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Dit museum (beschermd erfgoed) is het voormalig woonhuis en atelier van de schilder Edgar Gevaert (1891-1965). Gevaert huwt 
in 1916 met Marie Minne, de oudste dochter van de beeldhouwer George Minne. 
Begin jaren '20 bouwt Gevaert zijn woning annex atelier, in een stijl die monastieke en gotische invloeden vermengt met die van 
cottage. In 1992 koopt de gemeente het domein van 2.7 hectare op. Aanpassingen en verbouwingen maken erf, huis en atelier 
tot een gemeentelijk museum. 
Op 7 mei 1994 vindt de officiële opening plaats. Grondige renovatie 2004-2012. Heropening 25 augustus 2012.
Naast de kunstwerken van de hand van Gevaert kan de liefhebber eveneens 40 beelden en werken bewonderen van: George 
Minne, Xavier de Cock, Albert Servaes, Gustave van de Woestyne, Valerius de Saedeleer, Frits van den Berghe, Gustave en Leon 
De Smet, Permeke, e.a.
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Gemeentelijk Museum Gevaert-Minne

Postadres: Kapitteldreef 45, 9830 Sint-Martens-Latem
Parking Museum: Edgar Gevaertdreef, 9830 Sint-Martens-Latem
tel. 09 220 71 83
gevaert.minne@sint-martens-latem.be
Openingsuren:
1 april tot en met 30 september: woensdag tot en met zondag van 14 tot 18 uur
1 oktober tot en met 31 maart: woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur
Jaarlijkse sluiting: december en januari
Gratis toegang.





Het Gemeentelijk Museum Gevaert-Minne aan de Kapitteldreef 45 kwam er in zijn oorspronkelijke staat in 1922-1925, toen Edgar Gevaert er 
zijn domein verwierf. Oorspronkelijk was het 9 hectare groot. Het is gesplitst door de Kapitteldreef en zal later uitgroeien tot een prachtig 
stukje natuurgebied van 25 hectare.
Het was Edgar Gevaert zelf die de plannen tekende en zich daarbij liet inspireren door zijn voorouderlijke hofstede, de 16de eeuwse hoeve 
"Ter Mere" in Mater. In het boek "De Leie" van Armand Vermeulen, eredirecteur-generaal van AROHM, lezen we: <De stijl van het landhuis 
Gevaert is een goed voorbeeld van een streekgebonden landelijke bouwkunst, die accenten kreeg door persoonlijke interpretatie van de 
kunstenaar-bouwheer. In de loop der tijden kreeg het oorspronkelijke huis de allure van een grootse landbouwuitbating, perfect ingeplant in 
het oorspronkelijke landschap. >



In 1934 bouwt Gevaert, naar de ideeën van de socialistische politicus Hendrik De 
Man, een tweede atelier in kubusvorm. Toen de familie, na het oorlogsgeweld, 
terugkwam uit Frankrijk, werden de vernielde serres vervangen door twee 
kubusvormige ruimtes.
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Global Success Sharing 2003, 
Sven 't Jolle
In 2003 was Sint-Martens-Latem 
de winnaar van de 'Thuis voor 
een Beeld' - wedstrijd van Radio 
2. Het beeld Global success 
sharing van de Antwerpse 
kunstenaar Sven 't Jolle kreeg een 
plaats toegewezen in de 
Kapitteldreef op het domein 
van het Gemeentelijk Museum 
Gevaert-Minne. Het kunstwerk 
dat twee ossen en een drijver laat 
zien, bezit een grote symbolische 
achterliggende waarde. Het roept 
op tot solidariteit en het delen 
van succes en verwijst 
gedeeltelijk naar onze huidige 
maatschappij waarin 
prestatiedrang en consumptie 
centraal staan. Deze 
maatschappelijke visie die in het 
kunstwerk schuilt, sluit perfect 
aan bij de opvatting die de 
kunstenaar Edgar Gevaert destijds 
reeds had als bioboer en als 
stichter van een wereldcommune.Wordt momenteel gerestaureerd!?!





Kunsthistorica Freya Malfait, 
tevens voorzitter van De Latemse 
Kunstkring zorgde voor een 
gedocumenteerde cataloog. 
Onder impuls van 
cultuurfunctionaris Piet Boyens, de 
toekomstige conservator en het 
gemeentebestuur heeft met 
architectenburo Ro Berteloot 
gewerkt aan de plannen voor 
renovatie van het museum.Sophie Desmet - de bazin

van Erwin De Keyzer!





Latemer Schule – Latemse School

• Als Latemse School (deutsch auch: Laethemer Schule oder Gruppe) wird eine flämische 
Gruppe von Künstlern bezeichnet, die in der ersten Hälfte des 20. Jh.s in Deurle und Sint-
Martens-Latem, zwei Dörfern an der Leie südlich von Gent oder Umgebung tätig war. 

• Die Latemse School wird meist in folgende Gruppen eingeteilt:

• Zur ersten Gruppe, den sogenannten Mystikern gehörten - Xavier De Cock, César De Cock, 
Felix Cogen, Gustave Den Duyts, A lbert Servaes, Georges Minne, Gustaaf Van de 
Woestijne, Valerius De Saedeleer, Albijn Van den Abeele, Jules de Praetere.

• Zur zweiten Gruppe gehörten die Expressionisten Constant Permeke, Gust De Smet, Leon 
De Smet, Maurice Sijs (Sys), Frits Van den Berghe, Emile Claus, Jenny Montigny, Anne De 
Weert, Modest Huys. Vor allem diese Gruppe hatte einen großen Einfluss auf die 
Entwicklung der späteren modernen Bewegung in Belgien. 

• Zur dritten Gruppe, von der allerdings nur Hubert Malfait in Sint-Martens-Latem ansässig 
war, rechnet man außerdem noch die Maler Albert Saverijs, Jozef de Coene, Albert Claeys, 
Victor Lorein, Achile Van Sassenbroeck, Jules Boulez und Maurice Schelck. 

• Manche Kritiker erkennen auch noch eine vierte Generation innerhalb dieser Schule zu der 
sie dann Fons Roggeman, Luc-Peter Crombé, Joe Van Rossem, Chris Pots, Jef Wauters, Lea 
Vanderstraeten Jules De Sutter, Evariste Gustave de Bock, Vic(tor) Dooms zählen. 

• Der Begriff Schule bedeutet nicht, dass die Künstler eine bestimmte Organisation gebildet 
haben, sondern wurde wegen eines gemeinsamen Dorflebens und einiger stiltechnischer 
Gemeinsamkeiten geprägt. So beschäftigte sich die erste Gruppe nach 1900 vor allem mit 
dem Symbolismus, während die zweite Gruppe nach 1914 sich vor allem 
expressionistischer Stilelemente bediente. Die Künstler der dritten Gruppe fühlten sich 
überhaupt keiner bestimmten Stilrichtung zugehörig, dennoch basierte ihre Kunst –
manchmal sehr ausgeprägt – auf der ihrer Vorgänger.





