
 Persdossier

 Door de ogen van 
Van Gogh. 

 De indruk die
Belgische kunstenaars

nalieten op 
Vincent van Gogh

Van Gogh bewonderde het talent van taal van kunstenaars die zich door het
realisme lieten inspireren en appelleerden aan zijn sociale en zelfs spirituele
beweegredenen. Ze effenden het pad naar zijn hoogstpersoonlijke artistieke
wereld. In de Borinage, Brussel en Antwerpen ; in musea, in ateliers of via de
kunstgalerie waar zijn broer Theo werkte ontdekte van Gogh Belgische
kunstenaars die een invloed zouden hebben op zijn blik als schilder. Daarnaast
liet hij zich ook beïnvloeden door de gravures en gedrukte afbeeldingen die zijn
broer hem toestuurde of die hij zelf uit tijdschriften bijeen sprokkelde en die zijn
verlangen naar het kunstenaarschap aanwakkerden.

Parallel met die ontdekkingen, die hij uitvoerig beschreef in zijn brieven, werd zijn
werk in België tentoongesteld door de avant-gardistische kunstgroep Les XX
(Les Vingt) : “Ik zou er wel willen exposeren, hoewel ik me de mindere voel van
vele Belgen die enorm veel talent hebben”, schreef hij naar zijn broer Theo.
Zijn aanwezigheid bleef niet onopgemerkt: de schilder Henry de Groux, zoon van
Charles Degroux, weigerde zijn werk tentoon te stellen “in dezelfde zaal als de
afstotelijke pot zonnebloemen van monsieur Vincent”. In tegenstelling tot die
afwijzing en het commentaar van de kunstcritici, kocht de schilderes en
verzamelaarster Anna Boch een werk van hem, het enige dat hij tijdens zijn
leven verkocht...

      1. Tentoonstelling 

“In België hebben in der tijd Félicien Rops en de Groux, onder anderen mooie
types geteekend in een blad dat Uilenspiegel heette en dat ik in der tijd gehad
heb en ontzettend graag terug zou hebben doch helaas niet meer vinden kan”,
schreef Vincent van Gogh in 1882. Vanaf 1873 verbleef Van Gogh, die toen nog
geen carrière als kunstenaar ambieerde, in Londen en hij bezat enkele
karikaturen van Rops. Eén ervan, En attendant la confession (1856), zou hij
vijfentwintig jaar na de publicatie ervan kopiëren, een bewijs dat de Belgische
kunstenaar een blijvende indruk op hem maakte. De karikaturen en lithografieën
in Uylenspiegel, een tijdschrift opgericht door Rops, vormen het uitgangspunt
voor deze tentoonstelling. Daarin zijn reproducties van Van Goghs tekeningen te
zien naast het werk van de kunstenaars die hij zag en waardeerde tijdens zijn
verblijven in België tussen 1878 en 1881 en tijdens de winter van 1885 en 1886.

Vincent van Gogh, Vieille femme endormie (naar Rops)
Den Haag, omstreeks 1873, potlood op papier

Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh
Foundation), inv. D0289V1962

 

Constantin Meunier, Le Coron, z.d., olieverf op doek
Museum voor Schone Kunsten, La Boverie, Luik

inv.A.W.2116.
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Gezien het belang van de briefwisseling van kunstenaars voor monografische
musea (ropslettres.be), is deze tentoonstelling gebaseerd op de online uitgave
van de brieven van Van Gogh (vangoghletters.org). Op die manier wordt ons een
blik gegund op de uiteenlopende meningen van de Nederlandse kunstenaar
over de Belgen die hij zowel waardeerde of verguisde. Wars van de traditionele
kunsthistorische hiërarchieën, nodigt Van Gogh ons uit om het Belgische artistieke
erfgoed van de negentiende eeuw met een andere blik te bekijken.

Tentoongestelde kunstenaars :  Théodore Baron, Anna Boch, Eugène Boch,
Karin Borghouts, Ferdinand De Braekeleer, Henri De Braekeleer, 
Tadao Cern, César de  Cock, Marie Collart, Auguste Danse,
Ronny Delrue,  Joseph Coosemans, Charles Degroux, Henry de Groux,
Émile Hoeterickx, Jacob Jordaens, Jef Lambeaux, François Lamorinière,
Xavier Mellery, Constantin Meunier, Charles Mertens, Félicien Rops, Paul
Van Ryssel, Vincent van Gogh, Frans Vinck, Tony Voncken,  Émile Wauters.  

Vincent van Gogh, Les Oliviers à Montmajour, Arles
1888, inkt op papier. Museum voor Schone

Kunsten, Doornik, inv. 1971/n° 677
 Legs Van Cutsem, 1904.

