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Felix Beryngier
De familie Dossche in de Korte Munt waar Beryngier onderdak vond

Doodsprentje Felix Beryngier de oude

Felix Beryngier werd op 13 juni 1871 geboren te Jabunklau in Moravië-Silezië (Tsechië) niet zo ver van de huidige Poolse grens
uit een Nevelse vader en een Tsjechische moeder. Zijn vader, ook Felix, had in 1851 Nevele verlaten voor Wendrin (nu Tsjechië)
waar hij werk vond als houthakker en later als wegenbouwer. Als zijn echtgenote Maria Szérudowa in 1891 overlijdt, keert Felix
(de oude) terug naar Nevele waar hij in 1898 zal overlijden.In Jabunklau heerste er omstreeks 1886 veel armoede en vader Felix
stuurde zijn 15-jarige zoon met de trein naar zijn geboortedorp Nevele. Met een handvol zakgeld en een brieTe in de hand met
wat adressen erop kwam hij in Nevele aan. Hij verbleef korte Wjd in herberg “In de bonte os” op de Markt en verhuisde daarna
naar herberg van de familie van klompenmaker Dossche in de Korte Munt waar hij een kamer huurde. Felix bleek een begaafd
tekenaar die graag bloemen tekende en prenten kopieerde en dit graag toonde aan de herbergbezoekers. Daar werd hij
ontdekt door brouwer Louis Lampaert, de latere burgemeester van Nevele, die Felix aanmoedigde om in die richWng verder te
werken. Lampaert vertelde aan zijn vriend Theodoor Janssens over de kwaliteiten van de jonge Beryngier en Felix kon aan de
slag in het werkhuis van Janssens. Hij verdiende er 1 fr. per week. Daar leerde hij kleuren mengen, heiligenbeelden
beschilderen, decoraWes uitvoeren, ornamenten tekenen en schilderen.
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In het pleeggezin Dossche werd Felix verliefd op Leonie, de oudste dochter. Na hun huwelijk bleven ze bij de familie Dossche inwonen. Felix nam nu ook zelf
schilderwerken aan o.m. in 1889 in LoDus (Engeland) en na het overlijden van zijn patroon-leermeester Theodoor Janssens in 1899 kochten Felix en Leonie een huis
in de Kermemelkstraat (nu Camille Van der Cruyssenstraat). In het atelier, achter zijn woning, goot hij heiligenbeelden in gips.
Na het overlijden van Theodoor Janssens, volgde Beryngier hem op als beheerder van de Nevelse tekenschool. In 1924 werd Felix gehuldigd als 25 jaar lesgever, 15
jaar bestuurder en vierde men ook het 50-jarig bestaan van de tekenschool.
Als decorateur
beschilderde hij zijn
voorgevel met
ornamenten. Boven
de bovenramen
plamuurde hij het
gedeelte tussen het
raam en de
korfoorboog, en
bracht er drie
spreuken aan in
sierlijke le<ers en
krullen; "Klein doch
mijn"; "Na regen zonneschijn" en "OostWest, thuis best". Een
dichtgemetseld raam
(blind venster), werd
zo beschilderd dat het
op een echt raam
geleek, het glas had
een glaskleur en de
geschilderde
gordijnen geleken op
kantwerk.
Felix Beryngier en zijn echtgenote Leonie Dossche
voor hun woning in de Kernemelkstraat

Felix Beryngier in het atelier achter zijn woning
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Net als zijn leermeester Janssens had Felix Beryngier verscheidene leerlingen onder wie de gebroeders De Vos en Leon Dossche, de zoon van zijn schoonbroer Honoré.
Felix Beryngier overleed te Nevele op 16 oktober 1926, zijn echtgenote Leonie Dossche overleefde hem meer dan twinIg jaar en overleed te Nevele op 19 januari
1947. Wegens zijn aNomst droeg Felix de bijnaam ,,Feel den duits". Toch was hij in Nevele een geacht persoon. In 1906 bezat hij één stem voor senaat- en
gemeenteverkiezingen en in 1912 waren dat er drie.

Was Beryngier Duitsgezind 1jdens de
Eerste Wereldoorlog? In elk geval werd hij
na de oorlog ongemoeid gelaten. Virginie
Loveling (die blijkbaar niet zo hoog opliep
met de religieuze kunstenaar en hem maar
een huisschilder noemde) liet dit alvast
uitschijnen in haar oorlogsdagboeken. Zo
schreef ze op zaterdag 2 oktober 1915 het
volgende over een neergestort vliegtuig op
de hoeve De Zevenbunder in Vosselare.

Vooraan Felix Beryngier, links achteraan Jules Van
Wanzeele en rechts achteraan Gustaaf Van Laere
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