De Cock, Xavier (1818-1896)

Geboren als zoon van een kleermaker, brak voor Xavier en zijn broer César een moeilijke periode aan na de vroege dood van hun vader. In de 
periode 1830-1835 volgde hij les aan de academie. Dankzij de financiële steun van een lakenkoopman kon hij vervolgens zijn opleiding te 
Antwerpen vervolledigen. Reeds in 1837 debuteerde hij op de driejaarlijkse tentoonstelling te Antwerpen. Tot 1845 zond hij telkens werk in naar 
de officiële Belgische salons.
Ondertussen was hij in Gent een bekende figuur. In 1840 stond hij aan de wieg van het Kunstgenootschap, een vereniging ter bevordering van 
jonge, onvermogende kunstenaars. Ook César De Cock werd enkele jaren later lid van het genootschap.
Xavier De Cock te Barbizon, 1860.
In 1852 maakte Xavier in gezelschap van een vriend een reis naar Normandië, en belandde hij via Parijs in Barbizon. Hij maakte er kennis met de 
familie Mélingue, bij wie hij kon inwonen. Binnen de kortste tijd integreerde De Cock zich in het Parijse kunstleven. Succes kende Xavier zeker in 
Parijs.
Wanneer Xavier De Cock zich in 1860 in Deurle - een deelgemeente van Sint-Martens-Latem - vestigde, legde hij het fundament van het 
kunstenaarsdorp. Rond dezelfde tijd sloot hij vriendschap met Albijn van den Abeele, de gemeentesecretaris van Sint-Martens-Latem.
Op dat ogenblik was De Cock een vooraanstaand schilder in binnen- en buitenland; zo werd hij op de Parijse salon als een gevierd
landschapschilder van Barbizon ontvangen. De Cock bracht de winters wellicht in Parijs door, maar in het voorjaar en de zomers was hij steeds 
in Deurle. Zijn Franse faam leefde ook in België, en met graaf Henri 't Kint de Roodenbeke, de bewoner van het nabije kasteel van Ooidonk, 
kende hij een invloedrijke verdediger van zijn werk.
Na 1865 gaf Xavier de voorkeur aan het Belgische kunstleven en exposeerde veelvuldig op de salons in Antwerpen, Brussel en Gent. Met succes, 
want in 1862 kocht het Gentse Museum voor Schone Kunsten De Meersstraat te Gent. De bossen en meersen rond Gent vormden een 
belangrijke studiebron voor de kunstenaar. Zijn werk bleef hij echter naar Parijs sturen, waar hij elk jaar opnieuw op de salon was 
vertegenwoordigd.
Ook wordt er een stukje “Kortrijkse steenweg” naar hem genoemd.

Xavier De Cock in Barbizon, 1860.Xavier De Cock, ca.1875.



Oeuvre :

De lokroep van de natuur had eerst op Xavier De Cock een 
grote aantrekkingskracht. In zijn Gentse tijd voelde hij zich 
sterk door het plaatselijke conservatieve milieu beklemd. Op 
dat ogenblik was hij een vooraanstaande beoefenaar van het 
pastorale landschap, de nostalgische, gefantaseerde 
landschappen uit de romantiek.
Onder de invloed van Jean-François Millet en de kunstenaars 
van Barbizon, ging hij naar de natuur werken. Compositie en 
evenwicht maakten nu plaats voor observatie. Tot het 
detailrealisme van zijn broer César liet Xavier zich echter niet 
bekeren. Wel zou hij zoals zijn broer het zogenaamde sous-
bois opzoeken. Met de rijke schakeringen van het gebladerte 
op de achtergrond - van geel en groen tot bruin - plaatste hij 
in tegenstelling tot César steeds de mens en het dier op het 
voorplan. Technisch hanteerde hij een losse toets die hij 
leende van zijn Franse voorbeelden. Het spel van (gefilterd) 
licht en schaduw toont echter een Noordelijk kunstenaar, die 
in dromerige, wazige scènes het rurale Vlaanderen in beeld 
bracht.
Zonder twijfel romantiseerde hij het landschap. Tenslotte was 
ook hij een stedeling die met een vertederde verwondering de 
bosrijke omgeving van Sint-Martens-Latem probeerde te 
doorgronden. Xavier De Cock ontwikkelde zich als 
dierenschilder, waarbij hij een Belgisch publiek wist te 
bekoren. Tekenend is dat een auteur als Karel van de 
Woestijne, decennia later over het romantische aanvoelen van 
De Cock berichtte, over die vrije en ongedwongen werkwijze, 
die terugkeer naar de natuur "met de blij-verwonderde 
oprechtheid van een kind", die Xavier wist te bewaren "tot op 
het einde van zijn noest acht-en-zeventigjarig leven" toe.

Grafmonument op het kerkhof te Deurle.



In de zaal “De Vroege Verkenners” vind je een schilderij van Xavier De Cock (1818 – 1896), “Koeien aan de beek”. Met zijn 140cm op 90cm kan 
je er moeilijk naast kijken hé… Van jongs af aan was het duidelijk dat deze kleermakerszoon uit Gent aanleg had voor tekenen. Na zijn opleiding 
in de Academie voor schone kunsten en in een Antwerps atelier vertrekt hij in 1952 naar Barbizon. Daar laat hij de aangeleerde compositie wat 
achterwege en primeert de observatie. 
Tijdens de zomermaanden keert hij terug naar Sint-Denijs-Westrem waar hij Maria Virginia Elias leert kennen en met haar trouwt in 1860. Samen 
wonen ze in het herenhuis “Villa Julia” aan het rond punt in Deurle, tot zijn dood.





Felix Cogen (1838-1907)  De Leie te Deurle



Valerius de Saedeleer Gustave van de Woestyne Albijn Van den Abeele

Karel van de Woestyne George Minne

Maar deze vlakke streek
die rust aan de stille Leie
als in wijd gestrekte moederarmen:
welk is haar geheim, welke haar gelokene 
macht
dat niemand weerstaat aan haar zoetheid,
aan de adel vol beminnelijkheid?

(Karel van de Woestijne, 1917)



Binus and his wife Mientje, 
around 1910.

Latemstraat 12, where Binus
died in 1916 and where a 
commemorative plate can be 
found.

Albijn Van den Abeele (1835-1918) wordt beschouwd als de stamvader van de Latemse kunstenaars-
kolonie. Van de kunstenaars was hij de enige die in het dorp geboren werd. Hij was achtereenvolgens 
gemeenteraadslid, schepen en burgemeester. Daarna werd werd hij gemeentesecretaris van Latem en 
Afsnee.



Der Symbolismus bezeichnet eine Kunstströmung 
der Malerei und Bildhauerei des ausgehenden 19. Jh.s, 
seine Hochphase fällt in die Zeit zwischen ca. 1880 und 
1910.
In der vorausgegangenen Epoche des Realismus
(Hauptvertreter: Gustave Courbet) vermissten viele 
Künstler die seelische Tiefe, die ein Kunstwerk 
ausdrücken müsse. Der Symbolismus wandte sich 
sowohl gegen die niedere Detailtreue des
Naturalismus als auch gegen die verklärte Schwärmerei 
der Romantik. 
Der Symbolismus weist zahlreiche Parallelen 
zum Jugendstil auf. Beide gelten zusammen als 
Bindeglied zwischen dem vorangegangenen 
Impressionismus und dem nachfolgenden
Expressionismus. Außerdem werden Symbolisten auch 
als Vorläufer der Surrealisten bezeichnet.
In den Werken des Symbolismus gibt es besonders 
Motive der antiken Mythologie und biblische
Allegorien. 
Weitere Themen sind von Traum und Ekstase 
durchtränkte Bildinhalte, aufgewühlte Gefühle, 
Unerklärliches, Krankheit, Tod, Sünde und Leidenschaft
, das Aufzeigen geistiger Wirklichkeit, Phantasie, Vision, 
Halluzination, Meditation und Empfindung.



Albijn Van den Abeele, Landschap in de zomer (De meersen), 1913



Albijn Van den Abeele, Molen te Latem bij maanlicht, 1900



Albijn Van Den Abeele, 1912." Een hoekje uit 
mijn dorp " of " De kerk van Sint- Materns-
Latem "

Albijn Van 
den Abeele, 
Summer in 
Flanders

Albijn Van Den Abeele, zijn graf aan 
de kerk van Sint-Materns-Latem "



Verder in de zaal van de Eerste Groep vind je uiteraard werken van Valerius De Saedeleer. Een schitterende bruikleen "Boomgaard in de winter" 
en "'t Hof achter de kerk".

VALERIUS DE SAEDELEER
1867 – 1941
Valerius werd in Aalst geboren, zoon van een zeepmaker. Vader zag in hem een goede hulp voor in zijn bedrijf maar Valerius schreef zich aan de 
Gentse academie in waar hij oa George Minne leerde kennen. Als twintigjarige vluchtte hij naar Brussel waar hij 15 jaar onder de hoede van 
Courtens zou werken.
In 1889 trouwde hij met zijn Aalsterse jeugdvriendin Clementine Lippens en in 1893 wist onzen Albijn hen naar Latem te halen. Een paar 
jaartjes samen met Minne nog eerst naar Gent maar in 1898 kon hij aan de Leie wonen dankzij Binus. (Het huis naast het Tempelhof). Hij 
trachtte te overleven hier met een kippenkwekerij aangezien hij als schilder nauwelijks aan de kost kwam. De schilderijen tussen 1904 en 1914 
worden aanzien als zijn beste werken.
In 1908 verhuist hij opnieuw, naar Tiegem waar ook zijn vrienden Stijn Streuvels en Hugo Verriest verbleven.



