limburgse Kempen vertegenwoordigd,
zoals Alfons Jeurissen.

Allard, Léon
Aquarellist met voorkeur voor landschappen.
Werken: o.a. Le Moulin à Genck (1904, Nationale Vereniging van Aquarellisten en Pastellisten,
Brussel, nr. 3), Marais à Staelen (1907, Provinciale Tentoonstelling, Begijnhof Sint-Truiden)
Anten, Djef (1851-1913)
Schilder, opleiding aan de Academie van Hasselt, voorkeur voor landschappen.
Djef Anten had veel contacten met de kunstenaars in Genk waar vooral Coosemans een sterke
invloed op hem had. Hij staat dan ook te boek als eerste leerling van Coosemans (Reulens 2012:
79).
‘Naar verluidt verafgoodde Anten zijn meester, vooral omdat die hem de zin voor de verfijnde
detaillering bijbracht.’
(De Vilder 1993: 75)

Werken: o.a. Pijnbosschen van Genck en Moerassen van Bockrijk (1891, Salon van Antwerpen),
Herfst in Bokrijk (Stadsmus Hasselt)
Asselbergs, Alphonse (1839-1916)
Schilder, leerling van Eduard Huberti. Voorkeur voor landschappen. Schilderde vaak in Kinrooi
en Genk.
‘Asselbergs a travaillé, le jour durant, dans la bruyère de Genck ou dans la forêt de Fontainebleau :
au retour, à l’auberge, il prend des notes sur telle particularité mise en lumière par le labeur; le
soir, il cause avec Baron, ou bien il lit quelque biographie.’
(Vanzype 1918: 46-7)

De monografie door Vanzype uit 1918 bevat drie afbeeldingen van Genkse werken: Marais à
Genck, Belle matinée d’hiver (Genck) en Un soir d’orage à Genck (1884, Salon van Brussel). Dit
laatste werk wordt bewaard in het Emile Van Dorenmuseum Genk.
Worden eveneens vermeld: Hiver en Campine (Genck) (1875, Salon van Brussel), Les Sables
(1875, Salon van Brussel), Un Printemps (1875, Salon van Brussel), Terrasses à Genck, Dernière
neige (Genck) (1877, Salon van Spa), Fin d’automne (Genck) (1884, Salon van Brussel), Après la
pluie (Genck), Couchant à Genck (1885, Cercle Artistique Brussel), Matinée d’hiver à Genck (1885,
Salon van Antwerpen)
Werken: o.a. Veen in de Kempen (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen),
Kempische Duinen (Museum voor Schone Kunsten Kortrijk), Coucher de soleil en Campine (1869,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel)
Verschillende tekeningen van Genkse landschappen worden bewaard in het Prentenkabinet van
de Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel
Ballewijns, Guillaume (1875-1944)
Schilder, studeerde aan de Academie van Hasselt. Lid van de Heecrabbers en Ars Proba.
Hij had een voorkeur voor landschappen en schilderde o.a. in de Limburgse Kempen.
Bamps, Paul (1862-1932)
Schilder, aquarelist, tekenaar. Autodidact. Tevens secretaris van de ‘Société Limbourgeoise pour
la Protection des Sites’.
Een zicht op het centrum van Genk door Bamps wordt afgebeeld in La Belgique illustrée.
Werken: o.a. Gezicht van moerassen van Genck (1892, tentoonstelling van Roubaix)

Barnard, Elinor (1872-1942)
Britse aquarelliste.
Elinore Barnard bezocht in 1910-1911 Genk. Hoogst waarschijnlijk verbleef zij in Hôtel des
Artistes, gezien de twee portretten van haar hand die bewaard worden de uitbaters van het
hotel afbeelden. Het betreft een portret van Emile Van Doren, gezeten aan een tafel met de krant
in de hand (Emile Van Dorenmuseum, Genk) en een portret van Cidonie Raikem, de echtgenote
van Emile Van Doren (privébezit).
De collectie van het Emile Van Dorenmuseum bewaart bovendien een door haar gesigneerd
boek (Daisy Miller: A Study en andere verhalen door Henry James uit 1883), opgedragen aan
Fanny Van Doren (dochter van schilder Emile Van Doren) en gedateerd 1 januari 1911.
Baron, Théodore (1840-1899)
Schilder, leerling van Louis Dubois en Henri Van Der Hecht.
‘J’ ai refait avec toi les étapes du chemin depuis les temps fabuleux de Genck et du cordial Hôtel de
la Cloche.’
(Maus 1900: 166)

Werken : o.a. En Campine, paysage du Limbourg (Musée de Groesbeeck de Croix Namen), Genck,
1876 (privé-bezit)
Barsin, Irène (1917-2004)
Schilderes
Leerlinge van Ludovic Janssen
Werken: o.a. Chaumière près de Hasselt (geveild bij Hôtel des Ventes Mosan, Luik, 17 maart
2005)
Becker, Léon (1826-1909)
Schilder, tekenaar, graveerder, illustrator
Naast kunstenaar is hij vandaag vooral bekend voor zijn wetenschappelijk onderzoek naar
spinnen in België. In zijn naslagwerk Les Arachnides de Belgique, geïllustreerd door Becker zelf,
verwijst hij regelmatig naar Genk als vindplaats voor verschillende spinnen. De bekendste hier is
zonder twijfel de lentevuurspin die hij voor het eerst beschreef in 1896, met Genk als exclusieve
vindplaats. De spin verdween sindsdien van de Belgische aardbodem om pas in 2009 opnieuw
teruggevonden te worden in Lommel.
Werken: o.a. Une cour à Genck (salon van Antwerpen 1867 nr. 60), Genck de Hostaertmolen
(Emile Van Dorenmuseum, Genk)
Beernaert, Euphrosine (1831-1901)
Schilderes met een voorkeur voor landschappen.
‘In dien tijd kon met tot Hasselt komen met den ‘Grand Central’ die de lijn Antwerpen-Aaken over
Maestricht bediende. Te Hasselt moest men dan een rijtuig nemen om in Genk te komen. Alzo kwam
[ca. 1870] Mejufr. Beernaert te Genk.’
(Maclot 1943)

Werken: o.a. De Kempen (M Leuven), Moeras in de Kempen (Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen), In de Kempen (Museum voor Schone Kunsten Elsene), In een Kempisch bos
(Museum voor Schone Kunsten, Elsene), Kempenlandschap (1891, Musée de la Ville d’eau Spa)

Bertrand, Léon
Etser. Er is geen verdere informatie bekend over Léon Bertrand.
Een ets uit privébezit, gesigneerd en gedateerd Genck 3 – 48 toont de oever van een vijver in
Genk. Een handtekening rechtsonder lijkt de naam Léon Bertrand op te nemen. De ets zelf is
rechtsonder gesigneerd ‘LB’. Een opdracht in potlood geeft nog een andere link naar Genk prijs.
De ets is opgedragen aan ‘Madame Vve. Van Berwaer’, die tot na de Tweede Wereldoorlog in villa
Les Abeilles te Genk woonde.
Binjé, Franz (1835-1900)
Schilder, aquarellist, tekenaar. Leerling van Henri Van der Hecht.
Werken : o.a. Chaumière à Langerlo (1896), Les bouleaux de Genck, Vallée de Genk en L’Arc-en ciel,
Genck (1900 ) (1901, Cercle Artistique et Littéraire Brussel), Winter in de Kempen (Museum voor
Schone Kunsten, Gent)
Blanckart, Augustin (1878-1952)
Fotograaf, schilder.
Vooral bekend, samen met zijn broer Célestin van het fotoatelier A.C. Blanckart frères. Schilderde
dezelfde taferelen als hij fotografeerde. Voorliefde voor het Kempense landschap.
Blanckart, Célestin (1881-?)
Fotograaf, schilder.
Samen met zijn broer Augustin bekend van het Hasseltse fotoatelier A.C. Blanckart frères.
Schilderde Kempense landschappen.
Werken: o.a. Heidelandschap in Waterschei (Stadsmus, Hasselt)
Blanke, Jan (1895-1982)
Nederlands schilder
“De Larensche schilder die (…) met Armand Machoff (sic) te Genck in België landschappen
schilderde (…)Ook de Kempische boerderij uit Genck met zijn poëtisch scheefgezakt dak en zijn
donkere lucht laat mooie kleureffecten in het oud verweerde bouwsel zien. Doordat het volle licht
uit de lucht is weggenomen, wordt juist des te meer het oog op de onvaste wanden en het half
vergane dak getrokken.”
(Uit: De Gelderlander, 21 april 1936)

Blieck, Maurice (1876-1922)
Schilder, etser.
Werken: o.a. Moeraszicht (privébezit)
Boch, Anna (1848-1936)
Schilderes, leerlinge van onder andere Euphrosine Beernaert en Isidore Verheyden.
Vermeld in de briefwisseling van Louise Héger, Maus (1890).
Anna Boch was onder andere in Genk van 3 tot 11 juni 1878 met o.a. T’ Scharner, Eugène Boch
en Octave Maus. Zij was ook vanaf 17 augustus 1923 vier dagen in Genk met Laure Van
Haelewijn. In Keramik Museum Mettlach wordt een kader bewaard met vijf kleine werkjes op
paneel waarvan minstens één aan de Kempen toe te schrijven is en mogelijk in Genk geschilderd
werd. In privébezit wordt een Landschap met berkenboom bewaard dat ooit deel uitmaakte van
de collectie van Hôtel de la Cloche in Genk.

Boch, Eugène (1855-1941)
Schilder, autodidact. Jongere broer van Anna en neef van Octave Maus.
Vermeld in de briefwisseling van Louise Héger, Maus (1890). Brieven van Octave Maus aan
Eugène Boch bewijzen eveneens zijn regelmatige aanwezigheid in Genk.
Drie werken (één tekening, twee schilderijen) van Eugène Boch zijn met zekerheid aan Genk toe
te schrijven, allemaal bewaard in privébezit. Telkens is het onderwerp een Kempische hoeve.
Bougard, Charles
Schilder, graveerder.
Werken o.a.: Vijver in Genk (Kunstkamer Herentals), Marais à Genck (1903) (privébezit)
Boulenger, Hippolyte (1837-1874)
Schilder
Jules Dujardin vermeldt in L’ Art Flamand (1899) dat Jules Raeymaekers eens te gast was in het
Hôtel de la Cloche (Genk) samen met de bekendste schilder van de Tervuurse School, Hippolyte
Boulenger. De bohémien Boulenger ging op een ochtend aan de haal met de helft van de kleren
van Raeymaekers.
Bouvier, Arthur (1837-1921)
Schilder.
‘A l’ époque de sa splendeur, qui réunit dans la salle à manger de la Cloche : Théodore Baron,
Tscharner, Louise Héger, Jules Raeymaekers, Joseph Coosemans, Anna et Eugène Boch, Laclomblé,
Delfosse, Eugène Maus, enlevé à l’art avant s’avoir sa moisson, Pierre Oyens, Montigny, Bouvier, d’
autres encore.’
(Maus 1890)

Breton, Jules (1827-1906)
Frans schilder.
In de catalogus met zijn nalatenschap zijn drie werken opgenomen die verwijzen naar Genk of
de Kempen : Intérieur en Campine à Genck (nr. 26 en 59, de laatste is gedateerd 1859), Interieur
de vieille maison en Campine (nr. 98) en Le père Hauben Campine (1860, nr. 251). Cottage à
Limbourg (1860) staat afgebeeld in een monografie van Anette Bourrut Lacouture uit 2003 over
Jules Breton.
Werken : o.a. Intérieur en Campine Genck (1859, Musée de Cambrai)
Bronckaers, Oscar (1899-1977)
Schilder, tekenaar, etser. Lid van de Heecrabbers
Etsenmappen over onder andere De Zwarte Kempen (1943) en het Openluchtmuseum Bokrijk.
Brunin (De Meuter) Léon (1861-1949)
Schilder, graveerder
Werken: o.a. Le moulin à l’eau à Munsterbilsen (Limbourg) (De Vuyst Lokeren, 11 mei 2001)
Calberg, Eugène (1897-1944)
Schilder. Opleiding aan de Academie van Luik
‘Eugène Calberg peint avec un égal succès l’eau et le ciel. A Genck, le marais devient un lac de
turquoise que borde un large ruban d’or.’
(La Revue Belge, 1 april1926: 170)

