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XAVIER DE COCK (1818-1896) 

 

‘Koewachtster’ - olieverf, gemaroufleerd op doek 

 

 

 

Bio: Xavier De Cock wordt op 10 maart 1818 te Gent geboren.Van jongsaf aan heeft hij een 

bijzondere aanleg voor het tekenen. Deze gave vindt men terug in zijn schetsen die hij in en rond de 

stad maakt. In 1829 begint hij zijn opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten te Gent tot 

maart 1835. In zijn vroege werken vinden we een modieus romantisch-realisme. Zijn verwonderde 

geïdealiseerde blik staat nog het dichtst bij de Kortrijkse dierenschilders. Zijn directe inspiratie 

haalt hij bij Eugène Verboeckhoven, Xavier De Cock verhuist naar Frankrijk in 1852. Een jaar later 

ontdekt hij Barbizon en zijn schilders waar we hem met broer César , Felix Cogen en Gustave Den 

Duyts terugvinden. 

In 1860 huwt Xavier Maria Virginia Elias, een weesmeisje uit het naburige Sint-Denijs-Westrem en 

vestigt zich in een huis aan de Kortrijksesteenweg (nu Xavier De Cocklaan)  aan ‘De Vierschaar’ te 

Deurle waar hij tot zijn dood zou blijven wonen.  
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ALBERT SERVAES (1883-1966) 

‘Maanlicht’ – olie/doek 

 

 

 

Bio: in april 1883 geboren in Gent. Servaes is aanvankelijk  handelsreiziger. In  1901 en 1902 volgt 

hij avondlessen aan de GentseAcademie en1905 vervoegt hij zijn geestesgenoten in Sint-Martens-

Latem. Albert Servaes vormt zowat de schakel tussen de Eerste en Tweede Latemse Groep en was 

een van de eerste Vlaamse expressionisten. Zijn werk is aanvankelijk beïnvloed door Eugène 

Laermans en Gustave Van de Woestijne. Het befaamde ‘Aardappeleters’ (1909) is naar alle 

waarschijnlijkheid  zijn eerste expressionistische schilderij. Na de Eerste Wereldoorlog krijgt het 

werk van Albert Servaes al een eerder religieus karakter. Hij maakt een "Kruisweg" (1919) voor het 

Karmelietenkerkje in Luithagen. De dramatische voorstelling van de magere figuren was zo 

aanstootgevend, dat het werk in 1921 door de kerk uit de openbare ruimte wordt verwijderd.  

Na de Tweede Wereldoorlog emigreert Albert Servaes naar Zwitserland, vooral uit angst voor 

represailles omwille van  zijn sympathie voor de Duitse cultuurpolitiek. In Zwitserland houdt hij 

meestal die  religieuze thema’s aan. Zijn latere werk is dan weer gekenmerkt door het benadrukken 

van lichteffecten. Albert Servaes overleed in april 1966 in Luzern. 
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LEON DE SMET (1881-1966) 

‘Hoeve te Deurle’ – olie/doek   

 

 

Bio: Léon De Smet studeerde aan de Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten samen met 

zijn broer Gustave. Beiden behoren tot de Tweede Groep van Sint-Martens-Latem, de kunstgroep 

die in de streek rond Sint-Martens-Latem ging wonen om er in contact met de eenvoud van de 

Leiestreek tot een nieuwe kunst met een dieper inhoud te komen. Léon was hier onder andere 

bevriend met de kunstenaars Valerius De Saedeleer, Maurice Sys, Constant Permeke, Frits van den 

Berghe, Gustave Van de Woestijne en diens broer, dichter Karel Van de Woestijne. Bij het uitbreken 

van de Eerst Wereldoorlog vluchtte Léon naar Groot-Brittannië, waar hij bijval kreeg met zijn 

portretten en zo zijn oeuvre ‘omhoog tilde’. Een individuele tentoonstelling in januari 1917 in de 

Leicester Gallery in Londen was daar de vrucht van. Toen hij in 1920 terugkeerde naar België kreeg 

hij een grote tentoonstelling in de Brusselse Galerie Georges Giroux. In 1953 werd hij gelauwerd 

met een grote, individuele tentoonstelling in het MSK Gent. 