Valerius in front of his demountable 
studio, Tiegem 1913.

The artist with his family in front of his studio in Sint-Martens-
Latem, 1907.

Valerius De Saedeleer and his wife.

Valerius De Saedeleer (Aalst, 4 augustus 1867 – Leupegem, 16 september 1941) was een Vlaams schilder van landschappen.
Hij is begraven op de stedelijke begraafplaats van Aalst.
De Saedeleer kreeg zijn eerste artistieke vorming aan de Gentse Academie voor Schone Kunsten van Théodore-Joseph Canneel. Hij schilderde 
voornamelijk de Leiestreek en de Vlaamse Ardennen en was een van de belangrijkste figuren van de eerste groep van de Latemse School.
Valerius De Saedeleer woonde van november 1895 tot oktober 1898 in Lissewege, in een boerderijtje langs de Ter Doeststraat. Van 1898 tot 
1908 woonde hij in Sint-Martens-Latem. De Leiebocht daar is onderwerp van enkele van zijn schilderijen. Daarna verhuisde hij naar de villa 
"Tynlon" inEtikhove, waar een kunstenaarskolonie met hem als centrale figuur was gevestigd. In 1937 verliet hij die woning.
Het Groeningemuseum bezit een schilderij van zijn hand, 'Entrée de village' dat hij heeft geschilderd in juni 1896, in opdracht van de toenmalige 
secretaris-brouwer te Lissewege, Louis Dhondt. Ook het Museum voor Schone Kunsten te Gent en het Museum Dhondt-Dhaenens bewaren 
doeken van De Saedeleer. In Lissewege werd er een pad en in Aalst een straat naar hem genoemd.

Zijn graf te Aalst

De Leiebocht in Sint-Martens-Latem 
waar De Saedeleer een tijdlang 
woonde

Valerius De Saedeleer,
Winter in Vlaanderen, 1927 



Gustave van de Woestyne in his tudio at 
Tiegem (1913).

Alfons Dessenis, Gustave van de 
Woestyne, Valerius De Saedeleer and
Maurice Sys on the river Lys, around 1905.

Gustave van de 
Woestyne, around 1930.

Van de Woestyne, De 
Saedeleer and Tsuguharu
Foujita (to the right), around 
1921.

De 4 broers van de Woestyne, vlnr. 
Gustave, Maurice, Karel en Edouard.

Gustave Van de Woestyne (Gent, 2 augustus 1881 – Ukkel, 21 april 1947) was een Vlaams kunstschilder. Hij was de broer van de 
dichter Karel Van de Woestijne en de vader van de componist David Van de Woestijne. Zijn oeuvre staat geboekstaafd als symbolisch, 
neorealistisch en expressionistisch. Gustave werd geboren in Gent als derde zoon van Alexander Van de Woestyne en Antigona Sielbo. Hij volgde 
les aan de Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten waar hij les kreeg van onder anderen Jean Delvin. Hij bezocht als student vaak 
het Museum voor Schone Kunsten in Gent, waar hij verschillende studies maakte. Zijn vader stierf vroeg. Toen hij ziek werd, besliste grote broer 
Karel om naar Sint-Martens-Latem te gaan verhuizen. Door de gezonde buitenlucht raakte Gustave er rap boven op. Daar maakte hij kennis 
met George Minne, een groot voorbeeld voor Gustave. In Sint-Martens-Latem leerde hij Valerius De Saedeleer, Albijn Van den Abeele en vele 
andere kunstenaars kennen. Zij vormden, samen met Karel en Gustave Van de Woestyne, de kern van de zogenaamde eerste groep van Sint-
Martens-Latem, ook Latemse school genoemd.



Gustave van de Woestyne,
De papeter, 1911

Van de Woestyne was een introverte en religieus 
geïnspireerde kunstenaar. In zijn vroege, 
symbolische werk is de invloed van 
de prerafaëlieten terug te vinden. De herhaalde 
bezoeken met zijn broer Karel aan de 
tentoonstelling van de Vlaamse 
Primitieven te Brugge in 1902, hebben zijn stijl 
sterk beïnvloed. Die invloed van de oude 
meesters zien we vooral in zijn talrijke 
portretten. Vermoedelijk in navolging van Pieter 
Bruegel de Oudere plaatste Van de Woestyne 
zijn religieuze taferelen dikwijls in de 
landelijke Leiestreek. Na zijn terugkeer uit 
Groot-Brittannië evolueerde zijn werk naar een 
eigen vorm van expressionisme, waarbij zijn 
schilderwijze niettegenstaande de gebruikte 
vervorming realistisch blijft. In 1909 illustreerde 
hij Stijn Streuvels‘ bewerking van deReinaert, 
bewerking die verscheen als Duimpjesuitgave in 
de bekende reeks Duimpjes van Victor de Lille. 
In 1979 verscheen, postuum, het boek Karel en 
ik - Herinneringen.
Het volledige oeuvre van Van de Woestyne 
beslaat naar schatting 400 werken. Enkele 
daarvan zijn spoorloos.



Gustave Van de Woestyne, ingeduffelde boer, 1915



Carolus Petrus Eduardus Maria (Karel) van de Woestijne (Gent, 10 maart 1878 - Zwijnaarde, 24 augustus 1929) was een Vlaams schrijver en 
broer van de schilder Gustave.

Afkomstig uit de gegoede verfranste Gentse burgerij, volgde cursussen 
Germaanse filologie te Gent, maar ging in 1900 met zijn broer Gustave 
van de Woestijne te Sint-Martens-Latem wonen (tot 1906, met een 
onderbreking tussen 1904 en 1905). In 1906 werd hij te Brussel (waar hij 
tot 1920 woonde) correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant, wat hij tot zijn dood bleef. Hij was bovendien achtereenvolgens 
ambtenaar (1911–1920) bij het ministerie van Kunsten en 
Wetenschappen en sinds 1918 redacteur bij het Beknopt Verslag van de 
Senaat. In 1920 werd hij benoemd tot docent in de Nederlandse 
literatuurgeschiedenis en de Inleiding tot de literaire kritiek te Gent 
(1920–1929). Hij woonde toen eerst te Oostende (1920–1926), daarna te 
Zwijnaarde bij Gent. Van de Woestijne maakte deel uit van de tweede 
generatie van medewerkers aan Van Nu en Straks. Behorend tot het 
West-Europese fin de siècle, bezit zijn oeuvre een neoromantisch en 
symbolistisch karakter, eerst overwegend sensualistisch, daarna 
ascetisch-mystiek. Tot zijn eerste, naar de expressie impressionistisch-
symbolistische periode behoren de dichtbundels Het 
vaderhuis (1903), De boomgaard der vogelen en der vruchten (1905) 
en De gulden schaduw (1910). Kenmerkend voor zijn tweede, veeleer 
spiritualistische periode zijn de bundelsDe modderen man (1920), God 
aan zee (1926) en Het bergmeer(1928), die in 1942 in de 
trilogie Wiekslag om de kim werden verzameld. Ook de epische poëzie 
(Interludiën I en II, resp. 1912 en 1914, Zon in den rug, 1924, waarin o.a. 
het bekende gedicht Penthesileia) en het scheppend proza 
(o.a. Laethemsche brieven over de lente aan Adolf Herckenrath, 
1904; Janus met het dubbele voorhoofd, 1908; Afwijkingen, 1910; De 
bestendige aanwezigheid, 1918, waarin o.a. het lyrische verhaal De boer 
die sterft; Goddelijke verbeeldingen, 1918; Beginselen der chemie, 1925) 
getuigen van het voor Van de Woestijne zo karakteristieke dualisme van 
geest en zinnen en zijn als symbolische autobiografie te beschouwen. 
Van Van de Woestijnes veelzijdig kunnen getuigen verder zijn aandeel in 
de met Herman Teirlinck geschreven briefroman De leemen 
torens (1928), Zes duizend en één dag verhalen (1942) en Verhalen(1944) 
– die tot het beste behoren van wat hij schreef –, alsook zijn fijnzinnige 
literaire en kunstkritieken

Op 28 augustus werd hij in de kerk 
van Zwijnaarde begraven, waarna 
hij werd bijgezet op het kerkhof 
van Campo Santo te Sint-
Amandsberg.