Capelle, Aristide (1863-1948)
Schilder, aquarellist.
Werken: o.a. Etang de Genck, 1907 (privébezit)
Carlier, Gustave (1878 – 1932)
Schilder, aquarellist
Werken: o.a. Coin Perdu, Genck 1906 (privébezit)
Carpentier, Evariste (1845-1922)
Schilder.
Hij werd eerst leraar (1897) en later directeur (1904) aan de Académie des Beaux-Arts te Luik.
Carpentier werkte rond de eeuwwisseling veel in Genk en stuurde verschillende studenten naar
Genk.
‘Among the best are (…) ‘Soir à Genck’ (…) and ‘Berger à Genck’ soft and pretty coloring.’
(Lemoine 1994: 174)

Werken: o.a. Coucher de soleil au-dessus du marais de Genck, Matin à Genck en Vachère à Genck
(1907, Provinciale Tentoonstelling van Limburg, Sint-Truiden), Le moulin à Genck en La vieille
ferme à Genck. (vernoemd in La Federation Artistique 28, 1901 : 28), Modderpoel in de Kempen
(Museum voor Schone Kunsten Kortrijk)
Cassiers, Henri (1858-1944)
Schilder, aquarellist.
‘Heureusement M. Cassiers grâce à la sincérité de sa nature d’artiste , y a complètement échappé et
l’on retrouve, dans toutes ses productions, la même recherche de la vérité et de la poésie (…) La
nature calme et triste de la Campine lui a inspiré l’un des meilleures œuvres des son exposition : le
Marais de Genck, qui la direction des Beaux-Arts a eu l’heureuse idée de l’acquérir pour le Musée
moderne.’
(L’Illustration Européene, 16/17, 1892)

Le marais de Genck van Henri Cassiers werd volgens bovenstaand citaat aangekocht, maar de
effectieve bewaarplaats is tot nog toe onbekend.
Claus, Emile (1849-1924)
Schilder. Luminist.
Van Emile Claus, de belangrijkste vertegenwoordiger van het zogenaamde luminisme in België,
is één werk bekend dat rechtstreeks verwijst naar Genk, getiteld Prairie à Winterslag. Het werk
is niet gedateerd en wordt bewaard in privébezit.
Coburn,Frederic Simpson (1871-1960)
Canadees schilder
Het Emile Van Dorenmuseum bewaart een postkaart aan hem verstuurd vanuit Genk, waardoor
het vermoeden bestaat dat hij er gewerkt heeft in de jaren dat hij in België actief was. De
schrijver van de postkaart, die in Genk was om te schilderen, blijft momenteel ongeïdentificeerd.
Coenraets, Ferdinand (Elsene, 1860- Sint Pieters Woluwe 1939)
Schilder, tekenaar, aquarellist.
Werkte onder het pseudoniem van Ferdinand Ranot als illustrator en ontwerper van onder
andere postkaarten. Hij ontwierp het postkaartje uit de reeks ‘La Belgique pittoresque. Edition
Artistique 41-46’ dat de titel draagt : Soir en Campine-marais de Genck.

Coppens d’Eeckenbrugge, Ludovic (baron)
Schilder.
In ‘Le Carillon’ van 15 februari 1906 wordt melding gemaakt over de werken van Ludovic
Coppens op het salon van Leuven:
“Les tableaux sont enlevés avec un brio étonnant; le coloris achevé, une délicatesse de tons, un bel
esprit d’observation, tout cela relevé encore pa rune grande habilieté dans le dessin, en font des
oeuvres très originals et vraiment remarquables; voyés par exemple son ‘Marais de Genck’: aucun
artifice dans l’exécution, pas de trucage; c’est la consciencieuse peintue d’un artistes épris de son
art et en pleine possession de tous ses moyens.”
Coosemans, Joseph (1828-1904)
Schilder.
Kwam volgens verschillende bronnen in 1876-77 voor het eerste naar Genk, maar met zekerheid
schildert hij al vanaf 1874 in Genk. Op het Salon van Gent in 1874 wordt namelijk een Avond in
de Limburgse Kempen tentoongesteld, dat door het Museum van Schone Kunsten te Gent
aangekocht werd. Ook een tekst van Camille Lemonnier uit L’Art Universel (15 oktober 1874)
plaatst Coosemans op dat moment al in Genk.
‘Chef de l’école de Genck, localité de la Campine limbourgeoise, où se réunissaient, plus encore
qu’aujourd’hui, de nombreux artistes à qui, pourrait-on dire, Coosemans a beaucoup contribueé à
revèler la splendeur de ces sites bien délaissés avant lui.’
(Hymans 1821: 268)

‘Ses toiles, généralement inspirées par les sites pittoresques de la forêt de Tervueren et par les
sollitudes de la Campine limbourgeoise, étaient fort appréciées dans les Salons.’
(Maus 1904: 322)

Op de Wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1895 stelt hij vier Genkse werken tentoon: Een
weg in de heide (Genck), De oude berkenbomen van Genck (in de Kempen), De heide van Genck,
Winterdag in de Kempen. Dit laatste werk wordt bewaard in het Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen.
Van de 202 titels uit de catalogus van de posthume tentoonstelling in 1905 zijn er 67 werken die
in Limburg geschilderd werden. Coosemans bezocht ook regelmatig het naburige As, Niel-bij-As,
Diepenbeek, Kinrooi, Molenbeersel.
Het Emile Van Dorenmuseum bewaart vier werken van hem: Moeras in Genk (1891),
Kapelaanswijer, Lente in Genk en Moeraslandschap met knotbomen.
Werken: o.a. Strasse in der Heide von Genck (1883, Münchener Jahres-Ausstellung in Glaspalaste,
nr. 378), Moerassige vijver te Genck en De modderpoelen te Slachmolen (1893, salon van Brussel,
nr. 121 en 122), Winterdag in de Kempen (1897) en Avond in de Lage Kempen (Museum voor
Schone Kunsten Antwerpen), Avond in de Limburgse Kempen (Museum voor Schone Kunsten
Gent), Paysage à Genck (Museum voor Schone Kunsten Elsene), Berken te Genk in de lente
(Museum voor Schone Kunsten Kortrijk).
Courtens, Franz (1854-1943)
Schilder. Opleiding aan de Academie van Dendermonde o.l.v. Jaak Rosseels en Isidore Meyers.
‘Heel het seizoen [1875] zal hij te Genck doorbrengen alwaar zich weldra schilders van La
Chrysalide bij hem komen aansluiten. Er bestaan nog weinig doeken van hem uit dat tijdstip, maar
die overgebleven zijn, tellen onder de schoonste van de 10 eerste jaren van zijn loopbaan.’
(Ruttiers 1949: 39)

Crabeels, Florent (1829-1896)
Schilder. Wordt gerekend tot de School van Kalmthout.
Crepy, Léon Gérard (1872-1944)
Schilder, pastellist.
Was een regelmatig bezoeker van Genk, zo bewijzen twee portretten die hij maakte van Bertha
Gilkens, de dochter Jean Gilkens en Hubertine Remans, de uitbaters van Hôtel de la Cloche
(Genk). De portretten zijn gedateerd 1903 en 1904 en worden bewaard in privébezit.
Daliphard, Eduouard (1833-1877)
Frans schilder.
Werken: o.a. Entrée du village de Winterslagen, Campine Limbourgeoise (Belgique) (vernoemd in
Bulletin de la Société des Beaux-Arts de Caen, februari 1863: 288), Limburgsche Campine (1866,
Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, Den Haag, nr. 95), Une vanne, Campine
Limbourgeoise (1866, Salon de Paris, Palais des Champs-Elysées, nr. 438)
Dandoy, Auguste (1839-1893)
Schilder
Werken: o.a. Campine près de Hasselt (geveild bij Campo Antwerpen 12 december 1995)
Dauw, Marie
Schilder.
In 1893 stelt ze op de Exposition Générale des Beaux-Arts in Brussel twee werken tentoon
getiteld ‘La Dune (Campine)’ en ‘Cour en Campine’ en een derde werk getiteld ‘Dans le Koëlen’. Dit
laatste werk is mogelijk toe te schrijven aan De Kuilen, een vaak bezochte en geschilderde plek
net buiten het centrum van Genk.
Damien, Jos (1879-1973)
Schilder. Lid van de Heecrabbers. Hoewel er tot nog toe geen werk specifiek verwijzend naar
Genk van Damien teruggevonden werd, wordt hij in dit overzicht opgenomen aanzien hij
verschillende Limburgse kunstenaars opleidde, die wel met zekerheid te Genk actief waren,
waaronder Charles Wellens.
De Baré De Comogne, Emile (baron) (1855-1902)
Schilder, illustrator
Op het Salon van Antwerpen van 1879 stelt hij een werk tentoon getiteld Vieux chemin en
Campine (Genck) en op het Salon van Verviers in 1885 A Genck, avant la pluie. Op de Exposition
Génerale des Beaux Arts (1890) hing een werk getiteld Soleil couchant à Bockryck (Campine).
Werken: o.a. Vers les soir – hiver en Campine (1887, Exposition des Beaux-Arts, Brussel, nr. 87),
Fin d' un beau jour d'hiver-Campine (salon van Antwerpen 1888 nr. 189)
de Beeckman, Fernand (1845-1918)
Schilder, tekenaar, aquarellist. Leerling van Willem Roelofs.
Werken: o.a. Genck-le village en Genck-un marais (1872, Salon van Brussel, nr. 947 en 1948)

de Beeckman, Humbert ( ?-1877)
Schilder, tekenaar, aquarellist
Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen bewaart een aquarel van de Beekman getiteld De
Kempen (1870) (KIK 130257-M).
Werken: o.a. Les marais à Genck (Salon van Brussel 1869 nr. 286), Marais à Genck en Souvenir de
Campine (tentoonstelling Société Royale Belge des Aquarellistes, 1870)
De Beul, Franz (1849-1919)
Schilder. Opleiding aan de Academie van Dendermonde.
Werken: o.a. Matinée de novembre (Campine Limbourgeoise) (fotoreproductie op papier bewaard
in Stedelijke Musea Dendermonde), Holzweg bei Genck (1891, Verein Berliner Künstler.
Internationale Kunstausstellung nr. 2336), Coin de Bruyères à Genck (1904, 11e Exposition
Société Royale des Beaux-Arts, Brussel, nr. 61), Kempisch landschap te Genk (geveild bij
Bernaerts Antwerpen, 24 september 2002), Etang à Stolen dans le Limbourg (geveild bij Horta
Brussel, 18 maart 2002)
De Bièvre, Marie (1865-1940)
Schilderes, pastelliste. Verbleef geregeld in Hôtel de la Cloche. Er wordt in privébezit een
stilleven met perziken bewaard, geschilderd door De Bièvre. Dit schilderij hing ooit op in Hôtel
de la Cloche.
De Bruyn, Frans (1867-1943)
Schilder.
Werken: o.a. Un chemin dans la Campine, Genck en Une après-midi à Genck (salon van Antwerpen
1888 nr. 204 en 205)
de Chestret de Haneffe, Paul (1859-1942)
Schilder. Leerling van Joseph Coosemans. Geregelde gast in Hôtel de la Cloche en bevriend met
Valérie Pholien.
Werken: o.a. Marktafereel Genk (privébezit), Le vieux Cops (privébezit, vormt een paar met een
schilderij van Valérie Pholien)
De Clercq, Alphonse (1868-1945)
Schilder. Leerling van Joseph Coosemans (1893-1900)
Volgens zijn dagboek (privébezit) bezocht hij Genk ook na zijn studententijd aan het Hoger
Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen nog verschillende keren. Zo maakt het dagboek
melding van ‘séjour à Genck’ (april 1909), ‘voyage à Genck’ (april 1921), gevolgd door een
‘excursion de 3 jours, dormi à Genck” (juni 1921) en ‘par velo à Genck’ in september 1926.
Vele werken bewaard in privébezit die een grote voorliefde voor de moerassen en vijvers van
Genk aantonen, vooral Staelen en de Molenvijvers . Eén werk van hem is opgenomen in de
collectie van het Emile Van Dorenmuseum, Genk.
Defay, Jules
Aquarellist.
Jules Defay, van wie we momenteel niet meer weten, kennen we van twee aquarellen. Eén ervan
is getiteld Chemin de moutons à Genck 1903 en wordt bewaard in privébezit. Een tweede werk,
een aquarel van een kerk, wordt eveneens in privébezit bewaard. Deze aquarel bevat een
opschrift: ‘Pour mon ami Emile Van Doren’, en komt uit de nalatenschap van Fanny Van Doren, de
dochter van de landschapsschilder.