Kunsthistorici  plaatsen het oeuvre van Léon De Smet zowel bij het impressionisme, expressionisme 

en pointillisme. Hij schildert in eerste instanties voornamelijk met subtiele penseeltoetsen, zoals in 

‘De verliefden’, een doek uit1911, maar hij had ook periodes waar hij grote vlakken schilderde zoals 

in ‘Dame met waaier’in 1924. Zijn kleurenpalet is meestal iets meer gedempt, hoewel telkens een 

grote diversiteit van kleuren ontstaat in zijn oeuvre. Zijn composities zijn steeds zeer evenwichtig. 
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JULES DE SUTTER 

‘Stoof van Hugo Van den Abeele’ – olie/paneel 

 

 

In tegenstelling tot vele Latemse kunstschilders groeide De Sutter op in een arm Gents  

arbeidersgezin. In 1902 verhuisde zijn familie  naar Lochristi. Daar groeide hij op te midden van 

het boerenleven. Als leerjongen bij de Gentse fotograaf Isidoor Mast maakte hij op jeugdige leeftijd 

kennis met Sint-Martens-Latem, waar de fotograaf een buitenverblijf had. Dankzijde financiële 

tussenkomt van  Mast kon De Sutter de avondlessen aan de Gentse Academie voor Schone Kunsten 

volgen.  

In de tweede helft van de jaren twintig werd zijn werk regelmatig afgebeeld in het toonaangevend 

kunsttijdschrift ‘Sélection’. Uiteindelijk zou De Sutter onder contract komen bij de Brusselse galerie 

‘Le Centaure’. Tot de crisisjaren zag hij zich op deze manier financieel enigszins ondersteund.  

Met Hubert Malfait kwam hij in 1928 ook bij ‘Le Centaure’ en de ‘Galerie Georges Giroux’, maar het 

was vooral in het, Gentse dat hij succes kende. 

Tot 1929 verbleef De Sutter in Waregem, in het Rozenhuis van de familie De Sutter, waar eerder 

ook Modest Huys en Gustave van de Woestyne verbleven. In 1929 kwam hij naar Astene. 
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Vanaf 1933 was De Sutter van dichtbij betrokken bij de oprichting en de werking van de Gentse 

galerie ‘Ars’. Die galerie stond borg voor een goede verkoop, en bracht hem in het licht van 

verzamelaars. In 1937 en 1938 was hij er vaste gast. Niettegenstaande zijn steun aan de katholieke 

zaal ‘Ars’, was hij tegelijk lid van de ‘Socialistische Studiekring’ van de stad. Deze kring zou in 1934 

een individuele tentoonstelling van zijn werk organiseren in de ‘Feestzaal  Vooruit’. 

 Pas in 1939 vestigt hij zich in Sint-Martens-Latem . Tot zijn dood bleef hij Latemnaar en vormde hij 

met Hubert Malfait en Albert Saverys de post-expressionistische groep. Officiële erkenning kwam er 

pas in 1944 toen hij docent werd aan de Gentse academie. Anderzijds verbood de Duitse bezetter 

zijn individuele tentoonstelling in de ‘Zaal Ars’.Na de oorlog kende De Sutter echter nog 

opgemerkte tentoonstellingen. Op de 26ste biënnale van Venetië in 1952 werd hij zelfs gelauwerd. 

JulesDe Sutter bleef in beeld op de hedendaagse artistieke scène. Een grote tentoonstelling werd in 

februari 1963 georganiseerd door de Mechelse Galerij Nova. Karel Geirlandt, de toenmalige 

kunstpaus, leidde hem toen in bij de vernissage. 

Bij zijn debuut overheerste de invloed van het fauvisme in zijn werk. Meer nog dan in het 

impressionisme vond hij in het fauvisme het krachtdadige koloriet. Het landleven, dat hij reeds op 

jonge leeftijd kende, zou vanaf 1920 zijn verder oeuvre overheersen. 

De Sutter was geboeid door het werk van Gustave De Smet en Frits Van den Berghe. Hun drang 

naar constructie en synthese nam hij over. Anderzijds was hij coloristisch hun tegenpool. Onder 

invloed van volkskundige prenten hadden zijn kleurcontrasten niets harmonisch, maar staken 

schril tegen elkaar af. Ook zijn stijl was veelal primitief en naïef. In het beeldvlak liepen droom en 

realiteit meestal door elkaar. Belangrijk zijn ook de scherpe contourlijnen die De Sutter toelieten 

een constructieve opbouw aan zijn schilderijen te geven. Na het sombere coloriet van de jaren 

