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HetMuseum Felix De Boeck in Drogenbos verzameltgetuigenissen van 01 wiede overleden schildergekend 
heeft. Zaterdag kwamen deeersten hun ervaringen voordecameravertellen. Metdegetuigenissen wil hetmu
seum vanaf2009 het project 'Oog in oog' opstarten. Daarmee wil het museum de kunstenaarlaten herleven. 

BART VANDERKELEN 

,We willen een breed publiek com ven, hetmoeteen laagdrempeligge pionier van de abstracte schilder Op die manier bereiken we lowel 
menGlar laten geven op het werk van beuren worden.!l kunst, maar tach behandeld~ hij een .long als wat ouder publiek._ 
Felil\ De Boeck( 1898-1995)_, zegt ar heel universele thema's, zaals hot De kamende maanden worden er 
tistiek directeur Sergio Servell6n. moederschap.• nog rnomenten georganiseerd om UNIVERSEEL 
«Or die manier kunnen we zijn fi Felix De Boeck was zowellandbou In het museum staan niet aileen anekdotes en verhalen te verrellen 
guur laten herleven. Bovendien wer als schilder. 'Daardoor was hij werken van Felix De Boeckzelf. .We over de schilder. Wie daarmeer in
wordt de I,'iltste generiltie die hem een mythisch figuur. Zowel land bieden oak kunst aan van tijd!l"no formatie overwil kan contaetopne
kendewatouder. We willen hetmu bouwers als de academische elite ten engeven d~ kans aanjonge kun men met het museum op nLlmmer 
seum ookeen mensclijk karakterge- kwamen bij hem langs. Hij was cen stenaars am hier tentoon te stellen. 02377 2915. 

ANDRE COLAES (62) LUCIA BERCERET (79) 

«We wonnen schilderij met tombolCD) «Hij maakte hetgoed hG felle readie» .., _d 

DANIEL DE SUTTER (78) 

«Afschaffing vroegmis maakte hem kwaad) 
DROGENBOS - Daniel De Slitter 
(78) uit Dragenbas isvooral onder 
de indruk van de laatste ontmoe
tingmetFelixDeBoeckin 1988.«lk 
vertelde enthousias! over mijn 
Vrouw en kinderen en blijkbaar 
raakte hem dat emotioneel." Da
niel was kart naNieuwjaarbij hem 
op bezoek geweest. "Het was lang 
geleden dat ikhem ge?ien had. Hij 
antvlng mij met ope.n armen en ik 
moest over mijn vrouw en kinde
ren vertellen. AchterM'lei hij dat 
hij een gelukkige mens van 91jaar 
was, mailr dat hij nag iedere dag 
aan zijn overleden vrouv; Marieke 
dacht. Zijn meer dan 2.000 schil
derijen kanden dat verlies niet 
compenseren.p Maar een keer 
heeftDaniel Felix De Boeckkwaad 
gezien in zijn leven.ISDatwas Wen 
de priester devroegmis afsehafte. 
Voar hem Was zijn hele zondag 
daarom kapot., 

DROGENBOS/VORST - Andre 
Colae5 (62) uitVorst heeft Felix 
De Boeck leren kenne" l1adat 
zijn school1vader een schilderij 
Viln hem won meteen tambala. 
.Hij krecg roen een schilderij 
van hem in handcn voor 10 Bel
gisehe frank(25 cent)•. zegtCo
lacs. Mijn schoon vader kende 
de kapper van Felix De Boeck, 
omd,l[ die geregeld in zijn eaf~ 

een pint kwam drinken. ,De 
man zette zlch in voor een ver
"niging die zicli bezighield met 

beJaarden en organiseerde een 
tambala. Felix De Boeck had een 
schilderij daarvoor cadeau ge-
gaan. 1I 

Andres schoonvader won het 
schilderij met een tambolabil
jet ter wailrde van 10 Be.lgische 
frank. ,Om hem te bedanken 
sclireven we hem cen brief. We 
werden kart daarna uitgeno
digd bij hem thuis en praatten 
de heIe avond. He! was een Zeer 
inrere.ssanr be?oek, hij was een 
geleerde man,> 

DROGIlNBOSIBERENDRECHT - Lu
cia Bergeret (79) uit het Antwerpse 
Berendrecht is destijds geschrokken 
van een felle reaetie van Felix De 
Boeck. Ze wilde een sehilderij van 
hem kopen, maar blijkbaar had dat 
schilderii veel emotionel~ 'Nilarde. 
,Voor arize 25ste huwelijksverjaar
dag wilden mijn man Gust en ik een 
schilderij kopen. We kenden hem al 
van voordien, hij was gekend in on?e 
familie. We keken rand in zijn atelier 
en lieten ol1soogvallen apeen prach
tig schilderij met de contauren van 

een vrouw Illet haar kind. Felix red
geerde furieus. 'Tijdens de Tweede 
Wereldoarlog nom ik naast mijn fa
milietweezaken meein desehuilkel
der', zei hij furieus. 'Datwas mUn bij
bel e.n dit schilderij' .• 
Lucia was erg geschrokken van De 
Boecks reaerie en durfde niet meer 
vragen am een sehilderij te kopen. 
.Aehterafdronken we een kap kaffie. 
Felixgafans roen een ?elfpartret van 
hem cadeau. 11< vand het plezant dat 
hij achterafzo'n fijngebaardeed am 
hetgoed te maken .• 