de Beughem, Charles (1828-1882)
Schilder.
Stelde in 1865 in Amsterdam op de ‘Tentoonstelling van schilder- en andere werken van levende
kunstenaars’ Vijver te Genck (Campine) (nr. 25) tentoon.
De Graef, Jan (1877-1952)
Schilder, lithograaf
Stelde in 1906 een werk tentoon op de tentoonstelling van de Antwerpse kunstkring Aze ick kan
(Als ik kan) getiteld Chemin à Genck.
(uit: La Féderation Artistique, 30 december 1906)

de Haas, Jean Hubert Léonard (1832-1908)
Nederlands schilder. Voornamelijk een dierenschilder.
Maakte in Genk een schilderij samen met Roffiaen: Cattle grazing by a sandy track in summer
near Genck (geveild bij Christies Amsterdam 29 april 2003, nr. 2581). de Haas stond hier
waarschijnlijk in voor de schildering van het grazende vee.
de Kesel, Karel (1849-1922)
Schilder, beeldhouwer
Hoewel Karel de Kesel gezien zijn oeuvre van portretten en sculpturen waarschijnlijk niet als
kunstenaar actief was in Genk bezocht hij in augustus 1888 voor een voordracht over bijen en in
het bijzonder de (toen nieuwe maar nu algemeen toegepaste) bijenkasten met losse bouw en
geperste cellen in was te promoten
De Knyff, Alfred (1819-1885)
Schilder. Voorkeur voor landschappen.
Troupeau de vache à Genck werd verkocht in 1885 uit nalatenschap van De Knyff voor 380 fr.,
(uit: L'Art Moderne, 12 juli 1885:226)

Werken: o.a. Le bois de Stolen Campine (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel)
De Laet, Aloïs (1866-1949)
Schilder.
Werk in privé-verzameling bewaard met opschrift ‘Genck’.
De Lexhy, Rodolphe
Schilder. Over deze schilder zijn niet meer gegevens bekend.
Werken: o.a. Moerassen van Genk 1894 (Museum M Leuven)
Delfosse, Auguste (1832-1899)
Schilder. Vermeld in de briefwisseling van Louise Héger. Er zijn verder geen gegevens over hem
teruggevonden.
Delfosse, Emiel
Limburgs schilder, waarover verder geen gegevens bekend zijn. Hij wordt vermeld in een tekst
van Hubert Swennen (Limburgs jaarboek 1894) als zijnde actief in Genk.
Delgouffre, Fernand (1848-1900)
Schilder.
Voorzitter van de Brusselse kunstkring Voorwaarts. Schilderde o.a. Kempense landschappen en
was bevriend met Emile Van Doren. Komt voor op een groepsfoto aan Hôtel des Artistes Genk,
samen met o.a. Emile Van Doren. Er zijn evenwel geen werken bekend die rechtstreeks aan Genk
toe te schrijven zijn.

Delheusy, Maurice (1889-1964).
Schilder
Kreeg les van Armand Maclot en Jacques Douven en werd mede daardoor lid van de kunstkring
"De Heecrabbers".
De Mey, Jos(eph) (1873-1902)
Schilder. Leerling van Coosemans (1896-1900).
Joseph De Mey schilderde verschillende heide-en vennezichten te Genk. De neogotische SintMartinuskerk van Genk maakt vaak onderdeel uit van zijn compositie. Hij schildert in 1896 al
een werk, getiteld Ondergaande zon te Genk. Hij zal van dan af Genk geregeld bezoeken.
Verschillende werken toe te schrijven aan Genk bewaard in openbare collecties en
privéverzamelingen, waaronder Moeras te Genk in de collectie van Stedelijke Musea Sint-Niklaas,
Salons voor Schone Kunsten. Het Emile Van Dorenmuseum bewaart twee werken van hem.
De Pauw, Prosper (1901-1932)
Schilder
Werken: o.a. Campine Genk (1927) (geveild bij Campo, Antwerpen, 25 oktober 2000)
Deprez, Ernest (1865-? )
Schilder.
Liet in 1910 villa Les Sapins bouwen in de Molenstraat te Genk en was de buurman van Armand
Maclot. Figureert op verschillende tekeningen van Maclot, onder andere schilderend te
Kattevennen (1907) in aanwezigheid van Paul Maes en Prosper Van Langendonck.
Ondanks het feit dat hij verschillende jaren in Genk woonde én werkte, is tot nog toe geen enkel
werk van hem bekend dat in Genk geschilderd werd.
Werken: o.a. Octobermorgen in de Kempen (1903, Salon van Brussel, nr. 300)
de Schampheleer, Edmond (1824-1899)
Schilder, graveerder.
Het Emile Van Dorenmuseum bewaard een olieverfschets op panel uit 1887, met als titel L’écluse
à Genck.
Werken: o.a. Le village Genck (Limbourg) 1887 (privébezit), Dorf Genck (Belgien) — Morgen
(1891, Verein Berliner Künstler. Internationale Kunstausstellung, nr. 2344), Autumn Morning.
Genck, Limbourg (1893,Worlds Columbian Exposition Chicago nr. 110)
De Vadder, Franz (1862-1935)
Schilder
Eén werk van hem bekend uit Genk, met de Molenvijver en het typische sluisje op de voorgrond.
De kerk met windmolen zijn aan de horizon duidelijk herkenbaar.
De Wit, Prosper (1860-1947)
Schilder
Werken: o.a. Etang à Staelen (geveild bij Vanderkindere 18 februari 2003, nr. 69)
Diellewyns, Eugeen (1865-1940)
Schilder. Leerling van Joseph Coosemans.
Werken: o.a. Boerderij met erf, Genk 1885 (privécollectie), Kudde schapen op de Melberg 1888
(collectie stad Genk)

Dijkman, Christoffel Hendrik (1879-1954)
Nederlands schilder
Christoffel Dijkman was vanaf 1926 actief in Belgisch en Nederlands Limburg.
Twee werken in privébezit verwijzen rechtstreeks naar Genk: Huisje in Genck en Gelieren
Douven, Jac(ques) (1908-2002)
Schilder.
Leerling van Charles Wellens en Armand Maclot. Woonde een tijdje bij Maclot in.
Schilderde veelvuldig het Limburgse landschap, waaronder ook verschillende taferelen in Genk
Douven, Martinus (1898-1973)
Schilder. Broer van Jac Douven, kreeg eveneens raadgevingen van Armand Maclot.
In privébezit worden vier kleine tafereeltjes bewaard, allemaal geschilderd in de omgeving van
de Molenvijver.
Werken: o.a. Sous bois Genck 1932 (privébezit)
Douven, Sylvain (1919 – 2006)
Schilder. Leerling van Armand Maclot, zoon van Martinus Douven en neef van Jac Douven.
Schilder van Kempense landschappen en interieurs.
Dratz, Charles-Fréderic (1848-?)
Schilder.
‘En 1880, il se lie d’amitié avec V. Uytterschaut. Sous l’influence de ce dernier, il essaye, non sans
succès, de pratiquer l’aquarelle. Ensemble, ils se rendent à diverses reprises à Genck, Heyst et
Watermael afin de peindre ou d’esquisser des études directement inspirées de ces lieux.’
(Dictionaire des peintres belges)

Dubois, Louis (1830-1880)
Schilder
In de catalogus van zijn nalatenschap wordt het werk Vue de Ginck (nr. 78) vermeld. “Campine”
is in zeven titels opgenomen en tevens heeft Dubois nog andere werken geschilderd in een
duidelijk Kempens landschap. Les Cicognes uit de collectie van de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten, Brussel is mogelijk in de Genkse moerassen geschilderd.
Werken: o.a. Interieur de ferme limbourgeoise (3e tentoonstelling Société d’Artistes Belges, 1861),
Intérieur à Genck, Limbourg (1870, salon van Antwerpen, nr. 376), Environs de Genck (1872,
Société Libre in Brusselse Cercle Artistique), La rosée, marais de Genck (1875, salon van Luik),
L’Etang de Genck (1877, Exposition internationale & Triennale des Beaux-Arts, Namen)
Duflos, Georges
Tekenaar
Werken: o.a. Vue du grand marais à Genck (1888, salon van Antwerpen, nr. 1094)
Erarts, Arthur (1879-1939)
Schilder
Lid van de Heecrabbers. Nam deel aan L'Exposition Nationale de Zwartberg (1938) samen met
Paul Hermans, Jan Habex, Charles Wellens en Willy Minders
Werken: o.a. Herfst in de Kempen (Stadsmus, Hasselt)

Ermel, Alexis
Schilder.
Werken: o.a. Marais à Genck matinée de printemps (1889, Cercle Artistique Brussel, nr. 84),
Dennenbossen van Staelen in de Kempen (Koninklijke Verzameling van België), La neige Genck
(privébezit)
Evans, Andaluzia
Pastelliste
Vermeld in L’Art Moderne 1891 in een artikel getiteld Genck, station d’artistes:
‘l'aimable miss Andaluzia Evans, peintresse de talent et femme distinguée, qui a établi à Genck ses
quartiers d'été et qui y perpétue les traditions d'art et de travail léguées par ses collègues d'antan.’
(Anoniem 1891)

Fabry, Etienne (1899-1967)
Schilder
Woonde en werkte in Genk.
‘Het artistieke bloed zat hem in de aderen: zijn latente aanleg voor de tekenkunst ontwikkelde zich
tijdens zijn studententijd. Als beeldend kunstenaar ontpopte hij zich in de jaren ’20 nadat hij
bevriend geraakte met kunstschilder Armand Maclot. Het eerste doek schilderde Etienne Fabry in
1920 en daarna zouden er nog enkele honderden kunstwerken volgen.’
(Anoniem 1999): 8

Werken: o.a. Dreef te Zangerheide (Bilzen) en Kempens interieur (collectie Emile Van
Dorenmuseum), Fordfabrieken (collectie stad Genk)
Février, C.
Over deze kunstenaar zijn niet meer gegevens teruggevonden.
Werken: o.a. Site prise à Genck (1866, salon van Brussel, nr. 307)
Fleurynck, César Augustin (1825-?)
Frans (?) schilder
Geboren in Brouckerque, Frankrijk (?)
Werken: o.a. Chaumière de la campine en Vue prise à Spikkelspaede, Limbourg (1861, salon van
Antwerpen, nr. 477 en 478)
Frank, Lucien (1857-1920)
Schilder.
Valavond op de Genker heide werd aangeboden bij Kunstkamer Herentals op de verkoop van 13
april tot 12 mei 2013
Francq, Aimable (1871- ?)
Schilder.
Twee kleine werkjes (heidezicht en hoevetje) in privébezit.