1930, sloeg hij na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe weg in. De directe omgeving van Sint-

Martens-Latem gaf hem nieuwe moed. Hij ontdekte weer de speelsheid van kleur. In helle, soms 

schrille gelen en groenen bracht hij een geïdealiseerd beeld van het landelijke leven in en om het 

dorp. 
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ALBERT CLAEYS (1889-1967) 

‘Leielandschap’ – olie/doek 

 

Bio: Na een opleiding aan het Sint-Lucasl te Gent, vervolmaakte Albert Claeys zich aan de Gentse 

Academie voor Schone Kunsten. Hij specialiseerde hij zich in de decoratieve en monumentale 

kunsten, in de klas van de beeldhouwer Felix Metdepenningen. Vooral het voorbeeld van de 

Fransman Pierre Puvis de Chavannes intrigeerde hem. Dankzij diezelfde Metdepenningen kreeg 

Claeys een beurs om zijn Franse voorbeeld van nabij te gaan bestuderen. Aan de Gentse academie 

had hij ook een meesterlijke docent aan George Minne. Medestudenten aan de academie waren 

Evarist De Buck en Albert Saverys. 

Als kunstenaar kwam hij pas in 1920 naar buiten met een individuele tentoonstelling in de ‘Salle 

Taets’ te Gent. Het succes van de eerste tentoonstelling zette de galerijhouder er toe aan om ook het 

volgende jaar een tentoonstelling van zijn werk te organiseren. In deze jaren was hij ook in de 

plaatselijke ‘Cercle Artistique et Litéraire’ actief. Nadien zouden exposities in Brussel volgen. 

Stilaan werd Claeys tot de vooraanstaande moderne Belgisch kunstenaars gerekend. Dit blijkt 

onder meer in november 1924 toen hij deelnam aan de roemruchte tentoonstelling van ‘La Jeune 

Peinture Belge’ te Parijs. Zoals Valerius De Saedeleer trok Claeys in het interbellum naar de 

Vlaamse Ardennen.  

In 1925 vond hij een stek in Mullem, een schilderachtig dorpje in de heuvels rond Oudenaarde.  

In  Mullem beperkte Claeys zich ook niet langer tot het landschap, maar ging hij zich  toeleggen op 

interieurs, kerkzichten en portretten. In zijn landschappen lag het accent niet meer op het 

panoramische overzicht. Meer en meer kreeg hij aandacht voor wat zich in het landschap 

afspeelde. Pas in 1932 kwam Claeys in Sint-Martens-Latem wonen. Latem werd stilaan de 

uitvalshoek voor de Gentse beau monde die er een buitengoed hadden of in het weekend flaneerden. 

Claeys schilderde echter een dorp van verbeelding, en negeerde het toeristische succes volledig. In 

de latere jaren dertig  werd hij een graag geziene gast in de Gentse galerij ‘Vyncke-van Eyck’. 

Stilaan raakte zijn werk ook over de musea van Antwerpen, Gent, Luik en Leuven verspreid. Claeys’ 

laatste grote individuele tentoonstelling ging door in de Brusselse ‘Galerie de la Madeleine’ in 
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1964.Claeys’ werk was tot rijpheid gekomen wanneer hij zich in 1932 in Deurle vestigde.  

De kunstenaar werkte een stereotiep landschap uit, waarin de Leie altijd overheerste. Aan zijn huis 

maakte hij een aanlegsteiger, zodat hij met zijn bootje op het water kon schilderen. Op die manier 

werd het plaatselijke Leielandschap in idyllische droombeelden door zijn laatste Latemse 

vertegenwoordiger op doek vastgelegd. 

 

ALBERT SAVERYS (1886-1964) 

‘Leielandschap’ – olie/doek 

 

Bio: Albert Saverys 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. 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 
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Centre Pompidou (Parijs), de Hermitage (St.-Petersburg), de Galleria d'Arte Moderna (Venetië), het 

Stedelijk Museum (Amsterdam) en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (Brussel). 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. 