Buste van Karel Van de Woestijne, in 1909 door de 
Latemse beeldhouwer Carl De Cock in gips.

DE COCK Carl (Carolus Constant... (Gent, 1879 - Sint-
Martens Latem, 1965)

Beeldhouwer, ontwerper van medailles. Opleiding aan 
de Academie te Gent o.l.v. J. Delvin. Boetseerde o.a. 
borstbeelden van Karel Van de Woestijne, Adolf 
Herckenrath, Albijn Van den Abeele. Was leraar aan de 
Academie te Gent van 1909 tot 1940. Stichtte er in 
1910-1911 de klas van graveerkunst. Leefde enigszins 
teruggetrokken op zijn domein in de Bosstraat te Sint-
Martens-Latem.



Wie heeft de koude kroon 
gebroken
die zwaar mijn dubbend denke 
omsloot
Karel van de Woestijne (1878 -
1929)



Schweigen ist die Gewissheit, die nie versagt!

Wer hat die schwere Krone zerbrochen, die meinen Kopf umschloss?





Baron George Minne (* 30. August 1866 in Gent; † 20. Februar 1941 in Sint-Martens-Latem) war ein flämischer Kunstmaler, Zeichner und 
Bildhauer.
Minne war ab 1880 zunächst Architekturstudent und Schüler von Jean Delvin an der Akademie von Gent. Hier studierte er von 1883 bis 1886 
Malerei bei Théodore Channeel und Bildhauerei bei Louis Van Biesbroek. Er war mit dem Autor, Schriftsteller und Nobelpreisträger für Literatur 
Maurice Maeterlinck befreundet, dessen Werke er illustrierte (Serres, 1886 und Soeur Béatrice, 1900). 1890 stellte er einige seiner Werke im 
Zusammenhang mit der belgischen Künstlergruppe Les XX aus, der u.a. die Maler James Ensor und Fernand Khnopff angehörten. 1891 wurde 
auch er Mitglied dieser Künstlergruppe. Im selben Jahr ging George Minne nach Paris, um dort Schüler von Auguste Rodin zu werden, er wurde 
allerdings abgewiesen. Von 1895 bis 1896 besuchte er einen Kursus bei Charles Van der Stappen an der Akademie Brüssel. 

1889 zog er nach Sint-Martens-Latem, um mit den Malern Albinus Van den Abeele, Valerius De Saedeleer, Albert Servaes und Gustaaf Van de 
Woestijne eine eigene Künstlerkolonie, die Latemse School, ähnlich dem deutschen Worpswede, zu gründen. Der Malstil orientierte sich stark 
am Symbolismus.
1912 dozierte er kurz an der Genter Akademie und flüchtete nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit seiner Frau nach Wales. Sie hatten 7 
Kinder! Nach Kriegsende nahm er seine Lehrtätigkeit wieder auf. 1931 wurde er mit dem Baronstitel geehrt.
Werk
Das Hauptwerk Minnes liegt in vom mystischen Symbolismus und vom Präraffaelismus geprägten Skulpturen: Zumeist kniende Figuren aus 
Bronze, beispielsweise Trauernde Mutter mit zwei Kindern, die verhaltenen Schmerz oder Zartheit darstellen. Das Museum Folkwang in Essen 
zeigt in seiner Dauerausstellung La fontaine aux agenouillés (Brunnen mit knienden Knaben, 1905/1906). 



George Minne,
Baadster, 1899



Georg Minne,
Melancholie, 1899



George Minne,
Treurende moeder en twee kinderen,
1888

George Minne,
Treurende moeder met een kind,
1888



George Minne,
Biddende non, 1884





George Minne, Pietà, 1921



George Minne, De geknielde van de fontein, 1898 



George Minne, zijn absoluut meesterwerk De fontein der geknielden te Gent, 1937 

1898

Geknielden
1 1900 Essen (Folkwang)
2 1935 Brussel (Parlement)
3 1937 Gent (Belfort)

1

2

3



Gent, bron der geknielden om 2008 (toen was nog geen stadshal = schaapstal)

http://www.pbase.com/fic123/brondergeknielden
http://www.pbase.com/fic123/brondergeknielden


George Minne,
Buste van man 
(De arbeider) 
1911

George Minne,
Jesus, 1899

George Minne,
Jesus, 1899



George Minne,
Portret van Maurice Maeterlinck,
1910

George Minne,
De metser, 1897



Voor de Basiliek van Koekelberg maakte Minne het Heilig Hartbeeld op het altaar van het sacramentskoor in de apsis. Hij maakte eveneens 
een calvarie in brons, die te bezichtigen is aan de buitenkant van de kerk.
Für die Basilika von Koekelberg hat Minne eine Skulptur des Heiligen Herzens und ein Kruzifix an der Außenseite der Apsis gemacht.



Het graf van George Minne en zijn vrouw te Sint-Martens-Latem
Gegroet, o kruis onze eenige hoop !
Op zijn graf in Sint-Martens-Latem prijkt een Moeder met 
kind van zijn hand.





GEORGE MINNE (1866-1941)
'LES SAINTES FEMMES AU TOMBEAU' OU 'LES TROIS PLEUREUSES', 1896
een van zijn grafmonumenten in Deurle

http://www.artfact.com/catalog/viewLot.cfm?lotCode=JJZU3VYI&lotType=artist&aID=45311
http://www.artfact.com/catalog/viewLot.cfm?lotCode=JJZU3VYI&lotType=artist&aID=45311


Albert Servaes (Gent 1883 – 1966 Luzern) was een kunstschilder en tekenaar en wordt beschouwd als Belgiës eerste expressionist.
In 1905 trok hij naar Sint-Martens-Latem waar hij zich in een houten keet vestigde. Hij was een diep religieus mens die in zijn kunst graag de 
reeds verkende paden verliet. Een van zijn geliefkoosde thema's was het lijden van Jezus Christus. Hij behoorde tot de eerste groep van 
de Latemse Scholen.
De dramatiek en de wrangheid die uit zijn werken spreekt worden ondersteund door zijn donker coloriet en de dikke lijnen waarmee hij zijn 
figuren gestalte gaf. De Rooms-katholieke Kerk en veel van zijn tijdgenoten ergerden zich aan de rauwe werkelijkheid die hij schilderde. 
De kruisweg die hij schilderde (nu bewaard in de Abdij Koningshoeven van Berkel-Enschot) is hiervan een voorbeeld. Opmerkelijk in zijn werk zijn 
ook zijn landschappen en portretten.
Vanwege sympathieën die hij koesterde voor de Duitse cultuurpolitiek tijdens het nationaalsocialisme moest hij na de Tweede Wereldoorlog de 
wijk naar Zwitserland nemen.
In 2005 was hij ook één van de kansmakers op de titel De Grootste Belg, maar haalde de uiteindelijke nominatielijst niet en strandde op nr. 71 
van diegenen die net buiten de nominatielijst vielen.



Servaes Albert, Veld met hoeveke, 1902

Albert Servaes , Oogstende boeren, 1905

Albert Servaes , Avond

Servaes Albert, 
Kruiswege, het koninginnestuk, 
getekend en geschilderd



Albert Saverys, Leie in de sneeuw,1917



Kunstenaarswoning "Torenhof" 1917 für Albert Servaes Baarle-Frankrijkstraat 10 9830 
Sint-Martens-Latem
Langs de kunstenaarswoning "Torenhof", gebouwd in 1917 in opdracht van 
kunstschilder Albert Servaes.
Het Torenhof, nu een hotel, is de voormalige woning van de Vlaamse expressionist 
Albert Servaes, die in Sint-Martens-Latem actief was. De toren bood de schilder een 
prachtig uitzicht over de nabijgelegen meersen en de kouter van Baarle, aan de overkant 
van de Leie. Hij trok het gebouw zelf op tussen 1915 en 1917. Opvallend is het Romaans 
aandoende karakter dat herinnert aan de religieuze of mystieke invloeden in Servaes’ 
werken. Hij woonde van 1917 tot 1944.
Het Torenhof werd in 1982 omgebouwd tot een klein luxueus hotel met 12 
kamers. Sint-Martens-Latem en Deurle zijn beiden één van de charmantste en mooiste 
plaatsen van Vlaanderen, een paradijs voor zij die houden van de natuur, rust en cultuur.