Fourmois, Théodore (1814-1871)
Schilder, etser
Volgens Maclot (1943), die hierbij Jacques Rosseels citeert, was Théodore Fourmois reeds voor
1850 actief in Genk. Tevens schilderde Fourmois het uitgangsbord van Hôtel de la Cloche, dat –
aldus een artikel in L’Art Moderne (1891) - mogelijk aan Engelsen verkocht werd.
In de catalogus van de nalatenschap van Fourmois uit 1872 staan 25 schilderijen en vele etudes
(terminées et encadrées) vermeld. Vier schilderijen hebben de plaatsnaam Genck in de titel en 40
etudes zijn gemaakt in de Kempen (nr. 26-65). Naast algemene benamingen (bijvoorbeeld
Bruyères dans le Limbourg) valt op dat Genck of près de Genck negen maal in de titel van de
etudes voorkomt. De oudste datering is 1861.
Francia, Alexandre Thomas (1815-1884)
Frans schilder, graveerder, aquarellist
Werken: o.a. Près D' Engelhoef, dans la Campine (1851, salon van Brussel)
Franck, A.
Schilder. Geen verdere gegevens teruggevonden.
Werken: o.a. Genck (geveild Hotel des ventes Elysée 20 april 2009)
François, Joseph (1851-1940)
Schilder.
‘L’artiste a lentement acquis un métier souple, puissant et harmonieux. Il interprète avec une égale
maîtrise (…) des paysages de la Campine. (…) On sent que François est un enthousiaste de la belle
nature. (…) Il la célèbre dans ses multiples aspects tantôt tragique et désolée (Le Marais de
Staelen), tantôt mélancolique et plongée dans une morne torpeur (Effet matinal à Genck).’
(Le Thyrse, Revue d’Art, 6, 1905:238)

Werken: o.a. Le Marais de Staelen en Effet matinal à Genck (1905, Mons), Marais à Staelen (1907,
Provinciale Tentoonstelling, Begijnhof Sint-Truiden), Marais à Genck (1911, Cercle Union), Le
grand marais à Genk (geveild Campo Antwerpen, 28 maart 2001), Ondergaande zon in Genk
(veilinghuis AEKO, 26 maart 2007).
George, Emile
Schilder. Vermeld in de briefwisseling van Louise Héger
“M. Emile George expose chez MM. Van den Bosch en cie, marché aux herbes, à Bruxelles, son
tableau : Marais à Genck, refusé par le jury d’admission du Salon de Bruxelles."
(in : Journal des beaux-arts et de la littérature, 1887, 29 : 135)
Werken: o.a. Au grand Kuylen à Genck (Campine limbourgeoise) en Les étangs du menier à Genck
(beide salon van Antwerpen 1888 nr. 376 en 377)
Gérard, John (1900-1965)
Schilder
Lid van de Heecrabbers. Schilderde in aanvang vele Kempische landschappen.
Gilsoul, Victor (1867-1939)
Schilder. Leerling Franz Courtens
Vermeld door Maclot (1943) als één van de kunstenaars die in Genk actief was.

Govaerts, Trudo (1905-1992)
Schilder. Bevriend met onder andere Jos Tysmans. Schilderde onder andere Kempische en
Ardeense landschappen. Onder andere een vijverlandschap te Bokrijk en heidezicht te
Zwartberg worden in privé-bezit bewaard.
Grimelund, Johannes (1842-1917)
Noors schilder. Schilderde landschappen in o.a. Noorwegen, Frankrijk, Duitsland en België.
In een vroeg-twintigste eeuwse inventaris van het Musée d’Alencon staat een werk opgenomen
met de titel ‘La Campine de Lambourg’. Mogelijk werd dit geschilderd in Limburg, en dus de
omgeving van Genk geschilderd. De huidige bewaarplaats van het schilderij is onbekend.
Habex, Jan (1887-1954)
Schilder. Geboren te Genk. Schilderde portretten, landschappen, boeren- en kerkinterieurs.
‘Met Van Doren heeft hij verscheidene mooie plekjes in Genk opgezocht. Hij heeft ook de vennen aan
de Molenvijver van op dezelfde plaats als Van Doren geschilderd, al was zijn stijl totaal anders.’
(Anoniem 1984: 20)

Werken: o.a. Heidelandschap en Landschap met kerk (Emile Van Dorenmuseum Genk), Ter
nagedachtenis aan de gesneuvelden van WOI (collectie stad Genk). Tientallen werken met Genkse
landschappen en interieurzichten bewaard in privébezit.
Halkett, François (1856-1921)
Schilder.
Werken: o.a. In het dennenbosch 1884 (1885, L'Essor Brussel - dit werk wordt vandaag bewaard
in het Gemeentemuseum van Sint-Jans-Molenbeek), Boote-Kapel in Gelieren 1909 (aquarel in
privébezit)
Hayway, Georges (1898-1945)
Schilder
Werken: o.a. Les Marais de Zonhoven en Campine (geveild bij Hôtel des Ventes Mosan Luik, 17
juni 2010)
Héger, Louise (1842-1933)
Schilderes, tekenaarster, aquarelliste
Het Museum voor Schone Kunsten te Gent bezit een omvangrijke briefwisseling van Louise
Héger. Deze correspondentie telt onder meer 118 brieven van Héger aan Asselbergs en 31
brieven van Asselbergs aan Héger, en toont duidelijk aan dat er tussen Héger, Asselbergs,
T’Scharner en Coosemans zeer veel contact was. Ze troffen mekaar geregeld in Hôtel de la Cloche
in Genk en trokken er dan gezamenlijk op uit om te schilderen. In vele brieven zijn er korte
passages te vinden met een directe verwijzing naar Genk en dertien brieven van de verzameling
zijn geschreven in het Kempendorp. Verder bevat de correspondentie nog één brief die
T’Scharner in Genk heeft geschreven naar zijn vriend Asselbergs.
Werken: o.a. Genck (1875, salon van Brussel, nr. 550)
Heintz, Richard (1871-1929)
Schilder, aquarellist, etser.
Werken: o.a. Environs de Genk 1917, Paysage en Limbourg (geveild bij Hôtel des Ventes Mosan
Liège, 12 juni 1990)

Henrard, Charles
Schilder
Het schilderij Paysage sur fond de ville , op de achterzijde gedateerd Genck, april 1896 werd
aangeboden bij Hôtel de Ventes Elysée in Luik op 12 november 2012.
Hermans, Paul (1898-1972)
Schilder. Opleiding aan de Academie van Hasselt o.l.v. Lucien Nolens. Nam in 1937 deel aan een
tentoonstelling van de Heecrabbbers in het Hooghuis in Hasselt.
Werken: o.a. En hiver, près de Hasselt (geveild bij Hôtel des Ventes Mosan, Luik, 9 juni 2011)
Hermanus, Paul (1859-1911)
Schilder, aquarellist.
Werken: o.a. La Maison du Garde, Genck (1893, salon van Brussel, nr. 322)
Hervens, Jacques (1890-1928)
Schilder. Leerling van Herman Richir
Werken: o.a. De Rode Hoeve (privébezit)
Heymans, Adrien-Joseph (1839-1921)
Schilder. Volgens Bessemans (1987: 31) rond 1858 actief in Genk. Dat de schilders die later tot
de Kalmthoutse School worden gerekend, al vóór 1860 in Genk actief waren, bevestigde ook
Alfred Hazledine (1878-1957) – schoonzoon van Heymans - in een brief aan het
gemeentebestuur van Genk, bewaard in het stadsarchief.
Werken: o.a. Les saules à Genck (verkocht uit de collectie van Edmond Picard voor 1.450 BEF, zie
L’Art Moderne, 24e jaargang, nr. 13, 27 maart 1904: 105)
Holemans, Jef (1894-1972)
Schilder. Leerkracht aan de Sint-Michielsschool van Winterslag die in zijn vrije tijd schilderde.
Volgens de overlevering zou hij ooit in Hôtel des Artistes tentoongesteld hebben.
Houben, Aloysius (1870-1956)
Schilder. Aloysius Houben is één van de weinige Genkenaren die in de negentiende eeuw als
liefhebber in zijn vrije tijd schilderde. Er zijn enkele werken van Houben, een boer uit Langerlo,
bewaard in familiebezit onder andere met een zicht op het oude Langerlo, met veldkapel. Ook
een beschilderd naaidoosje wordt in de familie bewaard. Mogelijk werd Houben geïnspireerd
om zelf een poging te wagen door de vele landschapsschilders die hij tegenkwam.
Houbrechts, Pierre (1888-1966)
Schilder. Leerling van Jos Damien. Schilderde voornamelijk landschappen.
"Avec, entre autres, G. Wallaert, C. Wellens, P. Hermans, L. Nolens, ils forment un groupe d’artistes
libres sans relation fixe avec le groupe de Genk." (Dictionnaire des peintres belges)
Houyoux, Léon (1856-1940)
Schilder, beeldhouwer.
Werken: o.a. Bruyère à Genck 1881 (geveild Galerie Moderne Brussel, 24 april 2007)

Huberti, Eduard (1818-1880)
Schilder, tekenaar
Alphonse Asselbergs schrijft op 29 februari 1884 aan Louise Héger (brief bewaard in
Documentatiecentrum MSKGent):
‘Genck me fait penser à deux amis, deux compagnons d’études comme je n’en aurais plus, Huberti
est mort et T’Scharner, par suite de son mariage est perdu pour moi.’
Jacquet, Célestin Charles ( 1864-1921)
Schilder, aquarellist
Werken: o.a. Marais à Genck (1907, Provinciale Tentoonstelling, Begijnhof Sint-Truiden),
Slagmolen Genk (privébezit), Kudde schapen op landweg in Genk en Moeraszicht (privébezit)
Jamar, Armand (1870-1946)
Schilder, aquarellist. Leerling van Carpentier aan de Academie in Luik.
Werken: o.a. L’ étang à Gelieren (1902, Salon de Société des artistes Françaises, Paris).
Jamar, Walthère (1866-1950)
Schilder.
Werken: o.a. Molenvijvers van Genk (Veilinghuis Aeko 26 maart 2007, nr. 124)
Jamin, Léon (1872-1944)
Schilder. Leerling van Carpentier aan de Academie van Luik.
Regelmatig bezoeker van Hôtel de la Cloche. Verschillende doeken in privébezit.
Werken: o.a. Matin au marais à Genk (Musée de l’Art Wallon)
Janssen, Louis (1921-1999)
Aquarellist, schilder
Zoon van schilder Ludovic Janssen. Opleiding bij zijn vader en aan de Academie van Luik. Bekend
als Loujan. In privébezit wordt een aquarel bewaard getiteld ‘Chemin dans les dunes à Genck –
Limbourg’
Janssen, Ludovic (1888-1954)
Schilder, aquarellist, graveerder, illustrator.
Leerling van Evariste Carpentier aan de Academie van Luik. Bezocht regelmatig Hôtel de la
Cloche.
‘Il avait découvert Genck. Tout de suite il ‘se reconnaît’. C’est la première fois de sa vie qu’il foule les
chemins détrempés, frissonne sous les grands cieux lourds, longe les marais bourbeux, contemple les
bouleaux enfiévrés sous le vent. Et cependant, nul dépaysement. Cette contrée qui se révèle
‘physiquement’ à lui n’est pas une inconnue. Depuis des longues année, il la connaît
‘spirituellement’; il la porte dans son cerveau avec ses vastes horizons tissés de brume et de
mélancolie, son silence pesant, sa désolation. Il vit avec elle depuis si longtemps que l’adaptation est
presque immédiate. Et Janssen y passe des semaines, des mois. Il est empoigné par l’étendue sans
arbres, sans maisons, par la solitude farouche, la lumière tamisée. Il travaille sans arrêt.’
(L’Epinois 1940: 17)

In een monografie van Bada uit 1988 worden dertig werken van hem afgebeeld die verwijzen
naar Genk. In Luik bekend als ‘peintre de la Campine’.

