
hed�his�book,��rich��aria�Remar�ue’s� Im��esten�

nichts�Neues �appeared.�The�tragic�iron��here�is�that�

at�the�ver��time�that�paci�sm�in��urope�was�pea-

king,� �ascism� and�Nazism�were� on� their� wa�� to�

demonstrating�that�the�Great�War�was�not��La�Der�

des�Ders�� (or�as�H.�G.�Wells�called�it����The��ar�to�

�nd�All��ars� ).

There�are�other�essa�s�of�interest�in�this�collection,�

for�a� speci�c� review� of�which� ��do�not�have� the�

space �.��ll�in�all,�I�would�recommend�this�excel-

lent� book� to� an�one�who� has� an� interest � in� the�

world�wars�and�the�role�of�Belgium,�in�particular,�

and�to�those�who�are�interested�in�the�mechanics�

of� peace-making� in� general.� �s� Dumoulin� and�

Lanneau�note�in�their�conclusion�(4�8�4�9),�there�

could�have�been�papers�on�subjects�such�as� gen-

der,�the�plastic�arts,��lm,�and�music,�as�well�as�on�

the�perspectives�of�the�lower�and�middle�classes.�

I,�personall�,�would�have�appreciated�more�cover-

age�of�how� the�war� and�peace� treaties� impacted�

that�what,�toda�,� is� called� the� �communit���ues-

tion�.�But�collo�uia�are�constricted�b��time�as�are�

collections�of�essa�s�b��space.
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��ter�en�in�het��ed�waarin�i��ge�oren��en’.�

Een�biogra�e�van�Felix�de�Boe��������������
Hilversum,��erloren,�����, �����p.

De�schilder-boer�uit�Drogenbos� is�het�onderwerp�

van� een� uitgebreide� doctoraatsstudie� en� bijbe-

horende� publicatie� aan� het� eminente� Biogra�e�

Instituut� van� de� Rijksuniversiteit� Groningen.�Het�

boek� is�het� resultaat�van�diepgravend�onderzoek�

dat�historicus�David��eltman� sinds� �����voerde.�

Het�boek�biedt� zich�afwisselend�aan�als� een�kri-

tische�culturele,�politieke�en�artistieke�biogra�e.

�ls�biograaf�heeft��eltman�veelvuldig�uit�het�rijke�

materiaal�van�en�rond�De�Boeck�geput���brieven,�

kunstkritieken,� artikels,� catalogi,� uitgeschreven�

interviews�en,�last�but�not�least,�gesprekken�met�

�. � �ee�the�papers�b���ichel�Dumoulin�on�Belgian�capital� interests�abroad�(129�141)����ierre�Till��on�the�impact �of�the�treaties�

on�forced�labour�in��frica�(221�2�1)����ierre��livier�de�Brou��on�the��uestion�of�social�justice�for�workers�in�the�wake�of �

the�treaties�(2���2�0) ����atthew��aultain��all�on�the�e�periences�of�British�and��ommonwealth�troops�in�Belgium�after�

the ��rmistice�(267�282)�and�Dries��an�sacker�on�the�1920��l�mpic��ames�in��ntwerp�(441�4�1).