Leon De Smet Maurice Sijs

Constant Permeke Frits Van den Berghe Gust De Smet





Gemeentelijk Museum Gust De Smet 
Gustaaf de Smetlaan 1, 9831 Deurle



Gust De Smet,
vrouw met koffietas, 1921

Gustave de Smet (Gent 1877-1943 
Deurle) war ein belgischer Maler des 
Impressionismus und Expressionismus.
Bis 1898 studierte de Smet an der
Akademie von Gent. Sein Frühwerk war 
vom Impressionismus geprägt. Ab 1908 
arbeitete er in Sint-Martens-Latem. Bei
Ausbruch des Ersten Weltkrieges flüchtete
er 1914 in die Niederlande. Dort kam er
mit Expressionisten in Kontakt, was seinen
Malstil grundlegend änderte. Die Werke
dieser Zeit waren düster, aber auch von 
Unruhe und Dynamik geprägt. 1922 kehrte 
er nach Belgien zurück, wo er zunächst in 
Afsnee, dann in Deurle lebte. Die Bilder
dieser Zeit, die meist Menschen als Motive 
haben, legen die depressive Stimmung ab, 
bleiben aber ernst. Zunehmend tauchten
auch Landschaften und städtische Szenen
auf, der Bildaufbau nahm sanftere Formen
an. In seiner letzten Schaffensphase
entstanden fast schon realistische
Gemälde.



Gust De Smet, 
Winter in Deurle



Gust De Smet, 
vrouw bij
rozelaar, 
1912



Gust De Smet,
Mijmering, 1923



Gust De Smet konnte gut leben von seinen Malereien! 



Gustave De Smet,
Meisje in het blauw - Girl in blue

Gustave De Smet,
De man met de fles: the man with the bottle

Gustave De Smet , Vrouw in het rood - Vrouw met rood corsage (1936)

Gustave de Smet (Belgian, 
1877 - 1943)
La vie du ferme
1928

Gustave De Smet,
Meisje met tulpen, 1926



Leon de Smet (Gent 1881-1966 Deurle)
• Werd evenals zijn vader en broer Gustave (1877-1943) schilder. Volgde vanaf 1892 een opleiding bij Jean Delvin (1853-1922) 

aan de Academie van Gent. Verbleef van 1906-1913 in Sint-Martens-Latem. Woonde van 1914 tot 1924 in Londen en 
vervolgens in Brussel. Woonde na 1936 in Deurle. Hij kreeg diverse onderscheidingen voor zijn werk. De Smet was een 
veelgevraagd portrettist en stillevenschilder. Zijn werk bevindt zich in alle belangrijke Belgische en Nederlandse musea. De 
Smet schilderde in een licht impressionistische stijl met een toets die aan het pointillisme doet denken. De kleurcontrasten 
zijn vaak sterk, maar altijd in balans.   

• We plaatsen het oeuvre van Léon De Smet bij het impressionisme, expressionisme en pointillisme. Hij schildert voornamelijk 
met toetsen, zoals in De verliefden(1911), maar hij had ook periodes waar hij grote vlakken schilderde zoals in Dame met 
waaier(1924). Zijn kleurenpalet is meestal iets meer gedempt, hoewel telkens een grote diversiteit van kleuren ontstaat in 
zijn werken. Zijn composities zijn voornamelijk zeer evenwichtig.

• Buiten het Groeningemuseum in Brugge en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen heeft voornamelijk 
het Gentse Museum voor Schone Kunsten veel werk van Léon De Smet. Er kwam ook, op initiatief van Jeanne Baeckelandt, 
een museum gewijd aan de kunstenaar in Deurle. Hier vind je verschillende voorwerpen en informatie van en over de 
kunstenaar en een aantal voorname werken.

Leon De Smet in his London studio, 1921. Leon De Smet at work on the borders of the river Lys, around 1955..



woonhuis
Leon De Smet, 
Koperstraat 20, 
Sint-Martens-Latem, 
ca 1910



Leon De Smet,
Naakt bij het
venster, 
1910



Leon De Smet,
Het roze huis, 1909



Leon De Smet,
Bloemen en kralen,
1917



Leon De Smet, Bloeiende tuin,  1922







Maurice Sys at his studio.The artist and his wife.

Maurice Sys 

Maurice Sijs (1880-1972) De kunstschilder Maurice Sys, was waarschijnlijk de meest gereputeerde bewoner van het Lousbergsgesticht. Hij 
werd geboren te Gent op 27 oktober 1880, en stierf in het Lousbergsgesticht op 18 mei 1972. Hij ligt begraven op het Camp Santo te St.-
Amandsberg (sektie C)
Maurice Sys was een leerling van Louis Tytgadt aan de Academie voor Schone Kunsten te Gent en van Albrecht en Juliaan de Vriendt aan het 
Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen.
Van 1907 tot 1908 woonde hij te St.-Martens-Latem, in de Latemstraat, en van 1909 tot 1913 aan het Dorp in de gewezen atelierhoeve van 
Valerius de Saedeleer. Van 1913 tot 1923 zwierf hij rond met zijn woonboot "'t Nest" langs de stromen en rivieren van Vlaanderen, Frankrijk en 
Nederland (waar hij verbleef tijdens de eerste wereldoorlog). Nadien vestigde hij zich opnieuw te Gent in de Proveniersterstraat waar hij als een 
kluizenaar woonde tussen zijn schilderijen en talrijke boeken. In 1969 werd hij, op 89 jarige leeftijd, opgenomen in het Lousbergsgesticht te Gent 
waar hij overleed in 1972.
Hij behoorde tot de tweede groep van Latem samen met Leon en Gust De Smet, Constant Permeke, Fritz van den Berghe en Albert Servaes, en 
was goed bevriend met deze meer beroemde kunste- naars, door wiens werk hij zeer beïnvloed was. Later keerde hij echter terug naar het 
impressionisme in de lijn van Albert Baertsoen.
Hij stelde voor het eerst tentoon in 1907 in de Kunst en Letterkring te Gent samen met Valerius de Saedeleer en Gustaaf Van de Woestyne.
Sys schilderde vooral Leiezichten, visserssloepen en -haventjes, huiselijke taferelen en portretten. Zijn kunst kenmerkt zich door een 
fijngevoelig koloriet en een technische beheer- sing.
Werk van hem bevindt zich o.a. in de (reserve van de) musea voor Schone Kunsten van Gent, Deinze, Brussel en Rijsel en in talrijke 
priv‚verzamelingen. Ook in het Lousbergsgesticht hangt nog een werk van hem.



Maurice Sijs,
Tempelhoeve bij
avond, 1910



Constant Permeke (Antwerpen, 31 juli 1886 — Oostende, 4 januari 1952) was een Belgisch expressionistisch kunstschilder en beeldhouwer. 
Hij wordt gezien als belangrijkste vertegenwoordiger van het Vlaamse expressionisme.
Sterk onder de invloed van "de prins van het Vlaamse luminisme" Emile Claus, die te Astene verbleef, en aangetrokken door de bekendheid van 
de eerste Latemse kunstenaarskolonie, rond Binus Van Den Abeele, vestigde de groep vrienden zich te Sint-Martens-Latem.
In de lente van 1909 trok Permeke weer naar de Latemse vrienden, maar hij leefde er eerder teruggetrokken en interesseerde zich vooral voor 
de zware en pasteuse toets van Albert Servaes, die hij al kende van zijn Gentse academietijd. Servaes kon toen al doorgaan als de "Vader van het 
Vlaamse expressionisme". Op 27 juni 1912 trouwde Permeke met Maria Delaere uit Poperinge, zijn "Marietje". Het koppel vestigde zich in de 
Vuurtorenwijk te Oostende, te midden van het harde, maar sociaal aan mekaar gehechte vissersvolk. Hier kregen we de eerste doorbraak van 
het Permekiaanse expressionisme in al zijn emotionele geladenheid: dof gehouden tonaliteit, brutale vormgeving en gedurfde vervormingen, om 
zijn expressieve kracht te creëren.
Constant Permeke stierf kort na de jaarwisseling in 1952 op 65-jarige leeftijd in een ziekenhuis te Oostende. Op 8 januari werd hij te Jabbeke 
begraven, naast "Marietje". Op het graf had hij al een beeldhouwwerk van die andere Latemnaar Georges Minne laten plaatsen.