In 1921 koopt de Belgische staat ‘Mélancholie d’un soir’, ‘qui se trouve au Minstère de la Justice.
(…) La toile, aux vastes proportions apparaît comme une synthèse de la Campine aux environs de
Genck. ‘
(L’Epinois 1940: 18)

Tientallen werken van Janssen verwijzen naar Genk en de Limburgse Kempen. Hij kwam er
haast jaarlijks, meestal in het najaar of voorjaar en was bevriend met verschillende Genkse
families. Mogelijk kreeg hij ook aanwijzingen van Emile Van Doren.
In de collectie van het Emile Van Dorenmuseum zitten verschillende werken van Ludovic
Janssen.
Janssens, René (1870-1936)
Schilder, tekenaar, aquarellist, graficus.
In ‘Notices sur René Janssen’ (1937) door Gustave Vanzype wordt ‘Marais à Genck’, gedateerd
1890-91 tot zijn oeuvres principales gerekend.
Werken: o.a. Vue Genck, environs (Prentenkabinet Koninklijk Bibliotheek van België, Brussel)
Jeurissen, Alfons (1874-1925)
Schrijver.
Alfons Jeurissen schreef een aantal novelles en romans waarin de Limburgse Kempen een
hoofdrol opnemen. Minder gekend is dat hij ook tekende en schilderde. In familiebezit worden
verschillende schetsen en kleine schilderwerken bewaard, waaronder een zicht over de
Molenvijver naar de kerk van Genk.
Jonet, Nestor (1850-1913)
Schilder.
Nestor Jonet est né à Courcelles en 1850; il avait l'esprit ingénieux et le sentiment artistique. A l'âge
de 20 ans, il construisit personnellement une locomotive en miniature, qui fonctionnait
parfaitement sous une légère pression de vapeur. A 25 ans, il commença des études de peintre à
Namur, puis revint à Courcelles fonder l'importante firme Jonet: peinture, décors, etc. Après son
mariage en 1902, il se consacra exclusivement à la peinture de tableaux, notamment les paysages.
Nombreux sont les Courcellois qui possèdent de ses oeuvres, qui toutes sont remarquables et
impregnées de tons chauds dont il avait seul le secret. L'hôtel de ville a reçu un magnifique sousbois, don de Madame Jonet. La première oeuvre de cet artiste représente sa vieille mère dans son
ancien demeure de la rue Jonet; on y remarque le foyer appelé "tuquoi".
M. Jonet quitta Courcelles en 1908, pour Bruxelles; il y développa son art jusque sa mort, arrivée
prématurément, en 1913.
(uit HISTOIRE de COURCELLES door M.ÉLIE LEMAL, directeur des Travaux et des Régies de la Commune de
Courcelles, Hector Manceaux, imprimeur-éditeur, Mons, 1930: p.104-5)

Werken: o.a. Soleil couchant à Genck (1908, Cercle Artistique Doornik)
Jongelinghs, Karel (1871-?)
Schilder.
Werken: o.a. Hoeve te Genk (geveild bij Campo, maart 2010)
Karpathy, Jenö (1870-1950)
Schilder. Hongaars kunstenaar die van 1893 tot 1916 in Brussel verbleef.
Werken: o.a. Pècheurs près d'un marais Genck (privébezit)

Keelhoff, Frans (1820-1893)
Schilder. Geboren in Neerharen (Lanaken). Eén van de weinige Limburgers uit de 19e eeuw die
een professionele kunstenaarsloopbaan uitbouwde.
Werken: o.a. Paysage, vue prise dans le Limbourg, bruyère avec arbres (1849, salon van
Antwerpen, nr. 306), Vue prise à Grimby (1852, salon van Antwerpen, nr. 274), Marais dans la
Campine (1873, salon van Antwerpen)
Kegeljan, Franz (1847-1921)
Schilder, tekenaar, pastellist, graveerder
Werken: o.a. En Campine limbourgeoise (1900, Société Nationale des Aquarellistes et Pastellistes,
Brussel, nr. 95)
Keppenne, Charles-Joseph (1861-1886)
Schilder.
Werken: o.a. Chemin en Campine, Genck (1882 ,salon van Antwerpen, nr. 751)
Keymeulen, Emile Henri (1840-1882)
Schilder.
Werken: o.a. Site dans la Campine limbourgeoise (1874, salon van Spa)
Lacomblé, Adolphe (1857-1935)
Schilder.
Vermeld door Octave Maus in 1890 als één van de kunstenaars die deel uitmaakte van de
regelmatige bezoekers van Hôtel de la Cloche.
Lamorinière, François (1828-1911)
Schilder, aquarellist, graficus.
Vermeld door Lambrechts (1921).
Larock, Evert (1865-1901)
Schilder.
Verbleef in Genk, maar heeft er waarschijnlijk nooit getekend of geschilderd:
‘Vanaf 1895 werd hij regelmatig, voor kortere of langere perioden, opgenomen in het sanatorium
van Bokrijk. (…) En hoewel hij er enige vrienden maakte, voelde hij zich alleen in de woestijn, zoals
hij het noemde, vooral omdat hij zijn kunstvrienden hem er niet konden bezoeken. ‘Ik verveel mij
hier verschrikkelijk nijg’, klaagde hij. Meestal zal hij in het lommerhuis bij de ene of andere zieke.
Veel spreken mocht hij niet. Als hij al eens de kracht had om door de velden te wandelen, onderging
hij de schoonheid en voelde hij het verlangen om te werken, maar zijn schetsboek bleef ongebruikt.’
(Van Moer 2000: 90-1)

Lauters, Guillaume
Schilder. Voorkeur voor landschappen.
Werken: o.a. Genck 1881 (privébezit)
Lauters, Paul (1806-1875)
Schilder, aquarellist, tekenaar, lithograaf, etser
Werken: o.a. De la Campine (1848, Salon van Brussel, nr. 545)

Le Bon, Léon (1846-?)
Schilder
Het werk ‘De berken’, mogelijk uit de Limburgse Kempen werd aanvankelijk bewaard in het
Museum van Oostende. Dit werd tijdens de bombardementen in 1940 vernietigd.
‘De paysages de M. Léon Le Bon évoquent le charme mélancolique de ces sites de la Campine qui ont
inspiré tant d’artistes: Genck, Winterslag, Assche, pays de silence et de rêve, pays de bruyères en de
marais sommeillants, si cher à ceux qui en on pénétré la séduction.’
(L’Art Moderne 16/15, 1896: 116)

Werken: o.a. A Camerloo automne (1897, salon van Brussel nr. 244), Staelen (privébezit)
Lechien ( ?)
Over een werk van hem op het Salon van Gent in 1868 staat in Journal des Beaux-Arts et de la
Littérature (10, p. 162) : "La vue de Genck de M. Lechien, nous a beaucoup plu."
Lecomte, Emile (1866-1938)
Schilder
Werken : o.a. Paysage à Genck (1937) (geveild bij Palais-des-Beaux-Arts Servarts Brussel, 28
september 1999)
Libert, Léo (1908-)
Schilder
Leerling van Ludovic Janssen
Werken : o.a. Neige au marais, Zonhoven 1934 (geveild bij Hôtel des Ventes Luik, 14 maart 1990)
Ligny, Charles (1812-1889)
Schilder, aquarellist
Werken: o.a. Sablière à Genck (1885, Palais des Beaux-Arts, Exposition Société royale Belge des
Aquarellistes)
Lommaert, Léon (1904 – 1978)
Schilder, tekenaar. Sterk beïnvloed door Ludovic Janssen, Emile Van Doren en Armand Maclot.
‘In 1927 komt Léon Lommaert voor het eerst te Genk toe. Hij leert er zijn latere leermeesters
kennen, de schilders Emiel Van Doren en Armand Maclot. Beide artiesten brengen hem een en
ander bij, maar het is vooral de Luikse schilder Ludovic Janssen, die hier vaak werkt, die op Léon
Lommaert een onuitwisbare invloed heeft gehad.(…)Léon Lommaert blijft nauw verbonden met de
streek van Genk. Daar vindt hij vooral zijn inspiratie in de hoeve ‘De Koos’, gelegen aan de rand van
een heuvel en omringd door de hem zo bewonderde berken.’
(Schippers 1974: 12)

Verschillende van zijn schilderijen verwijzen rechtstreeks naar Genk, vaak met het Kozenhuisje
als onderwerp.
Londot, Charles (1886-1968)
Aquarelist.
Er wordt een aquarel (vissersboten) van hem bewaard in de nalatenschap van Hôtel de la
Cloche. Hij is dus waarschijnlijk in Genk geweest, maar heeft hij er ook gewerkt?

Lorand, François (1909-1989)
Schilder. Kwam regelmatig in de Kempen. Was volgens sommige bronnen bevriend met Emile
Van Doren, Armand Maclot en Ludovic Janssen.
Luigini, Ferdinand-Jean (1870-1943)
Etser.
Hij illustreerde Paysages disparus (1917) van Emile Verhaeren met etsen, waaronder een ets
van een berkenweg in Genk en een binnenzicht van een Kempische hoeve. Het Emile Van
Dorenmuseum bewaard een exemplaar van dit boek.
Maclot, Armand (1877-1959)
Schilder, aquarellist, etser. Leerling van Joseph Coosemans (1898-1902).
Lid van de Heecrabbers en Als Ick Kan. Vestigde zich in 1910 definitief in Genk.
Ontwerp affiche: Visitez le pays du rêve, Genck, en Campine Limbourgeoise-Belgique / Bezoek
Droomland Genk in de Limburgsche Kempen
Schreef in 1943 Les Peintres et Genck, waarmee een eerste aanzet gegeven werd het verhaal van
de landschapsschilders in Genk in kaart te brengen.
Het Emile Van Dorenmuseum Genk bewaart verschillende werken van hem: Eikenbosje,
Molenvijvers onder de sneeuw, Zelfportret, Kempense dame (tekening), Hoeve te Gelieren
(onvoltooid), Schilderes en plein air, verschillende schetsboeken en losse tekeningen e.a.
Tientallen aquarellen, tekeningen en olieverfschilderijen in privébzit verbeelden het Genkse
landschap van de eerste helft van de 20e eeuw.
Maes, Paul
Schilder
Op een bewaarde tekening (AMVC-Letterenhuis) van Armand Maclot wordt Paul Maes,
bibliothecaris bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers afgebeeld schilderend te Kattevennen
(Genk, 1907). Meer gegevens over hem zijn vooralsnog niet gekend.
Mareels, Maurice (1893-1976)
Schilder, etser. Leerling Herman Richir aan de Academie van Brussel.
Werken: o.a. Moeras te Genk en Hoeve te Langerloo (privébezit)
Markelbach, Alexandre (1824-1905)
Schilder
Zijn naam wordt vermeld in een notaschrift (privébezit) uit 1878. Bezocht Genk met o.a. Anna en
Eugène Boch, Octave Maus en T’Scharner.
Martin, Alfred (1888-1950)
Schilder, illustrator, houtgraveerder, afficheontwerper. Opleiding in Luik onder A. De Witte.
Werken: o.a. Genck 1910 (privébezit)
Massin, Marthe (1860-1931)
Schilder, tekenaar.
Verbleef in 1893 vier maanden te Opglabbeek met haar echtgenoot Emile Verhaeren.
Masui, Paul (Differdange 12-02-1888 - Uccle 02-06-1981)
Luxemburgse schilder. Leerling van Evariste Carpentier
‘Carpentier(…) wees (…) zijn leerlingen de weg naar Genk (…) o.a. de Luxemburger Paul Masur
(sic) (Differdange, 1888.)’
(De Vilder 1993: 75)

Mathieu, Paul (1872-1932)
Schilder. Kreeg aanvankelijk steun van Joséphine Godaert – Meyer.
Werken: o.a. De Genker heide (tentoonstelling in St Aldegondiskerk te As, nr. 30)
Mathieu, Pol-François (1895-1979)
Schilder, illustrator, ontwerper van affiches.
Coin de la ferme du Katteven à Genk (geveilid Hôtel des Ventes Mosan Luik, 14 maart 1990)
Matthijs, Albéric (1877-1952)
Schilder, tekenaar. Leerling Joseph Coosemans.
‘Na enkele jaren opleiding aan de Sint-Lucasschool te Doornik, trok Matthijs naar Antwerpen om er
aan het Hoger Instituut lessen te volgen bij Juliaan De Vriendt, bij Joseph Coosemans en Frans Van
Leemputten. In 1902 maakte hij deel uit van de bende jonge kunstenaars die eerst in Tervuren en
later ook in Genk de sporen drukten van hun realistische meesters.’
( De Vilder 2008: 267)

