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Felix de Boeck op weg naar zijn boomgaard, 1968. 
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Het derde land

Zingend en zonder herinnering
Ging ik uit het eerste land vandaan,
Zingend en zonder herinnering

Ben ik het tweede land ingegaan, 
O God, ik wist niet waarheen ik ging
Toen ik dit land ben ingegaan.

O God, ik wist niet waarheen ik ging
Maar laat mij uit dit land vandaan,
O laat mij zonder herinnering

En zingend het derde land ingaan.

Martinus Nijhoff (Vormen, 1924)
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Voorwoord

Een ‘evenwichtige mens, gelukkig, zich ontwikkelend te midden van de strijd’, zo werd Felix 
de Boeck in 1974 gekarakteriseerd door de kunsthistoricus Mark Edo Tralbaut. In Van Gogh-
iana, het relatiegeschenk dat Tralbaut jaarlijks publiceerde, vergeleek hij De Boeck met Vin-
cent van Gogh, die hij omschreef als een ‘nerveuze strijder voor de heroïek van het leven’.1 
Beide kunstenaars waren dus met elkaar verbonden door het woord ‘strijd’. Daar kon Tral-
baut over meepraten, aangezien hij in de Eerste Wereldoorlog betrokken was geweest bij het 
Vlaamse activisme. Ook De Boeck had zich tijdens die oorlog ingezet voor de Nederlandse 
taal en de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Net als Van Gogh voelde De Boeck zich gedu-
rende zijn leven miskend door de officiële kunstcentra. Alleen een eigen museum kon dat 
gevoel van miskenning wegnemen.

Tralbaut bracht De Boeck in contact met Vincent Willem van Gogh, de neef van de kunste-
naar. Deze bracht op woensdag 15 januari 1975 een bezoek aan het atelier van De Boeck, op 
de bovenverdieping van diens ouderlijk huis, waar hij al zijn hele leven gewoond en gewerkt 
had. Aan de keukentafel kreeg Van Gogh een copieus diner voorgezet, waarvan de Gateau 
Vincent van Gogh ongetwijfeld het hoogtepunt vormde.2 Nadien had Tralbaut een ontvangst 
geregeld bij Jean Calmeyn, burgemeester van De Boecks geboortedorp Drogenbos. Op het 
gemeentehuis kreeg de ingenieur, zoals Van Gogh zich graag liet noemen, een zilveren bord 
aangeboden met het wapen van Drogenbos erin gegraveerd.

In 1973 had Vincent Willem van Gogh een groot deel van de artistieke nalatenschap van 
zijn oom samengebracht in het Van Goghmuseum aan het Amsterdamse Museumplein. 
Daarover wilde De Boeck hem graag spreken. Hij had sinds 1969 eveneens plannen om zijn 
artistieke nalatenschap onder te brengen in een eigen museum, dat zich nu nog op de zol-
der van het gemeentehuis bevond. Hij stelde eer in een permanente tentoonstelling van zijn 
oeuvre, maar was te bescheiden om er werk van te maken. In de onderhandelingen met de 
gemeente stelde hij zich het liefst op zoals de Chinese wijsgeer Lao-Tse had voorgeschreven: 
door niets te doen. De ware leider regeerde volgens hem door steeds naar harmonie te zoe-
ken, door te wachten en te zwijgen tot de dingen vanzelf hun beloop krijgen.3 Daar moest 

1 Mark Edo Tralbaut, Van Goghiana IX, Pierre Peré, Antwerpen 1974, p. 97-98.
2 Voorbedrukte menukaart met de handtekeningen van Mark Edo Tralbaut, Vincent Willem van Gogh en Felix de Boeck, 
gedateerd ‘Drogenbos, 15-1-1975’, archief FeliXart Museum, Drogenbos.
3 De Boeck citeerde regelmatig regels uit de Tau-Te Tsjing, die hij volgens zijn conservator Jan de Kelver las in de vertaling 
van J.J.L. Duyvendak. De eerste druk van diens Tau-Te Tsjing. Het boek van weg en deugd verscheen in 1942 bij Van Loghum-Sla-
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12 voorwoord