Constant Permeke, 1934.

Constant Permeke on the 
beach in Wales

Constant Permeke at his studio in Ostend.

Constant Permeke and Leon De Smet in 
front of the trainstation of Ostend, around 
1919.

op het graf te Jabbeke een 
BEELDHOUWWERK van 
GEORGE MINNE.



Constant Permeke (* 31. Juli 1886 in Antwerpen; † 4. Januar 1952 in Ostende) war ein belgischer Maler, Zeichner und Bildhauer. Er gilt als einer
der wichtigsten Vertreter des flämischen Expressionismus. Seine Arbeiten haben ihren Schwerpunkt in der Darstellung der Nordsee, der 
RegionFlandern; sie zeigen häufig Fischer und Bauern. Charakteristisch in seinen Gemälden ist die Verwendung erdiger Farben. Permeke gehörte 
mit Gust(aaf) De Smet, Leon De Smet und Frits Van den Berghe zur Zweiten Künstlergruppe von Laethem.
Ausbildung
Constant Permeke war der Sohn des Kunstmalers Henri Louis Permeke (* 1849 in Poperinge; † 1912 in Oostende). Die Familie ging 1891 in 
Antwerpen an Bord ihres Schiffs „Artis Armor“ und erreichte schließlich 1892 Ostende, wo sie sich niederließ. Dort arbeitete sein Vater ab 1897 
als erster Restaurator des Städtischen Kunstmuseums. Verschiedentlich wird er auch als Gründer des Museums genannt. Der Vater pflegte engen 
Kontakt mit dem Ostender Künstler James Ensor (1860-1949), dem ’’Maler der Masken’’. Von 1903 bis 1906 studierte Permeke an der 
Kunstakademie in Brügge. 1906 ging er nach Gent, um seinen Militärdienst abzuleisten. Er schrieb sich dort aber zudem an der Kunstakademie in 
Gent ein und studierte bei Jean Delvin (1853–1922). An der Akademie traf er Gust De Smet, den aus der Militärzeit kannte, wieder und lernte 
Leon De Smet und Frits Van den Berghe kennen. 1908 kehrte er nach Ostende zurück. Auch Gust De Smet ging nach Ostende; sie teilten zum 
Malen einen Raum in der Kaistraat. 1909 begegnete er in dem heute als „Künstlerdorf“ bekannten Sint-Martens-Latem dem Maler Albert 
Servaes, der als Vater des flämischen Expressionismus gilt. Seine Arbeiten beeindruckten ihn tief. Permeke gehörte dort zur zweiten 
frühexpressionistischen Gruppe der Schule von Sint-Martens-Latem. In Sint-Martens-Latem lernte er auch seine spätere Frau Maria Delaere, sein 
„Marietje“, kennen. Sie stammte aus Poperinge, dem Geburtsort seines Vaters. Er blieb bis 1912 in Sint-Martens-Latem, kehrte dann aber nach 
Ostende zurück, wo er zum Kreis um James Ensor und Leon Spilliaert gehörte.
1912 bis 1940
Am 27. Juni 1912 heiratete er Marietje. Das Paar lebte im Ostender Viertel des Leuchtturms, dem „Vuurtorenwijk“, inmitten hart arbeitender 
Fischerfamilien. Nach Beginn des Ersten Weltkriegs wurde er zum Militär eingezogen und bei der Verteidigung Antwerpens eingesetzt. Bei einer 
Schlacht bei Duffel wurde er schwer verwundet. Er wurde nach Großbritannien gebracht und in einem Krankenhaus in South Hillwood (Kent) 
gepflegt. 1916 ließ er sich in Chardstock (Devonshire) nieder. Obwohl er noch an seinen Verletzungen laborierte, begann er wieder zu malen. 
Nach seiner Genesung lebte er mit seiner Frau und seiner Mutter in Folkestone, wo sein erster Sohn John geboren wurde. Im April 1919 kehrte 
die Familie mit den inzwischen drei Kindern John, Paul und Thérèse nach Ostende in ihr Haus nahe dem Leuchtturm zurück. Ausstellungen in der 
Brüsseler Galerien „Sélection“ und „Le Centaure“ sowie in Antwerpen bedeuteten den endgültigen Durchbruch für den flämischen 
Expressionismus und Permeke. Ab 1926 verbrachte er die Sommermonate in dem kleinen Ort Jabbeke zwischen Ostende und Brügge. Der 
Architekt Pierre Vandevoort entwarf ihm das Haus „De Vier Winden“ (Die vier Winde), das er 1930 bezog. Internationalen Ruhm bekam er durch 
seine Teilnahme an der Biennale in Venedig im Jahr 1934. Ab 1937 arbeitete er auch als Bildhauer.



1940 bis 1952
Die Jahre 1940 bis 1944 während des Zweiten Weltkriegs brachten für Permeke in menschlicher und künstlerischer Hinsicht eine Tragödie. Unter 
deutscher Besatzung wurde ihm das Malen verboten; der flämische Expressionismus wurde als „entartet“ verfemt. Sein Sohn Paul geriet in 
Gefangenschaft; nach anderen Darstellungen wurde er von den Deutschen verschleppt. Verbittert zog Permeke nach Brüssel. Nach Kriegsende 
wurde er im Dezember 1945 zum Direktor eines Nationalen Höheren Instituts der Königlichen Akademie in Antwerpen ernannt, Permeke
gewann seinen Lebensmut zurück. Das Direktorenamt übte er jedoch nur ein Jahr lang aus.
Den Höhepunkt seiner künstlerischen Karriere erreichte Permeke mit einer Retrospektive 1947 bis 1948 in Paris. Sie wurde überschattet vom Tod 
seiner Frau am 3. Mai 1948. Seine Gesundheit litt zunehmend; seine Tochter Thérèse versorgte ihn. In der Hoffnung auf Genesung reiste er 1951 
noch für zehn Tage in die Bretagne, doch ab November 1951 war er bettlägerig. Er starb am 4. Januar 1952 in Ostende und wurde vier Tage 
später neben seiner Frau beigesetzt.
Nachwirkung
Zum 100. Geburtstag Permekes wurde 1986 das Ostender Kunstmuseum PMMK mit einer umfangreichen Retrospektive der Werke Permekes
eröffnet. Seine Arbeiten sind in privaten Sammlungen und in zahlreichen Museen vertreten, etwa in den Königlichen Museen der Schönen 
Künste in Brüssel, im PMMK in Ostende sowie in Museen in Grenoble, Paris und Prag.
Im Jahr 1964 wurden Arbeiten von ihm auf der documenta III in Kassel in der berühmten Abteilung Handzeichnungen gezeigt.
Seine Werke erzielen heute auf Auktionen beachtliche Preise. So wechselte im Jahr 2003 bei einer Versteigerung 
von Sotheby’s in Amsterdam sein in düsteren Farben gehaltenes Ölgemälde „Ruderer auf der Schelde“ aus dem Jahr 1921 für 265.000 Euro, das 
Zehnfache der Taxe, den Besitzer.
1997 würdigte der belgische Staat die Bedeutung Permekes mit der Abbildung seines Porträts auf dem damaligen belgischen Tausend-Franc-
Schein.
Sein Haus mit Atelier in Jabbeke wurde 1959 zum Museum (PMCP - Provinciaal Museum Constant Permeke) umgestaltet. Die Sammlung des 
Museums umfasst mehr als 150 Arbeiten Permekes, darunter 80 Gemälde. Ausgestellt sind auch Bilder seines Vaters Henri-Louis Permeke, 
seines Schwiegersohns Pierre Devos (1917-1972) und seiner Freunde Frits Van den Berghe, Oscar Jespers (1887-1970) und Henri Puvrez.