Maus, Eugène (1847-1881)
Schilder. Oudste broer van Octave Maus. Kreeg raadgevingen van Isidore Verheyden.
‘A partir de 1875, la peinture devient sa principale préoccupation. Il effectue alors de nombreux
voyages à Genck, Dordrecht tn Fountainebleau pour y peindre des paysages.’
(Dictionnaire des peintres belges)

Werken: o.a. Etudes à Genck 1881 (vernoemd in L’Art Moderne 1881 : 107)
Maus, Octave (1856-1919)
Schilder, kunstcriticus, letterkundige. Broer van Eugène Maus.
Stichtte het tijdschrift L' Art Moderne, schilderde in zijn vrije tijd.
Twee brieven van Octave Maus aan zijn neef Eugène Boch geven aan dat hij ook schilderde te
Genk: ‘Mes études de Genck traînent encore dans le bureau’’ (Brussel, gedateerd 4 mei 1877).
‘A Genck où je me sens fort attiré.’ (Brussel, datering onleesbaar, brief bewaard in Museum van
Hedendaagse Kunst Brussel inv. nr. 109443 en 90257)
Mellery, Xavier (1845-1921)
Schilder, tekenaar, illustrator.
Werken: o.a. La Campine à Genck (afgebeeld in Le Tour du Monde. Nouveau Journal des voyages
XXVII 1886)
Meniers
Schilder. Geen verdere gegevens bekend.
Werken: o.a. Bruyère du Limbourg (1874, salon van Gent)
Meyer, Josephine (1835- ?)
Pastelliste, tekenaar, schilder, lithografe
Werken: o.a. Mare à Genck (1897, salon van Brussel, nr. 548)

Meyers, Isidore (1836-1917)
Schilder, tekenaar. Gerekend tot de School van Kalmthout.
Adviseerde Emile Van Doren naar Genk te gaan, aldus Dessers (1946: 3).
Minders, Willy (1913-1977)
Schilder, aquarellist, etser, fotograaf, beeldhouwer
Leerling van Armand Maclot. Lid van de Heecrabbers
‘In het landschap biedt hij bij voorkeur typische en grondig geobserveerde natuurelementen van de
Genker heide meestal realistisch - impressionistisch opgevat, met de nadruk op de lichtwerking in
de bijzondere atmosferische omstandigheden der seizoenen. Hierin blijft hij in de lijn van zijn
voorgangers en meesters, de uitstekende Kempische schilders Emiel Van Dooren (sic) en Armand
Maclot.’
(Het Belang van Limburg, 27 maart 1956)

Hij liet een rijk oeuvre van Genkse landschappen na, veelal in privébezit. Het Emile Van
Dorenmuseum in Genk bewaart twee landschapsschilderijen van hem, naast enkele portretten
en sculpturen.
Mommen-Ithier, Marguerite (1887-1976)
Schilderes
‘Au Salonnet, les bonnes exposition sont fréquentes. Telle fut celle de Mme Mommen-Ithier. (…)
Paysagiste, elle rapporte des bords de la Meuse comme des marais de Genck (…)’
Mommen, Frédéric
Schilder. Figureert op een groepsfoto in Genk, samen met o.a. Emile Van Doren
Werken: o.a. Un marais pris à Genck 1900, Route Hasselt Genck à droite (privébezit)
Montigny, Jules (1840-1900)
Schilder.
Er bestaan een Genker postkaart met de boventitel D’après Montigny
‘M. Jules Montigny avec un ‘Souvenir de Genck’, un motif exquis, rien qu’un petit chariot rustique
attelé d’un cheval rouge, dans une lumière vermeille, d’un vaporeux, d’une douceur infinis, sur un
chemin en plaine.’
(Gazette des Beaux-Arts, 16/12, 1875: 350)

Moretus, Louise (1852-1923)
Aquarelliste, tekenaar.
Geboren op het kasteel Meylandt in Heusden kende zij de Limburgse Kempen goed. Zij heeft een
rijke verzameling tekeningen nagelaten die een bijzonder iconografische bron zijn van een
aantal Limburgse gemeenten in de negentiende eeuw, waaronder Heusden, Zolder en
Helchteren. Er zijn geen tekeningen bewaard die toe te schrijven zijn aan Genk. Een verzameling
tekeningen van haar wordt bewaard in de Provinciale Bibliotheek Limburg.
Neyens, Jan Mathieu (1908-1979)
Schilder.
Schilderde o.a. Kempense landschappen, voornamelijk te Genk. Medestichter Kunstkring
Streven. Zijn grootste productie kende hij na de Tweede Wereldoorlog.

Noldus, Paul (1898 -1992)
Schilder.
Leerde Ludovic Janssen kennen in de periode 1925-26 en maakte met hem tochten doorheen de
Kempen. Ontmoette Maclot en Van Doren.
Nolens, Lucien (1879-1954)
Schilder.
Lid van Ars Proba. Maakte tochten in de natuur met Djef Anten en werd in 1906 leraar aan de
Hasseltse Kunstacademie.
Ochs, Jacques (1883-1971)
Schilder, tekenaar, karikaturist, illustrator, ontwerper van affiches.
Leerling van Evariste Carpentier
Werken: o.a. Vieilles fermes à Genck 1901 (Académie royale des Sciences, Lettres et Beaux-Arts
Brussel)
Ovyn, Rene ( ?-1945)
Schilder. Studeerde aan de Brusselse Academie
Komt voor op een groepsfoto aan Hôtel des Artistes Genk, samen met o.a. Emile Van Doren. Ovyn
was samen met Herman Richir getuige op de bruiloft van Emile Van Doren en Cidonie Raikem en
woonde korte tijd in Genk.
Oyens, Pieter (1842-1894)
Schilder.
Werken: o.a. Cour à Genck (1877, Cercle Artistique Brussel, nu bewaard privébezit)
Paquez, Gustave
Schilder.
Werken: o.a. Grand marais à Genck (1879, salon van Antwerpen, nr. 825)
Parmentier, Paul (1854-1902)
Schilder.
Paul Parmentier wordt vermeld in de briefwisseling van Louise Héger.
Werken: o.a. Ferme de Wynterslaeken, Campine (1879, salon van Antwerpen, nr. 828)
Pecher, Emile
Schilder.
Mogelijk Emile Pecher Jr. (Antwerpen, 1860 – Antwerpen, 1931), de neef van Jules PECHER,
beeldhouwer (Antwerpen, 1830 - Brasschaat 1899). Emile PECHER junior is een zoon van diens
broer Emile PECHER senior (1826-1874).
Werken: o.a. Vennen te Genk (salon van Antwerpen 1930, nr. 213)
Peeters, Jeannot (1909-1996)
Schilderes, aquarelliste.
Leerlinge van Charles Wellens. Vond haar inspiratie in de Kempen. Merendeel van haar oeuvre
dateert van na de Tweede Wereldoorlog.
Werken: o.a. Kelderhut in Bokrijk (collectie Emile Van Dorenmuseum)

Peeters, Jozef (1895-1960)
Schilder, tekenaar, graficus
Werken: o.a. Hutte sous la neige, Genk (geveild bij Hôtel des Ventes Notaires Du Bas-Rhin,
Brussel, 19 december 1989)
Pholien, Valérie (1873-1961)
Schilderes
Leerling van Carpentier. Schilderde te Genk en huwde in 1903 met Alfred Gilkens, zoon van de
uitbater van Hotel de la Cloche.
Werken: o.a. Molenvijvers te Genk (privébezit), Stilleven met hortensia’s (privébezit)
Plasky, Eugène (1851- 1905)
Schilder.
Werken: o.a. A Marsh, Autumn in the Campine, Genck (1888-9, Centennial International
Exhibition Melbourne Belgium nr. 67), Moeras in de Kempen (Broelmuseum, Kortrijk)
Posenaer, Joseph (1876-1935)
Schilder, tekenaar
Opleiding aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten. Bevriend met Armand Maclot (cf.
briefwisseling bewaard in AMVC-Letterenhuis) en lid van kunstkring Als ick kan. Maclot maakte
in 1909 ook een schets van Posenaer (zie Van Doren, Maclot, Minders uit 1984)
In een brief van Joseph Posenaer aan Armand Maclot (gedateerd 13 juni 1933) beschrijft hij de
uitstappen die ze samen door de Kempen ondernamen.
“Om nu op uw heide’s terug te komen, denk ik wel eens die menigmaal gezien te hebben, als ik
vroeger in Zoersel was, en in Holland, of op de uitstappen die wij over zooveel jaren door heel de
Kempen deden, aan de fijne grijze luchten, met lage wolken, die over de streek zoo’n diep
melancholische stemming brachten. En zoo harmonisch pasten bij de verlatenheid van die
oneindigheid” (AMVC archief 50335/7)
Ex-voto Genck-Limburg werd in 1938 op een overzichtstentoonstelling in Borgerhout
opgenomen als nummer 39.
Prévost, Eugène (1880?-1974?)
Schilder.
In een artikel over dichter Prosper Van Langendonck en zijn jaren in Genk, geschreven door
Mathieu Rutten in Nieuw Vlaams Tijdschrift (1949, p. 338) worden verschillende kunstenaars
opgesomd die in Hôtel de la Cloche verbleven. Eén van hen is “Majoor Eugène Prévost, gehecht

aan het Paleis van Laken en eveneens schilder in zijn vrije uurtjes.” Verdere informatie over
deze Prévost ontbreekt vooralsnog.
Puttaert, Emile (1829-1901)
Tekenaar, aquarellist, houtgraveur, illustrator
Een werk van hem getiteld Marais de Genck verwijst naar zijn aanwezigheid in de Limburgse
Kempen. Ook zijn er tekeningen bekend waarin Genk en de Limburgse Kempen het onderwerp
zijn.

Raeymaekers, Jules (1833-1904)
Schilder
Werken: o.a. L'écluse à Genck (1872, salon van Brussel, nr. 603), Marais de Genck (1872, Cercle
Artistique Brussel), Effet de lune sur le marais de Genck (1873, salon van Antwerpen), Marais de
la vierge à Genck (1871, salon van Gent, nr. 1059)
Ranot, Ferdinand
Illustrator. Pseudoniem voor Ferdinand Coenraets
Postkaartje uit de reeks ‘La Belgique pittoresque. Edition Artistique 41-46’ met Soir en Campinemarais de Genck. Lithografie van het kaartje door J.L. Goffart, Brussel
Ransy-Putzeys, Félicié (1853-1929)
Schilderes. Leerlinge van Willem Roelofs.
Werken: o.a. Approche du soir en Campine (Musée de l’Art Wallon, Luik), Automne (Eysden)(1894,
Catalogue illustré de la Société nationale des Beaux-Arts)
Richir, Herman (1866-1942)
Schilder, tekenaar, pastellist, ontwerper van affiches
Opleiding aan de Academie van Brussel, waar hij van 1900 tot 1927 leraar is. Stuurde enkele van
zijn leerlingen naar Genk. Foto’s aan Hotel des Artistes in Genk. Verschillende portretten
bewaard van Emile Van Doren en diens familie door Richir (Emile Van Dorenmuseum Genk).
Werken: o.a. Les Grands Marais, Genck 1912 (collectie Emile Van Dorenmuseum Genk), Marais de
Genk (1925) (geveild Bernd Rieber, Stuttgart, 6 december 2000), Promenade en Campine
(Veilinghuis Vanderkindere 7 december 2004, nr. 19)
Riddel, James (1857-1928)
Brits schilder, tekenaar.
In 1903, 1904 en 1905 was James Riddel, directeur van Royal School of Arts in Edinburgh,
aanwezig in Genk en heeft hij er geschilderd.
Werken: o.a. A Belgium pastoral (1905, Glasgow Institute), A Belgium shepperdess, early morning
(1906, Royal School of Arts), Voor het middagmaal (1906, Glasgow Institute)
Roelofs, Willem (1822-1897)
Nederlands schilder.
Verbleef van 1848 tot 1887 in Brussel en maakte tijdens deze periode vele studiereizen, onder
andere naar de Kempen vanaf ca. 1850. De nalatenschap van Willems Roelofs bevatte 5
tekeningen gemaakt te Genk. Deze werden geveild bij Paul Brandt in Amsterdam op 30 januari
1945. Roelofs was ook een bekend entomoloog, en uit verschillende bronnen is geweten dat hij
ook in Genk op insectenjacht kwam.
Werken: o.a. Een gezigt in het Kempenland, provincie Limburg (tentoonstelling 's-Gravenhage
1849 nr. 480)
Roffiaen, Jean-Francois (1820-1898)
Schilder.
Bezocht vanaf de jaren 1850 de Limburgse Kempen
Veilingcatalogus van de nalatenschap (1898) bevat 23 werken die geschilderd zijn in Genk