OSCAR CODDRON  (1881-1960) 

 ‘Léon De Smet in zijn Atelier’ –olie/doek  

 

 

Oscar Coddron studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten te Gent waar hij Jan Delvin als 

mentor had. Hij ondernam lange studiereizen naar Frankrijk en Italië om zich te vervolmaken in de 

diverse technieken en kunstknepen. Pas in 1918 vestigde hij zich in Sint-Martens-Latem. Hij was 

een uitstekend intimist, portret- en genreschilder. Zijn Leiezichten getuigen dan weer eerder van  

een onmiskenbare invloed van Emile Claus en de Gentse luministen. Zijn later werk vertoonde een 

meer expressieve kracht en een totaal ander, donkerder kleurenpalet maar bleef steeds  die eerdere 

evenwichtige opbouw en doordachtheid vertonen Critici zijn het eens dat Coddron nooit de 

waardering kreeg die hij ongetwijfeld verdiende. In 1950 overleed hij in zijn woning te Deurle. 
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MAURICE SYS (1880-1972) 

‘Veer aan Baarlehoek’ – tempera/karton 

 

Op dertienjarige leeftijd trok Sys al naar de Gentse academie, waar hij de klasgenoot van Hippolyte 

Daeye, Julius de Praetere en de gebroeders De Smet was. Samen met zijn vrienden Gustave en Leon 

De Smet debuteerde hij in 1904 in de ‘Gentse Kunst- en Letterkring’. Hun studiegenoot, de jonge 

criticus Frédéric de Smet, beschouwde hen toen reeds, samen met Alfons Dessenis en Frits Van den 

Berghe als dé "revelaties die een briljante artistieke toekomst aan onze stad beloven". Samen met 

hen stond hij ook aan de wieg van de Brusselse modernistische vereniging ‘Les Indépéndants’. 

Bij zijn debuut genoot Sys vooral faam als portretschilder, die naast de notabelen van zijn tijd ook 

zijn vrienden-kunstenaars zoals Gustave De Smet en Frits Van den Berghe schilderde. In deze 

doeken liet hij zich opmerken als een fijngevoelig observator, met een scherp oog voor de 

psychologische typering van zijn modellen. Zijn koloriet was ingetogen. De beeltenis werd ragfijn 

uitgewerkt, de omgeving kreeg schetsmatig vorm. 

Van 1907 tot 1908 woonde hij te St.-Martens-Latem, in de Latemstraat, en van 1909 tot 1913 aan 

het Dorp in de vroegere 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 tijdens de eerste wereldoorlog verbleef).  

Nadien vestigde hij zich opnieuw te Gent in de Proveniersterstraat waar hij als een kluizenaar 

leefde tussen zijn schilderijen en talrijke boeken. In 1969 werd hij, op 89 jarige leeftijd, opgenomen 

in het Lousbergsgesticht te Gent waar hij in 1972 overleed. Sys behoorde tot ‘de tweede groep van 

Latem’ samen met Leon en Gust De Smet, Constant Permeke, Frits van den Berghe en Albert 

Servaes. Sys liep hoog op met hun werk. Later keerde hij echter terug naar het impressionisme in de 

lijn van Albert Baertsoen. Maurice Sys schilderde vooral Leiezichten, visserssloepen en -haventjes, 

huiselijke taferelen en portretten. Zijn kunst kenmerkt zich door een fijngevoelig koloriet en een 

technische beheersing. 
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ALFONS DESSENIS (1874-1952) 

‘Molenkouter omstreeks 1906’ – olie/doek 

 

 

 
Studeerde aan de Gentse Nijverheidsschool en aan de Stedelijke Academie. Hij was en begaafd 

tekenaar en portretschilder. Op 15-jarige leeftijd kwam hij eerder toevallig in Sint-Martens-Latem 

en schilderde er zijn eerste ‘tafereeltje’. Hij was compleet in de ban van de Leie en haar omgeving. 

Op aandringen van Jules de Praetere kwam hij in 1901 naar het Leiedorp en werd de vriend van de 

kunstenaars van de ‘eerste groep’. Voor Dessenis was het altijd kermis. Hij genoot met volle teugen 

van het volkse leven en was altijd goedlachs. De boeren, warmoezeniers en de lolmakers werden 

zijn beste vrienden. Hij was eerder ‘welstellend’ en dus een welgekomen gast in de herbergen en in 

de kunstkring ‘OpenWegen’, gevestigd in de ‘Veloclub’ bij Jules Maebe. Hij kon zich gemakkelijk een 

‘rondeke’ permitteren en werd snel slagwerker in de plaatselijke fanfare. Met zijn forse slag ergerde 

hij schildersmodel, de kleine Doorke Malfait die de grote trom op de rug droeg. Als geoefend bariton 

zong hij in de kerk terwijl Gustaaf Van de Woestijne het orgel bespeelde. 