Charles Mertens, L’Imprimerie en taille douce, 1885
olieverf op paneel

Galerij Ronny Van de Velde, Antwerpen
.
 
 

 

2. Activiteiten 

Speciaal voor scholen !

Rops en Van Gogh in een vreemde taal : een meeslepend
bezoek dat je onderdompelt in hun werk!
Doceert u Nederlands of Frans als vreemde taal? Geniet van onze meeslepende
rondleidingen en prikkel de taalvaardigheid van uw leerlingen in een
levensechte situatie!

Speciaal voor sociale verenigingen !

“Waag u in en aan het Rops Museum”, bezoeken/workshops
in het kader van artikel 27
Bent u verantwoordelijk voor een sociale vereniging en wilt u uw leden een halve
dag kunstbezoek aanbieden? Contacteer ons!
Enkel op reservatie, via info@museerops.be.

 
 

Curator van de tentoonstelling : Bart Moens,
kunsthistoricus en doctorandus aan de ULB 

 
 

Catalogus :
Dans les yeux de Van Gogh. L'empreinte des artistes belges

sur Vincent van Gogh
 teksten van Véronique Carpiaux, Noémie Goldman, Bart

Moens, Laura Prins, Flora Roos Rosa de Carvalho
 uitgeverij Silvana éditoriale (Milaan), 2020, 152 p., 22€

 



Zondag 07/11/21
Gratis toegang tot het museum. Van 10u tot 18u
Vrij bezoek aan de tentoonstelling Door de ogen van Van Gogh,
in aanwezigheid van een gids die uw vragen beantwoordt.

Vrijdag 12/11/21 om 18u30
Lezing door Bart Moens, curator van de tentoonstelling Door
de ogen van Van Gogh. Reserveren kan op conferentia.fr

Vrijdag 03/12/21 om 12u30
Apé’Rops: “Félicien et Vincent”, een lezing
door Véronique Carpiaux, conservatrice van het Museum Félicien Rops

Zondag 05/12/21
Gratis toegang tot het museum.
Vrij bezoek aan de tentoonstelling Door de ogen van Van Gogh, in
aanwezigheid van een gids die uw vragen beantwoordt.

Zondag 02/01/22
Gratis toegang tot het museum.

Vrij bezoek aan de tentoonstelling Door de ogen van Van Gogh, in
aanwezigheid van een gids die uw vragen beantwoordt.

 
 

Zondag 06/02/22
Gratis toegang tot het museum.

Vrij bezoek aan de tentoonstelling Door de ogen van Van Gogh, in
aanwezigheid van een gids die uw vragen beantwoordt.

 
 

Zondag 06/03/22
Gratis toegang tot het museum.

Vrij bezoek aan de tentoonstelling Door de ogen van Van Gogh, in
aanwezigheid van een gids die uw vragen beantwoordt.

 

Alle informatie over de animaties, de activiteiten en de
geldende Covid-regelgevingen worden telefonisch, op
de website en op onze sociale netwerken
bekendgemaakt.

VOOR AL DEZE ACTIVITEITEN:
Info + (verplichte) reservering: 081/77 67 55 of
info@museerops.be of www.museerops.be

Google play / App Store • Audiogids



Catalogus : 
Vincent was here, foto’s van Karin Borghouts en teksten van Xavier Canonne en Ron
Dirven, uitgegeven door Ronny en Jessy Van de Velde, 2019, 208 p., 130
kleurenillustraties, € 35

Citadel informatie :
Open op woensdag en vrijdag van 13u tot 17u en in het weekend van 10u tot 17u
Open tijdens de kerstvakantie (van 27/12 tot 9/01) en de krokusvakantie (van 28/02 tot
06/03) van 10u tot 17u
Gesloten op 24, 25 en 31/12 en op 01/01.
Tickets : € 5 / € 2,5 (studenten, 60+) / € 1,5 (schoolgroepen) /
Gratis : jonger dan 12 jaar, museumpass, Art. 27
Voor een combiticket met de expo Door de ogen van Van Gogh: zie ‘Praktische info’ op
de site van het Museum Félicien Rops.

 

 Ontdek ook detentoonstellingVincent was here Foto's van KarinBorghouts
 

Karin Borgjhouts, Vincent was here, Church Auvers sur
Oise, fotografie

© Karin Borghouts, 2017
 
 

 

3. Vincent was here. Foto's van Karin Borghouts
 

Van 17 december 2021 tot 6 maart 2022
In de Citadel van Namen - Bezoekerscentrum Terra Nova.
Een tentoonstelling voorgesteld door de VZW CAC.