Das Constant-Permeke-Museum zu Jabbeke - Het voormalige huis en atelier. Niobe, Skulpturengarten Kröller-Müller Museum



Constant Permeke,
Het echtpaar, 1925

Constant Permeke,
Ruggelings naakt, 
1937



Frits Van den Berghe
(1883-1939)

from left to right: Frits Van 
den Berghe, Paul-Gustave 
Van Hecke, Gustave De 
Smet and André De Ridder.



Frits Van den Berghe (Gent, 3 april 1883 – Gent, 23 september 1939) was een Vlaams kunstschilder.
Biografie
Van den Berghe werd geboren te Gent. Hoewel vandaag erkend als meester van het Vlaamse Expressionisme en het
fantastisch surrealisme, bracht hij aanvankelijk fijngevoelige impressionistische werken, met opvallend symbolistische inslag.
Op aandringen van Alfons Dessenis verhuisde hij in 1902 naar Sint-Martens-Latem. In 1906 sloot hij er vriendschap met
Albert Servaes, Gustaaf De Smet en Constant Permeke. Hier zou het Latemse expressionisme geboren worden. 
Van den Berghe werd de wellicht meest cerebraal ingestelde schilder van de Latemse expressionisten.
In 1907 trouwde hij met Elvira Van Houtte. Het gezin zou twee dochters krijgen, Yolande en Edith. In datzelfde jaar werd hij docent aan de Gentse 
academie. Een verhouding met de Gentse actrice Stella van de Wiele stuurde echter een harmonieus gezinsleven in de war en had een negatieve 
invloed op zijn kunst.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zou zijn expressionisme volledig tot ontwikkeling komen, toen hij met De Smet, in Amsterdam, Blaricum en
Larenverbleef. Daar ontstond een stijlverwantschap met de donkere visie van de Franse Henri Le Fauconnier, de Nederlandse Jan Sluyters en de 
Duitse houtsnijder Heinrich Campendonk. Ook de Freudiaanse psychoanalyse liet haar eerste sporen na.
In 1922 woonden De Smet en hij een tijd samen met Permeke, in de Kaaistraat te Oostende. Daar stelden zij vast dat Permeke tijdens zijn verblijf 
in Engeland een gelijkaardige stijlevolutie had doorgemaakt. Enkele maanden later vestigden De Smet en Van den Berghe zich aan de Leie, eerst 
in Bachte-Maria-Leerne, daarna in de Malpertuis-villa te Afsnee. Van den Berghe bereikte er zijn expressionistisch hoogtepunt.
Na de ineenstorting van de Brusselse kunstwereld in 1928, werd hij vast illustrator bij het Gentse socialistische dagblad Vooruit. Hij bleef er tot 
zijn dood. Intussen was zijn harde expressionistische stijl uitgegroeid tot een fantastisch surrealisme, waarbij hij irrëele droombeelden en 
groteskehallucinaties in vaak opvallende kleurengamma's suggereerde. Hij had de vitaliteit en de sensualiteit van het expressionisme verzoend 
met de verfrissende, inventieve methode van het surrealisme.
Het centrale thema in zijn omvangrijk oeuvre is steeds de mens geweest in zijn tragische onvolkomenheid en afhankelijkheid
Van den Berghe stierf op 56-jarige leeftijd te Gent.
Tentoonstellingen
In het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten (1962) en in het Centraal Museum te Utrecht (1984) gingen er overzichtstentoonstellingen door van 
het werk van de kunstenaar.
In 1999, 60 jaar na de dood van de kunstenaar, vond te Oostende in het PMMK een overzichtstentoonstelling van zijn werk plaats. De expositie 
bakende zijn positie in nationaal en internationaal verband af. Men legde verbanden naar werk van collega's zoals Pierre Bonard, Edvard Munch, 
Jan Sluijters, Gustave De Smet, Leo Gestel, Ossip Zadkine, Joseph Cantré, René Magritte, Giorgio de Chirico, Egon Schiele en Max Ernst. Men 
belichtte de veelzijdigheid van de kunstenaar door een rijke selectie te tonen van zijn werk als illustrator voor verschillende kranten en 
tijdschriften, waaronder De Vooruit. Verder schonk men aandacht aan zijn relatie met galerijhouder en mecenas Paul-Gustave Van Hecke en 
kunstkriticusAndré de Ridder.
In het Museum Dhondt-Dhaenens te Deurle zijn werken van hem te zien, onder meer Vissers aan de Leie. Op dit doek (zie foto) heeft hij zijn 
vrienden Constant Permeke en Gustave De Smet (met hoed en pijp) afgebeeld. Op de achtergrond zit Marieke, de vrouw van Permeke.



Frits Van den Berghe, Het kalveken, 1922



Frits Van den Berghe 
Kunstmuseum aan Zee - Vruchtbaarheid
Lezen (1915)
Kunstmuseum aan Zee - Eeuwige zwerver, vagebond
Vissers aan de Leie (1923)



Frits  Van den Berghe,
Zondagnamiddag, 1925



Derde Groep

Zur dritten Gruppe, von der allerdings nur Hubert Malfait in Sint-
Martens-Latem ansässig war, rechnet man außerdem noch die Maler 
Albert Saverijs, Jozef de Coene, Albert Claeys, Victor Lorein, Achile Van 
Sassenbroeck, Jules Boulez und Maurice Schelck. 



Hubert Malfait (Astene 1898-1971 Sint-Martens-Latem)
Als zoon van de plaatselijke gemeentesecretaris Jules Malfait, werd Hubert Malfait in 1898 te Astene geboren. De gemeentesecretaris was een 
goede vriend van Emile Claus, Valerius De Saedeleer en Albijn Van den Abeele, en reeds op jonge leeftijd raakte hij vertrouwd met hun kunst. In 
de oorlogsjaren studeerde Malfait aan de Gentse Academie voor Schone Kunsten waar Jules De Sutter zijn medeleerling was.
Na 1935 kwam ook Malfait in de ban van het vernieuwde humanisme dat de Europese schilderkunst kenmerkte. Het empathische vermogen dat 
Malfait voortaan in zijn schilderijen legde, behelsde vooral het thema van het kind. Maar ook in de arbeidscènes op het veld en de stillevens is 
niet langer sprake van een losse schilderkunst.
De reizen naar Bretagne, Zuid-Frankrijk en Nederland die hij na de Tweede Wereldoorlog maakte, waren van grote invloed op zijn kleurgebruik. 
De werken die hij ter plaatse afwerkte laten zich door een fel koloriet kenmerken. Maar in de landschappen die hij in zijn atelier afwerkte, 
verzachte hij de contrasterende kleuren door in de olieverf bijenwas te vermengen. Het matte effect verleende aan zijn doeken een 
eenheidskarakter. De techniek kwam de harmonie van het beeldvlak ten goede.
In zijn levensavond gaf hij een opvallende voorkeur aan het naakt. Ook de arbeid op het veld bleef een dankbaar onderwerp. Met het 
ruitermotief kwam een nieuw thema in zijn werk. Opnieuw ging Malfait meer abstraheren en synthetiseren. Zijn schilderkunst werd ook lyrischer 
van toon.
Kort voor zijn dood organiseerde het Museum voor Schone Kunsten te Oostende een uitgebreide retrospectieve van zijn werk. Op 15 september 
1971 overleed de kunstenaar in zijn huis te Sint-Martens-Latem.

Hubert met zijn vrouw Solange, 1963.Het huis aan de Eikeldreef te Latem, dat Malfait in 1955 
liet bouwen door zijn neef, architect Charles Malfait

Hubert Malfait, ca. 1922



Hubert Malfait aan het werk in zijn 
atelier, 1966.





Zijn graf op het 
nieuwe kerkhof van 
Sint-Martens-Latem

VÓÓR ALLES WAS HIJ SCHILDER.
ZIJN WEZEN WAS ZIJN WERK:

GEVOELIG, EERLIJK, STERK.