naasten� en� buren .� �en� schier� oneindige� berg�

informatie�werd�geduldig�door��eltman�gezeefd�

en�geordend.�Het�is�hier�dat�een�eerste� struikel-

blok�op�het�pad�van�de�moedige�biograaf�gewor-

pen�wordt.�Waar� er� voor� sommige� kunstenaars�

te�weinig� (ego )documenten�bewaard�zijn,�zodat�

de�biogra�e�zich�moet�beperken�tot�het�aaneen -

rijgen� van� interpretaties� van�kunstwerken,� komt�

het�soms�voor�dat�er�te�veel�materiaal�is.�Dit�lijkt�

alleszins�het�geval�te�zijn�voor�De�Boeck.�Tijdens�

zijn�uitzonderlijk� lange� leven�was�er�weinig�dat�

hij�niet� aan�het�papier� (of�aan�de�gewillige�toe-

hoorder� aan� de� keukentafel� van� zijn� boerderij)�

toevertrouwde��� zijn� uitgesproken� religiositeit,�

zin� voor� m�stiek,� het� eenvoudige� leven� op� het�

land,�het� activisme� voor�de��laamse� zaak�maar�

ook�opinies�over�de�kunst�en�de�kunstenaars�rond�

hem,�steeds�doorspekt�met��loso�sche�beschou -

wingen� en� mijmer ingen,� en� dit� alles � in� een�

bevlogen� taal.� Gebruikmakend� van� het� nieuwe�

medium� televisie� treedt� hij� vanaf� 19�6� de�

�laamse�huiskamer�binnen,�waar�men�hem�leert�

kennen� als� een� godvrezende,� welbespraakte,�

hardwerkende� schilder-boer� die� de� traditionele�

normen�uitdraagt�en �de��laamse�waarden� koes-

tert.��en�jaar�na�zijn�overlijden�krijgt�de�boerderij�

in� Drogenbos� een� museumstatus.� �ls� �Feli�art��

is�het�ondertussen �uitgebreid�tot�een�volwaardig�

museum�en�expertisecentrum�van�de�histor ische�

en�actuele�avant-garde.

Het�mag� gezegd� dat� De� Boeck� zelf� gretig�mee-

schreef�aan�het�script�van�zijn�eigen�leven,�wat�de�

taak�van�de�biograaf�er�niet�eenvoudiger�op�maakt.�

Bovendien�wordt�ook�de�Nachwuchs� nog� steeds�

streng�bewaakt�door�een�schare�bewonderaars,�zo�

leert�ons��eltman.�Het�doorploegde�materiaal�legt�

verrassend�veel�tegenspraak�bloot�in�de�persoon-

lijkheid�van�de�kunstenaar ���traditioneel�maar�toch�

aangetrokken� tot� de� avant-garde,� buitenstaander�

maar� toch� conformist,� nuchter�maar� vol� pathos,�

afwachtend�maar�strijdvaardig,�gecultiveerd�maar�

ruw,�rusteloos�maar�honkvast.



De� Boeck� was� naar� eigen� zeggen� een� paci�st�

maar�ontpopte�zich� ook�als� activist.�Hier� komen�

we� bij� de� tweede� hindernis,� namelijk� zijn� inzet�

voor� de��laamse� zaak� op� cultureel,� politiek� en�

artistiek�vlak,�en�hieraan�gekoppeld�zijn�rol�in�de�

twee� wereldoorlogen.� Het� is� de� verdienste� van�

�eltman� om� dit� geladen� aspect� met� de� nodige�

delicatesse,� eigen� aan� een� echte� homme� de�

métier,�op�te�helderen�zonder�de�man�volledig�het�

voetstuk�te�ontnemen�waarop�sommige�culturele�

middens�hem�plaatsen.��aar�ondanks�De�Boecks�

interesse� voor� de� �laamse� zaak,� zijn� culturele�

activiteiten� en� zijn� vele� contacten� in� het�milieu,�

ook�met�collaborateurs�en�antisemieten,�blijkt�de�

schilder-boer� er� tegelijkertijd� ook� in� geslaagd� te�

zijn�zich�afzijdig�te�houden���naar�hij�zelf�zei,�door�

het� harde�werk� op� de�boerderij� dat�hem�weinig�

tijd� liet� voor� andere�zaken.��eltman�neemt� hier-

mee�echter�geen�genoegen ���zo�citeert�hij�het�Drie-

luik�van�de��e�usilleerde,�aanvankelijk�opgedragen�

aan�de�door�de�geallieerden�doodgeschoten�colla-

borateur��ené�Baert�in�194�,�maar�daarna�handig�

heropgedragen�aan�de�in�Buchenwald�vermoorde�

verzetsstrijder�Karel� Bru�nseels.� �nige� dissimula-

tie�was�hem�dus�niet�vreemd.

