
In memoriam Eugène Magiels 

 

Vandaag, dinsdag 13 oktober, verneem ik het plots overlijden van de heer Magiels, vele jaren 

bestuurder van onze vereniging. Een val, 93 jaar, enkele dagen ziekenhuis, meer is er niet nodig. 

Het verlies van zijn echtgenote, nu drie maanden geleden, was hem zeer zwaar gevallen. Op die 

leeftijd kijkt men dan ook eerder achteruit dan vooruit. Goede en minder goede dagen hebben elkaar 

de jongste weken opgevolgd. 

 

De heer Magiels heb ik leren kennen bij de oprichting van De Financieel Economische Tijd 

waarvan hij de eerste hoofdredacteur was. We zagen elkaar soms in de gemeenschappelijke 

drukkerij van de krant waar ik kwam voor rekening van het Economisch Sociaal tijdschrift dat toen 

het blad van UFSIA , de voorloper van de Antwerpse Universiteit, was. De oplage van de Tijd ging 

toen vooral naar de ondernemingen die lid waren van het VEV en de bankkantoren. Magiels lag ook 

aan de basis van het ontstaan van de VFB. Zijn echtgenote was lid van een beleggingsclub en hij 

trachtte de enkele Vlaamse clubs te verenigen in een Vlaamse federatie, naar het voorbeeld van de 

Belgische federatie, die toen vooral Waals en Franstalig was. Hij bracht een aantal mensen samen 

onder leiding van de heer Johan Vets, die de eerste voorzitter werd. 

 

Magiels heeft nooit in de schijnwerpers willen staan. Zijn echtgenote werd bijvoorbeeld in intieme 

familiekring begraven. Alleen werd haar achteraf wel de eer bewezen, die haar als vooraanstaande 

dame toekwam, via een herdenkingsplechtigheid. Bij de Tijd was hij de man van ideeën maar hij 

zocht nooit naar persoonlijk succes. Onder zijn leiding is de Tijd  uitgegroeid tot de leidende en 

leidinggevende financiële krant van ons land. Ook de VFB heeft hij helpen groot worden. Hij 

bezorgde de VFB in zijn krant vele jaren een wekelijkse veel gelezen rubriek die nieuwe 

abonnenten aantrok. In de beginjaren ging het allemaal nog primitief: mijn tekst werd 's avonds bij 

hem thuis afgeleverd en de volgende dag gedrukt. 

 

Zijn inbreng in de Raad van Bestuur van de VFB is van grote waarde geweest, ook nadat hij zich uit 

het bestuur teruggetrokken had. Bij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter in de loop van de vele 

jaren van het bestaan van onze beleggersfederatie was hij de man achter de schermen die goede 

namen suggereerde. Tot in het recente verleden was hij aanwezig op de Happening en via De Beste 

Belegger volgde hij wat er bij de VFB leefde. Zelfs vorige vrijdag hadden we het er nog over. 

 

VFB biedt langs deze weg zijn kinderen en kleinkinderen de blijken aan van hun innige 

deelneming. VFB verliest met dhr. Magiels niet alleen een stichter maar ook een ideeënman die de 

federatie vele diensten bewezen heeft. Hij ruste in vrede. 

 

RVdE 