het bezoek van Vincent Willem van Gogh verandering in brengen.
De strijd voor erkenning van zijn kunstenaarschap had voor De Boeck vooral een spiritu-

eel karakter. Dat herkende hij in Van Gogh. Ook in diens expressionistische schilderijen ging 
het niet om de realistische weergave van de uiterlijke verschijningsvorm van zaken, maar 
was hij steeds op zoek geweest naar het wezenlijke. In 1918 las De Boeck voor het eerst Van 
Goghs brieven aan zijn broer Theo. Direct werd hij een groot bewonderaar, al duurde het nog 
tot 1927 voor hij Van Goghs werk voor het eerst in het echt zag. Inmiddels had De Boeck al 
een ‘Goghiaanse’ periode achter de rug, terwijl hij nu moest bekennen dat hij het werk van 
zijn grote voorbeeld ‘helemaal anders’ had voorgesteld.4

Toch behield De Boeck belangstelling voor Van Gogh. Om diens werk nogmaals te bekij-
ken, bracht hij in 1949 een bezoek aan het Kröller-Müllermuseum in het Nederlandse 
Otterlo. Het was de eerste keer dat hij op vakantie naar het buitenland ging. De Boeck ver-
liet niet graag zijn vertrouwde omgeving. Als hij bezoek kreeg uit Nederland, zoals van de 
Groninger constructivist Wobbe Alkema in 1924 en de eveneens uit Groningen afkomstige 
dichter Driek van Wissen in 1964, dan leidde dat niet tot een tegenbezoek.5 

Een uitzondering maakte De Boeck voor Vincent Willem van Gogh. Op 21 juni 1976 
reisde hij met zijn vrouw af naar Amsterdam, waar de ingenieur ze had uitgenodigd voor 
een bezoek aan het Van Goghmuseum. Zijn Hollandse volksaard indachtig, kon hij zijn Bel-
gische vrienden slechts een ‘licht dejeuner’ aanbieden.6

Bij mijn eerste bezoek aan Drogenbos, op een warme zomerdag in 2016, werd ik onthaald 
op een uitgebreide lunch. Tijdens het eten vroeg ik me regelmatig af: hoe zou De Boeck 
gereageerd hebben op het feit dat een Nederlander zijn biografie zou schrijven? Zou ik een 
zekere verwantschap met hem gaan voelen of zou ik hem slechts in zijn eigenheid kunnen 
portretteren? Als biograaf kreeg ik het gevoel dat de levensloop van De Boeck zo een merk-
waardig en soms bizar verloop had gekend, dat deze onmogelijk door buitenstaanders ten 
volle kon worden begrepen.

Gaandeweg leerde ik begrip te krijgen voor de nostalgische beelden waarmee zaken als de 
taalkwestie, het activisme of het Rijke Roomse Leven nog altijd omgeven zijn. Daarvoor dank 
ik in de eerste plaats mijn promotor, Hans Renders, met wie ik de afgelopen vier jaar vrij-
wel dagelijks contact had. Een enthousiastere supporter van dit onderzoek is moeilijk voor-
stelbaar. Hij benadrukte telkens dat ik als buitenstaander juist in staat ben om het unieke 
karakter van De Boeck te relateren aan diens publieke reputatie. Mijn tweede promotor Jo 
Tollebeek gaf regelmatig zinvol commentaar op mijn teksten, en gaf me inzicht in de Bel-
gische geschiedschrijving. Zonder de hulp van Sergio Servellón, directeur van het FeliXart 
Museum, had ik geen toegang gehad tot het omvangrijke privé-archief van De Boeck en de 