�en� laatste�obstakel� vormt�de� lange� carri�re�van�

de�kunstenaar,�die�in�de�eerste�helft�van�zijn�car-

ri�re�met�allerlei�stijlen�experimenteerde�en�in�de�

tweede� nog� maar� weinig� evolueerde,� maar� wel�

gef�teerd� werd� als� een� lokale� held.� De� Boeck�

cultiveerde�zorgvuldig�het�imago�van�(niet-acade-

misch�geschoolde)�zondagsschilder,�die�enkel�op�

de�dag�des�heren�de�riek�inruilde�voor�het�penseel.�

We� verliezen� de� kunstenaar� soms�zelfs� even� uit�

het� oog� door� de� bijna� eindeloze� stoet� aan� stro-

mingen� en� kunstenaars� die� in� het� boek� voorbij�

trekt���arcadisch�modernisme,�humanitair� expres-

sionisme� en�vele� andere�non��guratieve� tenden-

sen�waarmee� hij� in� contact� kwam.��ok�al� volgt�

de�biograaf� zijn�dominante�onderwerp� af� en�toe�

wat�te�gedwee,� toch� is�het�boek�een�waar�huza-

renstukje�omwille�van�de�volharding�die�de�auteur�

aan�de�dag�heeft� gelegd.��eltman� slaagt� er� ener-

zijds�in�om�de�hagiogra�e�respectvol�te�doorprik-

ken,�maar�anderzijds�blijft�ondanks�(of�misschien�

net� ten�gevolge� van)�het�overweldigende�biogra-

�sche�materiaal�de�vraag�wie�Feli��De�Boeck�nu�

eigenlijk�was�gedeeltelijk�onbeantwoord.

De�Boecks�kleurrijke�werken,�doordrongen�van�m�s-

tiek,�kennen�nog�steeds�veel�bijval.��et�een�inspi-

rerend�cultureel�programma�toont�het��Feli�art��dat�

het�de�erfenis� van�de�kunstenaar�op�een�moderne�

en�veelstemmige�manier�kan�uitdragen.
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�usters�in�oorlog.��e�en�en�li�den�in�het��looster�

ti�dens�de��e�etting
�almthout,��elckmans,�2021,�17��p.

�nno������is�het�schier�ondenkbaar�om�klooster-

zusters�in�het�onderwijs,�de�zorg�of�het�openbare�

leven� tout�court� tegen� te�komen.�Dat�was� in�het�

begin�van�de� twintigste� eeuw�wel�anders.� Belgi��

kende� toen� een� rijkgeschakeerd� landschap� van�

vrouwelijke� kloostergemeenschappen.� �lke� con-

gregatie� had� haar� eigen� identiteit� en� t�perende�

apostolaatswerking.�Zusters�stonden�voor�de�klas,�

verzorgden�zieken�en� ps�chiatrische�pati�nten�of�

zonderden�zich���in�het�geval�van�de�slotzusters���

van�de�buitenwereld�af�ter�contemplatie.�Tegen�het�

einde�van�de�jaren�dertig�begon�het�aantal�roepin-

gen�voorzichtig�terug�te�lopen,�maar�toch���aan�de�

vooravond�van�de�Tweede�Wereldoorlog�telde�ons�

land�nog� steeds� zo’n� ��.����zusters.�Net�op� dat�

moment�was�het�vrouwelijke�kloosterleven,�zeker�

in��laanderen,�aan�zijn�hoogtepunt�toe.��aar�het�

oorlogsverhaal� van�deze�vrouwelijke� kloosterlin-

gen�?�Dat�werd�tot�op�heden�amper�belicht�

�et� �usters� in� oorlo�.� Leven� en� li�den� in� het�

klooster� ti�dens� de� �e�ettin� � brengt� een� viertal�

historici� daar� verandering� in.� De� auteurs� zijn�

verbonden� aan� K�D��-KU� Leuven� (Hermans�

en�Suenens),� vzw��ultureel�erfgoed�annuntiaten�

Heverlee�(�hristens)�en��rfgoedhuis���Zusters� van�

Liefde� (�andenberghe)� en� kunnen� zonder� meer�

experten� ter� zake� genoemd� worden.� �et� dit�

publieksboek� spelen� ze� in� op� een� leemte� in�de�

historiogra�e.� Lange� tijd� werden� kloosterzusters�

in�het�historisch�onderzoek�genegeerd.�In�kerkge-

schiedenis� lag� de� focus� op�belangrijke� instellin-