Stedelijk Museum van Ieper bewaart een hele reeks werken rechtstreeks verwijzend naar Genk :
Een schaapsherder in de Kempen, in de omgeving van Genk (1854), Zeven detailstudies van karren
te Genk (13 juli 1854), Een schaapsherder in de Kempen (1854), Studie van bomen in de omgeving
van Genk (juli 1857), De Sapittelmolen te Diepenbeek (1864), Een hut in de Kempen (1866), Een
hut in de Kempen (1866), Een moeras in de Kempen (februari 1868), De Sapittelmolen te
Diepenbeek (1882)
Het Emile Van Dorenmuseum heeft drie werken van Roffiaen in de collectie waaronder een zicht
over de heide, gedateerd juli 1854.
Werken: o.a. Watermolen in de Kempen (1863, Koninklijke Verzameling Brussel), Hut in de
Kempen (1880, Belgische staat), Marais en Campine, le soir (1881, Museo de Bellas Artes –
Caracas),
Verger et Ferme à Genck (1887, salon van Brussel, nr. 335)
Rolin –Lagrange, Henriette (1853-1920)
Aquarelliste.
Grootmoeder van de Franse schrijfster Dominique Rolin. Zij kwam geregeld in Genk, in villa
Rolin, gebouwd in 1901 waar de familie ieder jaar haar vakanties doorbracht.
Provinciaal Archief Limburg bewaart een tiental Kempense landschappen, waaronder enkele
expliciet te boek gesteld als ‘Genck’.
Rombaux, Edouard (1899-1942)
Schilder.
Leerling van Herman Richir aan de Academie van Brussel. Voorkeur voor de Limburgse Kempen.
Werken: o.a. Eisden. Épreuve aquarelée 9/30 (privébezit)
Rosseels, Jacques (1828-1912)
Schilder.
Eén van de eerste landschapsschilders die Genk bezocht.
Le Moulin à eau werd geschilderd te Genk in 1852 (De Taeye 1894: 716).
Vermeld door Maclot (1943) :
‘In 1909 ter gelegenheid van een tentoonstelling van eigen werk en door mijzelf te Antwerpen
ingericht, viel mij de eer te beurt meester Jacques Rosseels van Dendermonde als bezoek te mogen
begroeten. Hij vervulde toen de functie van Inspecteur Generaal van Schone Kunsten. Daar er in die
dagen sprake was van het ‘patronaat’ (naderhand katholiek volkshuis genaamd) met een te
houden expositie van de te Genk geschilderde doeken in te huldigen, vroeg ik meester Rosseels of hji
niet één van zijn hier gemaakte tableux kon zenden. De Heer Rosseels antwoordde mij, dat hij te
Genk tijdens de jaren 1850-1852 gewerkt had, maar dat hij die schilderijen aan een heer uit Parijs,
Graaf N., voor zijn ‘cabinet’ verkocht had.[…] Dit was dan, uit rechtstreekse bron door mij
vernomen, het allervroegste verschijnen van een schilder in de Genker heide. De heer Rosseels, die
toen 80 jaar was, vertelde me evenwel dat voor hem reeds de beroemde schilder Fourmois – van
wie men een meesterwerk in het museum van Brussel kan bewonderen – te Genk was geweest en
daar vermoedelijk ook geschilderd had.’
Roux, Walter (1913-1993)
Schilder, tekenaar
Kreeg raadgevingen van Armand Maclot.
Afkomstig van Sledderlo. Schilderde in hoofdzaak Genkse en Limburgse taferelen. Ook
portretten en stillevens. Het Emile Van Dorenmuseum ontving in 2009 een schenking met
werken (olieverf, tekeningen) van Walter Roux.
Vele van zijn werken werden geschilderd te Genk.

Sirtaine, Albert (1868-1959)
Schilder. Leerling van Evariste Carpentier.
Enkele werken van hem hingen in Hôtel de la Cloche. Verschillende werken in privéverzameling
bewaard die een Genks landschap of Genkse hoeve als onderwerp hebben..
Werken: o.a. Molenvijvers te Genk (Veilinghuis Aeko 21 mei 2007, nr. 176) , Marais à Genck le
matin (1934) (geveild bij Campo & Campo Antwerpen, 13 maart 2007)
Sohie, Albert (1873-1927)
Schilder. Leerling van Evariste Carpentier
Naar aanleiding van een tentoonstelling bij Cercle Artistique in Brussel (24 februari tot 4 maart
1908) schreef F. Verhelst in het tijdschrift Durendal (p180) het volgende:
‘M. A. Sohie, qui se confine dans le paysage de Genck en Campine, s'attarde aussi aux choses déjà
vues. Mais il a cette excuse que la nature est toujours belle, et qu'il la voit avec une âme de poète. Il
excelle surtout à en dégager l'impression de grandeur austère, tempérée par une note d'exquise
tendresse dans la lumière blonde des sables et la pourpre délicate des fleurs de bruyère.’
Speeckaert, Léopold (1834-1915)
Schilder. Mede-stichter van L’Art Libre.
Een postkaart van het vandaag niet meer bestaande Léopold Speeckaertmuseum in Sint-Gillis
(ontstaan uit het legaat dat hij aan de gemeente overliet na zijn dood) toont een binnenzicht van
een hoeve in Genk. De huidige verblijfplaats van dit werk is niet bekend.
Steenackers, Frans
Schilder. Leerling van Joseph Coosemans
Een foto uit de collectie van de Vereniging Emmanuel Viérin 1869-1854 toont hem samen met
Viérin en François Steenackers in 1893 op schildersjacht in Genk. Armand Maclot vermeldt hem
eveneens in zijn overzicht van schilders die in Genk actief waren.
Steppe, Romain (1859-1927)
Schilder. Leerling van Isidore Meyers.
Werken: o.a. Moeras te Genk (Kunstkamer Herentals), Temps Frais, Rue Haute Hasselt (geveild bij
Campo Antwerpen, 26 april 2005)
Sterpin, Paul (1873-1952)
Schilder
Werken: o.a. Vue de Genk (geveild bij Galerie Moderne Brussel, 17 februari 1998)
Stobbaerts, Jan (1838-1914)
Schilder, graveerder.
Wordt vermeld in een brief van Hazledine aan het gemeentebestuur van Genk.
Stokbroekx, Jos (1898-1968)
Schilder, etser. Verbonden aan de Lieremanschilders (Turnhout).
Er is een ets van hem bekend met het Kozenhuisje, getiteld ‘Hoeve Genk’.
Theunissen, Charles / Karel (1871-1948)
Schilder. Afkomstig uit As. Volgde lessen bij Karel Verlat in Antwerpen en onderging daar ook
invloeden van Coosemans.
Werken: o.a. Fin d'hiver: marais à Genck (Het Stadsmus Hasselt)

Tillemans
Schilder
Een kleine aquarel in privébezit beeldt een paard en kar op een landweg af en is gesingeerd
Tillemans, Genck 1916. Verdere gegevens over de maker ontbreken.
Toussaint, Fritz (1852-1920)
Schilder.
Hij wordt vermeld in een brief van Louise Héger, bewaard in het Documentatiecentrum van het
Museum voor Schone Kunsten Gent.
"Baron et le fils Toussaint sont les seuls peintres qui aient passé."
(zie Reulens 2010 : 97)

Het gaat hier haast zeker over Fritz Toussaint, die een leerling was van Théodore Baron en Louis
Dubois. Zijn vader, Joseph-Ferdinand Toussaint (1807-1885), was een bekende politicus en
schrijver. Fritz Toussaint, vooral bekend als bloemenschilder, was bovendien fervent
verzamelaar en mecenas en schonk ongeveer 140 werken aan het Museum van Elsene.
Trasenster, Mme
Schilderes.
‘Mme Trasenster (…) apporte dans l’exécution de l’animation et de la vigeur, mais trop souvent
l’impression produite n’est pas, à défaut de pénétrante concentration, en relation avec la pensée
que révéle le sujet choisi. Ainsi de ses esquisses des ‘Marais de Genck’ en de ‘Genck’, elles ont du
charme mais sont de caractère vague, ne rappelant guère la Campine.’ (L’Art Moderne 1899: 178)
Tschaggeny, Edmond (1818-1873)
Schilder, graveerder, tekenaar.
Oudste gedateerde tekening uit Genk is in privébezit (Genck, 3 sept 1846).
Werken: o.a. Een landschap in het Limburgsche met drie ossen in eene weide (1841,
tentoonstelling Den Haag, nr. 387).
T'Scharner, Théodore (1826-1906)
Schilder, graveerder, aquarellist.
‘En 1870 il réside au château d’Eysden et s’inspire des paysage campinois : à Genck, à l’Hôtel de la
Cloche, il recontre Baron, Verheyden, Dubois…’
(Dictionnaire des peintres belges)

‘Il s’était attaché à la Campine limbourgeoise.’
(Maus 1906: 360)

Werken: o.a. Attelage dans les marais de Genck Campine (1866, Salon de Paris, nr. 1871)
Tysmans, Jozef (1893-1974)
Schilder.
Kwam al in de periode 1939-1941 naar Genk maar zou na zijn verhuis naar Houthalen in 1953
heel wat Kempenzichten schilderen. De gemeente Houthalen-Helchteren beheert een legaat
gewijd aan deze kunstenaar.