Fotograaf Karin Borghouts (°1959 Kapellen) volgde het spoor van Vincent van
Gogh vanaf zijn geboorteplaats Zundert in Nederland tot Auvers-sur-Oise in
Frankrijk, waar zij zich het leven beroofde. Ook reconstrueerde zij mee dan
dertig van zijn stillevens en fotografeerde deze. 

Zij raakte gefascineerd door Vincent van Gogh na het fotograferen van een
reproductie van een schilderij van hem in het verbrande huis van haar ouders.
Haar omzwervingen brachten haar naar de Borinage maar ook naar Nuenen,
Parijs, Ramsgate, Arles, Saint-Rémy-de-Provence en Auvers-sur-Oise. Niet
minder dan 13 plaatsen waar van Gogh leefde en werkte en de fotografische
interpretaties van zijn schilderijen zijn gebundeld in het fotoboek Vincent was
here.

Vincent van Gogh (1853 - 1890) verhuisde al vroeg van plaats naar plaats en
verbleef nergens lang. In de Borinage koos hij ervoor om kunstenaar te worden
en maakte vanaf dan - op 10 jaar tijd - zo’n 900 schilderijen en 1100 werken op
papier. Ook liet hij 902 brieven na.
Geniet mee van de wonderlijke plaatsen en thema’s van Vincent en bekijk ze
door de lens van Karin Borghouts.

“Vincent was here is een visuele zoektocht, waarbij de grens tussen fotografie
en schilderkunst wordt afgetast, twee media die nauw aan elkaar verwant zijn.
De originele schilderijen heeft ze nagebootst met echte voorwerpen en die heeft
ze dan zo raak gefotografeerd dat haar foto’s er uitzien als echte schilderijen.
Karin Borghouts heeft dezelfde composities en kleurenschema’s gebruikt als
Van Gogh. Daarover zegt ze zelf dat haar creativiteit zo weliswaar werd
ingeperkt, maar dat ze zich daardoor met een grotere plastische vrijheid kon
toespitsen op de lichteffecten.” Laurent de Hemptinne, COLLECT)

 



4. Beschikbare foto's / Citaten

Vincent van Gogh, Les Oliviers à Montmajour, Arles, 1888
inkt op papier. Museum voor Schone

Kunsten, Doornik, inv. 1971/n° 677
Legs Van Cutsem, 1904

 

Vincent van Gogh, Vieille femme endormie (naar Rops),
Den Haag, omstreeks 1873, potlood op papier
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh
Foundation), inv. D0289V1962

 

Charles Mertens, L’Imprimerie en taille douce, 1885,
olieverf op paneel
Galerij Ronny Van de Velde, Antwerpen

 

 Félicien Rops, Souvenirs. En attendant la confession,
1857, lithografie. Koninklijke Bibliotheek van Belgïe

prentenkabinet, Brussel, inv. S.V85038

J’aime beaucoup le
paysage mais encore

10 fois mieux ces
études de mœurs

parfois d’effrayante
vérité tels que […]

Degroux, Félicien Rops
&c. &c. les ont
dessinées si

magistralement.
 

Van Gogh, 1881

J’ai vu également différents tableaux gris, entre autre une
imprimerie de Mertens.

 
Van Gogh, 1885

Ce sera pour les Vingtistes si toutefois ils se souviennent
de moi […]. 

Puisque moi je n’oublie pas l’inspiration que cela me
donne de me laisser aller aux souvenirs de certains belges.

 
Van Gogh, 1889



Charles Degroux, Le Bénédicité, z.d., olieverf op doek
Museum voor Schone Kunsten, Gent, inv. 1921-D

Émile Wauters, La Folie d’Hugo van der Goes, 1870,
olieverf op doek gemaroufleerd op panneel

Privé collectie. Courtesy Patrick Derom Gallery, Brussel
 © Vincent Everart

Henri De Braekeleer, La Salle à manger de Leys, 1869,
olieverf op doek 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, inv.
1358 © Hugo Maertens, Collection KMSKA-Flemish
Community (CC0).

Non seulement mes tableaux mais surtout moi-même dans
ces derniers temps, j’étais devenu hagard 

comme Hugues van der Goes dans le tableau d’Émile
Wauters.

 
Van Gogh, 1888 

 

Ce que je considère également comme un exemple de
dessin d’une robustesse et d’une force caractéristiques, 

ce sont les tableaux de Leys, en particulier la série de
décorations pour sa salle à manger

 
Van Gogh 1883 

 
 

Je suis content que nous ayons encore vu le
musée ensemble et surtout les oeuvres de

Degroux et Leys et tant d’autres toiles
remarquables telles que ce paysage de

Coosemans.
 