terus in Arnhem. Deze vertaling werd echter niet aangetroffen in de bibliotheek van De Boeck.
4 Lutgart Dusar, ‘Doorheen het leven van Felix de Boeck, zijn vormingsjaren en deelname aan de modernistische kunststrek-
kingen van de twintiger jaren, geplaatst in het kader van de Europese en Belgische kunstevolutie’, onuitgegeven licentiaatsthesis 
Katholieke Universiteit Leuven, Leuven 1973, p. 105.
5 David Veltman, ‘Dezelfde jongen gebleven, maar dan met een witte baard. De naoorlogse contacten tussen De Boeck en 
Alkema’, in: Jorrit Huizinga en Doeke Sijens (red.), Voorbij de wegen. De Ploeg en de moderne kunst na de oorlog. Jaarboek Stichting 
De Ploeg, WBOOKS, Zwolle 2019, p. 51.
6 Briefkaart van Vincent Willem van Gogh aan De Boeck, 5 juni 1976, archief FeliXart Museum, Drogenbos.
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andere documentatie die het museum bewaart. Ook dank ik Sjoerd van Faassen, die trouw 
heeft meegelezen tijdens het ontstaan van dit boek. Hij gaf me regelmatig nuttige literatuur-
tips.

In Drogenbos bestond er weinig behoefte om mij als buitenstaander te vertellen welke 
gevoeligheden er nog altijd bestaan rond De Boecks rol in het Vlaamse activisme of de col-
laboratie. Tal van brieven werden niet beantwoord, of slechts na herhaaldelijk aandringen. 
Tijdens een afspraak op een parkeerplaats even buiten Drogenbos, waar ik zou worden opge-
pikt door een ver familielid van De Boeck, werd ik nog voor de kennismaking gevraagd of ik 
‘soms van de politie’ was. Vaak leerde ik meer door gewoonweg in Drogenbos rond te lopen, 
of in het café een gesprek aan te knopen. Verhelderend was de bekentenis van een oude 
dame, die me vertelde dat Drogenbos in de Tweede Wereldoorlog ‘net klein Duitsland’ was.

Natuurlijk waren er ook uitzonderingen, zoals dokter André Lerminiaux en Tineke van 
Wichelen, die beiden bereid waren om uitgebreid hun herinneringen aan ‘Felix’ met mij te 
delen. Buiten Drogenbos sprak ik regelmatig met de broers Robert en Jacques van Droogen-
broeck, verre familie en zaakwaarnemers van De Boeck. Ook mijn gesprekken met Greta 
Boon, de jongste dochter van De Boecks vriend Jan Boon, ervoer ik als zeer verhelderend.

De familie van De Boeck was vanaf het begin betrokken bij dit onderzoek. Ik dank Hilde-
gard en Paul Hoffmann in Duitsland, Anne de Boeck in Nederland voor hun ontvangst bij 
hun thuis of in het FeliXart Museum. Ook Wim de Kelver, de zoon van de eerste conserva-
tor van het museum Felix de Boeck, was zo vriendelijk om mij bij hem thuis te ontvangen. 
Met Freddy Pollaris sprak ik in de kroeg af. Pierre Oliviers kon dat vanwege zijn hoge leef-
tijd niet doen, maar stuurde me wel een uitgebreide brief met herinneringen aan zijn oom.

Raoul M. de Puijdt – erevoorzitter van de vereniging Vrienden van Felix de Boeck – en 
Claude Chenot dank ik omdat ze beiden twee keer uitgebreid met me wilden praten over 
hun kennis van het werk van De Boeck. Net als Serge Goyens de Heusch en André Garitte 
trouwens, twee kenners van de abstracte kunst in België: merci! Bert Govaerts bood door-
dacht commentaar bij een eerdere versie van mijn manuscript. Pastoor Jellema van de San 
Salvatorkerk in Groningen hielp me op weg bij het doorgronden van de religieuze levens-
instelling van De Boeck. Peter Pauwels was zo vriendelijk om zijn kennis over de Belgi-
sche avant-garde met me te delen, terwijl hij me zijn collectie schilderijen van De Boeck liet 
zien bij hem thuis in Gent. Hij vertelde me over de relatie tussen De Boeck en zijn grootva-
der Maurits Naessens. Annie van Avermaet, Hilde en Veerle Florquin deden datzelfde met 
betrekking tot Joos Florquin, Else Walravens met betrekking tot Jan Walravens. Professor 
Roger Dillemans en oud-burgemeester Georges Deleenheer gaven me inzage in de proble-
matiek rond de verdeling van De Boecks erfenis. Nadine Vangeyte gaf me een schrift te leen 
waarin haar vader, de verzamelaar Frans Vangeyte, soms woordelijk heeft opgeschreven wat 
hij besprak met De Boeck. Met Isabelle Gailliard, dochter van Jean-Jacques Gailliard, sprak 
ik uitgebreid tijdens een etentje op een regenachtige avond in Brussel. Brigitte Frieben-
Safar, dochter van Wolfgang Frieben, nodigde me met hetzelfde doel uit voor de lunch in 
Bad-Godesberg.