Uytterschaut, Victor (1847-1917)
Schilder, aquarellist, pastellist. Leerling van Paul Lauters.
Werkte vanaf 1870 regelmatig in Genk. Dictionnaire des peintres belges vermeldt dat hij
verschillende keren met Charles-Fréderic Dratz in Genk verbleef.
Van Brabant, Jef (1871-1941)
Schilder, aquarellist.
Lid van de Heecrabbers. Schilderde in zijn vrije tijd onder andere landschappen, ook in Genk.
Van Caillie, Florimond (1864-1904)
Schilder. Leerling van Coosemans aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten.
Een winterlandschap met wandelaar is opgenomen in de collectie van het Emile Van
Dorenmuseum en is gedateerd 1888.
Werken: o.a. La neige à Genck (1894, salon van Blankenberge), Sneeuwlandschap (privébezit,
herkomst Hôtel de la Cloche)
Van den Seylbergh, Jaak (1884-1960)
Schilder, pastellist, miniaturist
‘In Genk verbleef hij geregeld in het befaamde ‘Hotel des Artistes’, waar hij gewoonlijk andere
bevriende kunstenaars ontmoette.’
(Gerits 2009: 167)

Werken: o.a. Marais à Genck (1931) (privébezit), Cour à Genck (privébezit), De oude kapelanij
met kerk (privébezit).
Van der Hecht, Henri (1841-1901)
Schilder, etser.
In zijn monografie van Hannon worden een honderdtal werken opgenomen waarvan er een
tiental verwijzen naar de Kempen. Les marais (Genck) en Le Moulin (Genck) bevestigen zijn
aanwezigheid in Genk.
Van Doren, Emile (1865-1949)
Schilder.
Kwam rond 1890 voor het eerst – als student aan de Brusselse Academie – naar Genk. In 1893
liet Emile Van Doren zich inschrijven in Genk en in 1898 trouwde hij er met Cidonie Raikem. Hij
bouwde met haar Hôtel des Artistes tot een trefplaats voor kunstenaars. Bij legaat van dochter
Fanny Van Doren verwierf het stadsbestuur van Genk zijn villa Le Coin Perdu met inboedel. Deze
opende in 1976 als Emile Van Dorenmuseum, waar het verhaal van de landschapsschilders in
Genk in leven gehouden wordt, met een rijke collectie schilderijen van onder andere Emile Van
Doren.
Emile Van Doren schilderden hoofdzakelijk Kempenlandschappen, maar schilderde onder
andere ook aan de Belgische kust, in Zeeland en Brugge. Hij werd ‘le peintre de la Campine’
genoemd en is één van de meest geciteerde namen betreffende de zogenaamde Genkse
schildersschool.
Van Genesen, Frans (1887-1945)
Schilder.
Werken: o.a. Environs de Genck (privébezit)

Van Hoof, Jef (1886-1959)
Etser
Ets ‘Les Marais à Genck’ wordt bewaard in het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel.
Van Hoye, Paul (1887-1962)
Schilder
Werken: o.a. Le coin perdu à Genck (veilinghuis Vanderkindere 16 november 2004, nr. 163)
Van Leemputten, Frans (1850-1914)
Schilder.
Vermeld in Lambrechts (1921). In een monografie uit 1995 wordt vermeld dat Van Leemputten
in het ‘kunstenaarsoord’ Genk gewerkt heeft. Werken met de titel Genck bij regenweer (1883) en
Kerk van Genck in de regen (1889) getuigen hiervan.
Van Luppen, Franz (1838-1899)
Schilder
Werken: o.a. Chemin à Genck (1893, salon van Bergen), Marais à Genk (aangekocht door de staat
in 1894 volgens La Fédération Artistique)
Van Maekelberghe, Jos (1880-1937)
Schilder. Leerling van Ludovic Janssen.
Werken: o.a. Panorama de Genck 1929 (privébezit), Sentier arboré à Genck 1931 (privébezit), Les
Dunes à Genck (1929) (geveild bij Hôtel des Ventes Elysée Luik, 14 mei 2012)
Van Reken, Cor (1879-1959)
Schilder
Zijn aanwezigheid in Genk wordt vermoed op basis van enkele schilderijen bewaard in Genkse
privécollecties, meestal met Kempische moerassen en vennen. Een rechtstreekse verwijzing
naar Genk in een titel ontbreekt vooralsnog.
Van Rysselberghe, Théo (1862-1926)
Schilder
Het Museum voor Schone Kunsten in Gent bewaart een werk, getiteld Poel in de Kempen uit
1882. Hoewel er geen rechtstreekse bewijzen zijn dat dit doek in Genk geschilderd werd, wordt
het doek in dit overzicht opgenomen op basis van een vermoeden. Het is geschilderd in de
periode dat Rysselberghe in Brussel woonden, enkele maanden voor zijn eerste reis naar
Marokko. Ook op basis van de aanwezige kunstenaars in Genk in deze periode – kunstenaars
met wie hij nauwe contacten onderhield zoals Anna en Eugène Boch, Octave Maus en vele
anderen - is het aannemelijke hypothese dat het moeraszicht van Van Rysselberghe in Genk of
omgeving geschilderd werd.
Van Strycdonck, Guillaume (1861-1937)
Schilder
Bij De Vuyst (Lokeren) werden op 31 maart 2014 werden twee doeken aangeboden van
Strydonck, die beide in Lanklaar (Dilsen-Stokken, aan de oostelijke rand van de Limburgse
Kempen) geschilderd werden, nl. ‘Hoeve te Lanklaer, 1931’ en ‘Landschap met boomgaard’
(Lanklaer, 1934). Voor zijn aanwezigheid in Genk zijn vooralsnog geen verdere aanwijzingen.

van Wijck, Jaak (1870-1946)
Schilder. Leerling van Joseph Cooseman aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten.
‘In 1898 werd hij, met Armand Maclot als enige andere leerling dat jaar, toegelaten tot de richting
landschapsschilderen aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten (NHISK) onder
leiding van Professor Joseph Coosemans, een landschapsschilder met grote naam. (…) Hij voltooide
er zijn studie in 1901. In het oeuvre van Jaak van Wijck komen (…) m.n. boszichten, molens,
boerderijen en rivieren (…) op locaties als (…) Genk.’
(van Eyk 2009)

Werken: o.a. Moerassen te Genk (1943, tentoonstellling in Zaal Wijnen Antwerpen)
Van Zuilen
Schilder
Verdere informatie over deze kunstenaar (zoals zijn voornaam) ontbreekt.
Werken: o.a. Marais à Genck (1891, La Fédération Artistique 24 mei, nr. 31)
Vent, Adèle (1849-1928/9?)
Schilderes.
Zij liet in 1901 villa Bretheide bouwen te Genk. Zij was de dochter van de hofaalmoezenier van
koning Leopold 1 en schilderde in haar vrije tijd. Bevriend met haar buurman Emile Van Doren.
Ze zou ook schildersaanwijzingen gekregen hebben van Armand Maclot
Werken: o.a. Weg naar Kattevennen (privébezit), Landschap (privébezit)
Verdussen, Paul (Brussel, 1868 – Brussel, 1945)
Schilder en graficus.
Hij trok regelmatig naar de Kempen in de omgeving van Genk en Bokrijk om er te schilderen,
samen met zijn kunstbroeder Emmanuel Viérin. Een foto uit de collectie van de Vereniging
Emmanuel Viérin 1869-1854 toont hem samen met Viérin en François Steenackers in 1893 op
schildersjacht in Genk.
Verhevick, Firmin (1874-1962)
Schilder, aquarellist, tekenaar.
Werken: o.a. Les vannes à Genck (Hôtel des ventes Flagey 6 juni 2005), Les bouleaux a Genck
(privébezit)
Verheyden, Isidore (1846-1905)
Schilder.
Werken: o.a. Palingvisser in de moerassen rond Genk en Oude lindes te Gelieren (Charliermuseum
Sint-Joost-ten-Node), Vieux tilleuls en Campine (Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain, Luik),
Watermolen te Genk ( Emile Van Dorenmuseum Genk)
Versichel, Jules
Schilder. Geen verdere gegevens bekend dan één bewaard werk van hem: Chemin vert - Genck
1936 (privébezit)

Verstraeten, Edmond (1870-1956)
Schilder, tekenaar, graficus. Leerling van Joseph Coosemans (1891-1894).
Op aanraden van Franz Courtens begonnen met schilderen. Werkte vaak in Tervuren en Genk
(1890-94). Komt voor op een groepsfoto aan Hôtel des Artistes Genk, samen met o.a. Emile Van
Doren. In de collectie van het Emile Van Dorenmuseum worden twee werken van Edmond
Verstraeten bewaard die oorspronkelijk in bezit waren van Van Doren zelf. Dit wijst mogelijk op
een jarenlange vriendschap tussen beide kunstenaars. Eén van beide werken toont een moeras
in de Kempen.
‘Edmond Verstraeten, de kleurige zanger van het Durmedal, zat genesteld te Staelen, een plekje
benoorden Genck en ontving les van Coosemans, die er hem van tijd tot tijd kwam bezoeken.’
(Lambrechts 1921, 31)

Werken: o.a. Chemin à Genck (1891)
Viérin, Emmanuel (1869-1954)
Schilder. Leerling van Joseph Coosemans.
‘Zijn leermeester in Antwerpen, de beroemde landschapsschilder Joseph Coosemans, moedigde hem
sterk aan en had een belangrijk aandeel in zijn opleiding. Volledig in de trant van de nieuwe
kunstopvattingen van zijn tijd trok Emmanuel Viérin eropuit, naar het platteland en meer bepaald
naar Genk, Tervuren en de Kempen om zijn landschapsschilderkunst te verfijnen.’
(De Jaegere 2004)

Werken: o.a. Chemin à Gelieren Campine (1891, Salon van Antwerpen , nr.686), Chemin de Genck
(Limbourg) (1892, Salon van Luik, nr. 585), Après le coucher de soleil (Marais de Bockryck)
(Duinkerken, Exposition des Beaux-Arts, nr. 513), Grauw weder (Genck, Limb.), Weg met berken
te Genck, Zandweg te Genck en De beek (Winterslach, Limb.) (1895, Salon Kortrijk), ’s Avonds in de
moerassen (Genck) en Eekendreve te Genck (1899, Salon Kortrijk), Windmolen in Genk
(beschilderde deur uit Hôtel de la Cloche – privébezit)
Wagemaekers, Victor (1876-1953)
Schilder,aquarellist. Leerling van Franz Courtens
Werken: o.a. Vue Genck environs (Prentenkabinet Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel)
Wallaert, Gaston (1889-1954)
Schilder, graficus.
Geboren in Brussel werd hij vanaf de jaren 1930 – mogelijk al vroeger – door het Limburgse
landschap aangetrokken. Verschillende werken van hem bewaard die rechtstreeks verwijzen
naar Genk, zoals Zicht te Bokrijk (1945) (veilinghuis Aeko-Hasselt).
Etsen in de map ‘Schoon Limburg’ (1945, 1949)
Warland, Charles (1856-1921)
Schilder
Het Emile Van Dorenmuseum bezit een werk van hem van een schaapsherder met zijn kudde.
Werken: o.a. Het tweeluik Près du chateau de Genck 1889 en Campine 1891. Beide werken
zouden ooit in het Kasteel van Bokrijk gehangen hebben.

Watrin, Gérard (1860-1924)
Schilder.
Werk van hem bewaard in de nalatenschap van Hôtel de la Cloche. Een olie op doek (1903) van
een binnenkoer te Venetië, wat doet vermoeden dat hij in het hotel geweest is. Heeft hij hier ook
geschilderd? Gerard Watrin heeft samen met Emile van Doren een dubbeltentoonstelling
gehouden in Luik in 1914. Watrin stelde toen 45 werken tentoon, geen enkele titel verwijst
direct naar Genk. Watrin was schatbewaarder van de Cercle des Beaux-Arts in Luik en Van
Doren gewoon lid.
Wauters, Emile Charles (1846-1933)
Schilder.
Werken: o.a. Bruyère à Zonhoven (geveild bij Campo Antwerpen, 19 maart 2003)
Wellens, Charles (1889-1959)
Schilder, aquarellist. Leerling van Jos Damien, maar hij heeft eveneens aan de Academie van
Brussel les gekregen van Herman Richir. Wellens schilderde voornamelijk Kempenzichten,
boereninterieurs en hoeves.
Ere-conservator Openluchtmuseum Bokrijk.
Werken: o.a. Kozenhuisje (Emile Van Dorenmuseum Genk)
Wyse, Henry Taylor (1870-1951)
Schots kunstenaar.
Henry Taylor Wyse kwam met James Riddel naar Genk in de beginjaren van de twintigste eeuw.
In 1923 wordt twee werken uit Genk van hem tentoongesteld in Londen
His (i.e. Henry T. Wyse) two scenes from Genck (19 and 21) are altogether too labored, and the
style is rather teased, making the paint look ‘tired.’
(The Architectural review. A magazine for architecture and decoration, vol. LIV, juli-december 1923: 149)

Met dank aan de werkgroep landschapsschilders van het Emile Van Dorenmuseum (Hubert Bovens, Jules
Corthouts, Danny Daniels, Jos Geraerts en Herman Ubachs), Heemkring Heidebloemke en alle enthousiaste
bewaarders en beheerders van deze bijzondere geschiedenis.
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