Van Gogh, 1878 

Charles Degroux, Paysans dans un champ, z.d., 
olieverf op paneel

 Galerij Ronny Van de Velde, Antwerpen
 
 



Eugène Boch, Les Toits rouges, 1888, olieverf op doek
Privé collectie

 

Tadao Cern, Revealing The Truth, 2013, fotografie 
Collectie van de kunstenaar

 

Constantin Meunier, Le Coron, z.d., olieverf op doek, 
Museum voor Schone Kunsten, La Boverie, Luik, inv.
A.W.2116.

Karin Borghouts, Les Tournesols, 2018, foto gedrukt op
papier, geplakt met dibond en omkaderd in

geanodiseerd goud
Collectie van de kunstenaar

 
 

Maintenant j’ai vu du travail de ce Bock, c’est
rigoureusement impressionniste mais pas fort, dans ce

moment où cette technique nouvelle le préoccupe encore
trop pour pouvoir être soi. Il se fortifiera et dégagera sa

personnalité je pense.
 

Van Gogh, 1888 

Ce qui ne m’est pas indifférent c’est qu’un homme qui
m’est très supérieur, Meunier, ait peint les scloneuses du
Borinage et le trait allant à fosse et les usines, leurs toits
rouges et leurs cheminées noires contre un ciel gris fin –

toutes chôses que j’ai rêvées de faire, sentant que ce
n’était pas fait et que cela devait être peint.

 
Van Gogh, 1889 

Xavier Mellery, Intérieur d’un bateau flamand naviguant sur
la Lys, z.d., potlood, aquarel. Koninklijke Bibliotheek van
België, prentenkabinet, Brussel, inv. Des 4° Mellery
(X)S.IV85049

De Mellery, j’ai vu récemment dans un illustré une famille
de bateliers dans le rouf de leur péniche 

– homme, femme, enfants – autour d’une table.
Ainsi ce Mellery est un grand artiste. Et il se tient aussi

depuis déjà nombre d’années.
 

Van Gogh, 1885 & 1889



5. Teksten zalen

















Museum Félicien Rops - Provincie Namen
rue Fumal, 12 - 5000
T.+32 81 77 67 55 // info@museerops.be // facebook.com/museerops // www.ropslettres.be
Open van dinsdag tot zondag van 10u tot 18u.
Gesloten op 24, 25 en 31/12 en op 01/01.

Tickets: 5€ / 2,50€ (korting) /1,50€ (schoolgroepen) / Gratis: jonger dan 12 jaar, Art. 27 en elke eerste zondag van de
maand
Combiticket met Vincent was here (Citadel van Namen): 10€ / 5€ (korting) / 3€ (schoolgroepen)/ Gratis: jonger dan 12
jaar, Art. 27 en elke eerste zondag van de maand

Korting voor de kabelbaan: bij aankoop van een retourticket en op vertoon van het combiticket (Museum Félicien Rops +
Citadel): Volwassenen: € 5,5, Senioren, studenten, PBM: € 4,5, Jonger dan 4 jaar: gratis
Rondleiding (20 personen max.) : 1u, 40€ + toegangsticket tot de tentoonstelling. 
Reservatie rondleidingen: +32 81 77 67 55

De rondleiding met commentaar kunt u gratis downloaden op uw smartphone. U kunt uw bezoek aan het museum
voorbereiden op www.museerops.be, tab “tijdelijke/lopende tentoonstelling/ virtueel bezoek”

Perscontact :  Valérie Minten : valerie.minten@province.namur.be ou + 32 81 77 53 70

6. Praktische informatie

Het museum, dat zich in het oude centrum van Namen bevindt, stelt
het leven en werk van Félicien Rops voor van het begin van zijn
carrière als karikaturist tot zijn meer gewaagde werken. 

Félicien Rops werd geboren in 1833 en stierf in 1898 en beleefde de
19de eeuw, een periode die gekenmerkt wordt door de industriële
revolutie, een evolutie van waarden en normen en de moderniteit die
plaats maakt voor het symbolisme in de kunst.

Het museum wil een plaats zijn waar het temperament van deze
uitzonderlijke kunstenaar tot uiting kan komen. Het parcours van de
permanente collectie biedt een volledig overzicht van het werk van
Rops in al zijn diversiteit: het begin van zijn carrière met sociale satire
en karikaturen, lithografieën, de samenwerking met Baudelaire, het
leven in Parijs, de opkomst van de gravures en de alom aanwezigheid
van de vrouw, het erotische, de banden met de literaire wereld, zijn
reizen, enz. …

Naast de permanente collectie, stelt het museum ook tijdelijke
tentoonstellingen voor die thema’s aansnijden als de 19de eeuw, de
gravure, hedendaagse Belgische en buitenlandse etsers/kunstenaars,
enz. Het museum biedt eveneens verschillende pedagogische
animaties aan.

7. Félicien Rops museum, Provincie van Namur
 