Albert Saverys (Deinze, 12 mei 1886 - Petegem, 29 april 1964) was een van de meest
vooraanstaande Belgische kunstschilders van het interbellum. Met zijn expressionistische
Leiezichten te Deinze en Astene, schaatsertjes, landschappen, marines en stillevens verwierf hij
nationale en internationale faam.
Hij wordt vaak geassocieerd met de derde Latemse groep, maar behoort er strikt genomen niet 
toe. Saverys onderging tal van invloeden maar verwerkte deze in een geheel eigen nerveuze 
penseeltoets, die tussen 1914 en 1922 op Van Gogh en het luminisme geïnspireerd is, en 
daarna door haar vlotheid, kleurrijkdom en schijnbaar losse compositie doet denken aan het 
even volumineuze oeuvre van zijn tijdgenoot, de Franse fauvist Maurice de Vlaminck, die hij 
persoonlijk kende. In tegenstelling tot de Vlaamse expressionisten uit zijn tijd, en tegen de 
achtergrond van een sterk gepolariseerd Europa, brengt Saverys een schilderkunst zonder 
zwaarwichtige doctrine, die bekoort door de zelfstandige werking van kleur en vorm waarin het 
landschap als kapstok voor de artistieke bevrijding fungeert.



Tentoonstellingen en musea
Saverys kende gedurende heel zijn carrière een drukke tentoonstellingsactiviteit met als hoogtepunt een retrospectieve in het Paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel in 1937 en deelnamen aan tentoonstellingen in de meeste Europese hoofdsteden, de Biënnale van Venetië, New York en 
Tokio. Zijn werken zijn terug te vinden in de collecties van het Centre Pompidou (Parijs), deHermitage (St.-Petersburg), de Galleria d'Arte 
Moderna (Venetië), het Stedelijk Museum (Amsterdam) en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (Brussel). Zijn ononderbroken 
commerciële succes verleidt hem na 1940 soms tot overproductie, maar zijn beste werk toont hem als de ongebonden meester van de 
kleurexpressie, gevat in een niet-aflatende stroom van los gestructureerde landschapsbeelden.
Het Museum van Deinze en de Leiestreek bereidt momenteel (2013) een overzichtstentoonstelling voor die doorgang zal vinden in het voorjaar 
van 2014.

Belangrijke werken
Stille Avonden (1915, privécollectie, Antwerpen)
De Perelaar (<1920, privécollectie, Gent)
Winterpret (1917, privécollectie, Astene-Deinze)
Winter in Vlaanderen (1924, privécollectie)
Sneeuwlandschap met Raaf (1920, Museum van Deinze en de Leiestreek)
Rootbakken aan de Leie (1924, Museum van Deinze en de Leiestreek)
De Noodbrug te Deinze (<1920, Museum van Deinze en de Leiestreek)
Wilgen aan de Leie (<1920, Francis Maere, Ooidonk)
Trivia
Albert Saverys liet in 1928 een nu geklasserde villa bouwen te Knokke door Henry Van de Velde.
Zijn zoon Jan Saverys werd na 1945 een niet onverdienstelijk abstract beeldend kunstenaar.
Hij was een graag geziene gast aan het Belgisch hof en kreeg bezoek van koningin Elisabeth in zijn atelier gevestigd in de molen van Astene in 
1932.
Albert Saverys illustreerde talrijke werken van Stijn Streuvels, een van zijn beste vrienden.
Hij werkte samen met Kunstwerkstede Decoene te Kortrijk voor de decoratie van interieurs en meubels.
In het interbellum vertegenwoordigde hij zesmaal België op de Biënnale van Venetië.



Albert Saverys, Lage Oever, 1917

Albert Saverys, Landschap met koeien

Albert Saverys, De schaatsers - les patineurs



Albert Saverys, Stilleven met ganzen, 1935 



Fons Roggeman (Aalst 1939- ) volksfiguur en pallieter (levensgenieter) uit 

die roemruchte Vierde Latemse Generatie, 

kwam hij zich in 1961 te Latem vestigen.



Het begin van de kunstenaar is zijn begin in eeuwigheid, 
een vonk van liefde, het leven van zijn ziel.

Edgar Gevaert



Latems grootgrondbezitter, filosoof en schilder; 
niet  te vergelijken  met de schilders van de Latemse groepen; 
weerspiegeling van de innerlijke fantasiewereld van de kunstenar, 
van zijn filosofie en dromen, met grote lyrische emotie.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog besliste Edgar vrijwillig 
dienst te nemen. In de slag bij Ramskapelle word soldaat Gevaert 
zwaar gekwetst en naar Engeland overgebracht.
In Wales huwen Marie Minne, de dochter van de beeldhouwer Georg 
Minne, en Edgar Gevaert 1916.
Zijn eerste kinderen zijn geboren in Groot Brittanje. 
In 1925 vestigen Edgar Gevaert en zijn steeds aangroeiend gezin
(11 kinderen) zich in het grote huis aan de Kapitteldreef. 
Mei 1940 (Wereldoorlog II) vlucht de hele familie naar Frankrijk.
Ze zijn terug in Latem op 16 december 1944.
In de jaren 1948-1954 ontpopt de schilder zich als politicus (Pacifist, 
Weldregering, Wereldparlement, ecologie).
Midden de 50-tiger jaren ontstaan de "vier Seizonen" als topwerken.
Zijn kinderen vinden hem in zijn moestuin, vredig ingeslapen tegen 
zijn vertouwde aarde, in de namiddag van 26 juli 1965.
Zijn rustplaats is het nieuwe kerkhof van Sint-Martens-Latem. Op een 
klein ereperk dicht bij de ingang vindt men er de graven van schilders 
Hendrik Caspeele (1889-1983), Hubert Malfait (1898-1971), Pol Van 
Assche (1894-1968) en Edgard Gevaert (1891-196 5) met zijn 
echtgenote Marie Minne (1895-1985).
Ook dichter Richard Minne vond er zijn laatste rustplaats.

Alle familieleden Gevaert wonen nu in het buitenland.

Edgar Gevaert
(Oudenaarde 1891-1965 Sint-Martens-Latem)













Edgar Gevaert 
als Schilder

Periode 1
Neo-impressionistisch jeugdwerk 1910-1914



Edgar Gevaert, Vijver met kikvorsen





Periode 2
Symbolisme
(1914-1918)





Periode 3  Interbellum – realistisch werk?





Lente 4 seizonen

Periode 4  1954-1965











Zijn rustplaats is het nieuwe kerkhof van 
Sint-Martens-Latem. Op een klein 
ereperk dicht bij de ingang vindt men er 
de graven van schilders Hendrik Caspeele 
(1889-1983), Hubert Malfait (1898-1971), 
Pol Van Assche (1894-1968) en Edgard 
Gevaert (1891-196 5) met zijn 
echtgenote Marie Minne (1895-1985).
Ook dichter Richard Minne vond er zijn 
laatste rustplaats.

MOCHTEN ALLE MENSEN
IN LIEFDE ZIJN

IN DER EEUWIGHEID



In 2004 kende de gemeenteraad  Sint-Martens-Latem het 
ereburgerschap toe aan Ir. Emiel De Smet zaliger omwille van zijn 
bijzondere schenking  van 11 kunstwerken en zijn belangeloze inzet.
Deze kunstverzameling bevat topwerken van Latemse kunstenaars 
en draagt bij tot de uitstraling van het kunsthistorisch belang van de 
gemeente. Ir. Emiel De Smet bracht zo werken van de Latemse 
meesters terug thuis en er werd dan ook terecht een zaal aan hem 
gewijd in het vernieuwde museum Gevaert-Minne.



Agnes Lannoo (55) wordt  
op 20.10.2012 de eerste 
vrouwelijke burgemeester 
van Sint-Martens-Latem 
ooit.
Diamanten en gouden 
koppels werden in de 
bloemetjes gezet door het 
gemeentebestuur met een 
reproductie van Gust's 
beeld.

Gust De Smet,
Meisje met tulpen, 1926



Erwin De Keyser
gemeentewerkman en huisbewaarder van het Museum Gevaert-Minne, is een 
artistieke duizendpoot. Naast muzikant, performer en showbeest is hij ook nog 
een begenadigd amateurfotograaf.

Erwin, bedankt voor uw vriendelijkheid!

ESC