Speciaal wil ik Filip van Kerckhoven danken, met wie ik vanwege onze gezamenlijke 
belangstelling voor het Vlaamse activisme steeds onze bevindingen in het archief deelde. 
Tijdens het werk aan dit boek kreeg ik het vreselijke bericht van zijn vrouw dat Filip met zijn 
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14 voorwoord

auto in het kanaal Brussel-Charleroi was gereden. Niet lang tevoren stuurde hij me nog de 
foto’s die hij tijdens zijn verjaardagsdiner had gemaakt van het interieur van brasserie Kzeg a 
moda, het vroegere etablissement van De Boecks oom Jan-Baptist van Breetwater. We zullen 
daar nooit het pintje pakken dat ik Filip na afronding van dit boek had beloofd.

In de diverse archieven en bibliotheken die ik voor mijn onderzoek bezocht was de hulp 
van enkele informatiespecialisten soms onmisbaar. Dank ben ik verschuldigd aan Joachim 
Derwael en Johannes van de Walle van het Algemeen Rijksarchief, Jan Robert en Jan Stuyck 
van het Letterenhuis, Dirk Luyten van het oorlogsarchief CegeSoma, Bertwin Leus van de 
gemeente Drogenbos, en aan Veronique Cardon van het Archief voor Hedendaagse Kunst. 
In Nederland zou ik Doeke Sijens willen danken, die bereid was om mij zijn kopieën van 
enkele brieven van De Boeck aan Alkema uit te lenen. Om een vergelijkbare reden dank ik 
Floor Koeleman, die me toegang verschafte tot het Nationaal Archief van Luxemburg.

Voorts zou ik diverse onderzoekers binnen en buiten de Groningse universiteit willen 
bedanken voor hun aansporingen om steeds maar weer verder te gaan graven in het leven 
van De Boeck. In de eerste plaats Toon de Baets, die ik al ken sinds hij zijn oudste zoon naar 
het kinderfeestje van mijn broer bracht. Ook het gesprek met Mathijs Sanders op zijn kamer 
in het Harmoniecomplex ervoer ik als zeer stimulerend. Rajesh Heynickx bracht me via 
email een paar keer op het spoor van interessante publicaties over de katholieke avant-garde 
in Vlaanderen. Greet Draye en Evert Peeters waren behulpzaam op het gebied van agrarische 
geschiedenis en de geschiedenis van de Lebensreform in Vlaanderen. Bart Cassiman en Lut-
gart Dusar, die in respectievelijk 1973 en 1984 een licentiaatsthesis over De Boeck schreven, 
waren aan het begin van mijn onderzoek bereid om me op weg te helpen.

Wouter de Vries en Nick ter Wal dank ik voor hun belangstelling om mijn verhalen aan 
te horen over mijn avonturen in België. Mijn kamergenoot Kun He en mijn collega’s van 
het Biografie Instituut Chris Gevers, Binne de Haan, Jonne Harmsma, Chris Hietland, Jelle 
Horjus, Richard Hoving, Antoon Ott en Roelie Zwikker waren vanaf het begin betrokken bij 
dit onderzoek. Ik dank mijn paranimfen Madelon Nanninga en René Pannekoek voor hun 
hulp bij de afronding ervan.

Janine dank ik voor haar geduld en het vertrouwen dat ze in me stelde om dit project tot 
een goed einde te brengen. Tenslotte dank ik Bente, die binnenkort eindelijk zal weten wat 
voor boek ik al die tijd aan het schrijven was.
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