Dessenis schilderde fijnzinnige landschappen, Leiezichten en ook schitterende portretten 

waaronder dat van Gustave Van de Woestijne. 

In 1922 verhuisde hij naar Wemmel, in 1930 trok hij naar Ter Hulpen, in 1937 naar Kraainem om 

zich in 1939 in Sint-Lambrechts-Woluwe te vestigen. Zijn kunstwerken konden het veelbelovend 

niveau van zijn Latemse periode nooit meer evenaren. Hij kende dan ook jaren van teleurstelling en 

bittere armoede. Hij stierf in 1950, totaal berooid en door iedereen verlaten, in een Brussels 

ziekenhuis.   
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GUILLERMO SOLIMAN MARTINEZ (1900-1984) 

‘Landschap met Wiedsters’ – olie/doek 

 

 
 

Meestal ten onrechte in encyclopedies vermeldt als Soliman, de familienaam van zijn moeder. Hij 

werd in La Plata, provincie Buenos Aires, Argentinië geboren op 22 mei 1900. 

Martinez was professor schilderkunst aan de Hogere Kunstschool van de universiteit La Plata 

van 1939 tot 1966. Als academiestudent kreeg hij eerder, in 1925, een studiebeurs voor Europa 

en bezocht heel wat landen. Hij schilderde in Italië, (1926), Spanje (1927). Later trok hij rond in 

Egypte, Israël en Syrië. Van 1928 tot 1934 verbleef hij in Sint-Martens-Latem en woonde er in  

deLatemstraat en de Koperstraat. Hij had zijn atelier in Latemstraat 12. 

Guillermo Martinez is een meesterlijke tekenaar en een begaafde kunstschilder. Zijn oeuvre 

leunt aan bij dit van Jacob Smits en Albert Servaes. Met Servaes had hij trouwens nauwe 

vriendschapsbanden. 

Hij exposeerde in 1930 in Brusselse ‘Galerij Themis’ en in 1931 in ‘Galerij Billiet’ (Gent) en in 

1933 in de ‘Kunst- en Letterkring’ (Gent). 

Terug in Argentinië kreeg Martinez een groot eerbetoon, talrijke prijzen en onderscheidingen. 

Zijn werk bevindt zich in talrijke Noord- en Zuid-Amerikaanse musea en ook in MSK te Gent. 
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MAURICE SCHELCK (1906-1979) 

‘Synthese van Deurle’  - acryl/doek 

 

 Bio: Schelck is een toonaangevend figuur in het kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem sinds 1961, 

toen hij zich er vanuit Brussel kwam vestigen.  

Van kleinsaf aan vertoonde hij een culturele gespletenheid die hem zijn ganse leven lang eigen zou 

blijven. Van 1916 tot 1923 studeerde hij aan de Koninklijke Academie in Aalst  en vervolmaakte zijn 

schilders gave aan de Koninklijke Academie van Brussel. Tijdens de economische crisis van de jaren 

dertig was hij docent aan de Aalsterse Academie. Kort na WO II verdween hij onverwacht van het 

artistieke toneel om in 1955 opnieuw op te duiken in Brussel waar hij de kunstliefhebber verraste 

met een oeuvre dat het midden hield tussen figuratief en abstract. In 1961 wendt hij de steven en 

zegt die stijl en Brussel vaarwel. Hij komt zich te Deurle vestigen waar hij aan de basis ligt van de 

opkomst van de galerie ‘Deurlica’ .In 1962 verhuist hij definitief naar zijn atelierwoonst aan de 

Hoge Heirweg te Latem waar hij tot zijn dood woont en werkt.   

Hij schildert landelijke taferelen, dorpsfiguren, portretten en stillevens, en waagt zich ook  nog heel 

sporadisch  aan geabstraheerde landschappen. Schelck, de volksmens, was bevriend met Leon De 

Smet, Hubert Malfait, Jules De Sutter, Evarist De Buck, Fons Roggeman,, Joe van Rossem, Vic Dooms, 

Eduard De Clercq, Lea Vanderstraeten en Norma De Vos. Maurice Schelck wordt, samen met Hubert 

Malfait en Vic Dooms, beschouwd als een van de laatste volgelingen van de befaamde Latemse 

schildersgroepen. Met kunstcriticus Jan Dhaese en Herman Van den Abeele  (gemeentesecretaris 

van Afsnee)stichtte Schelck ‘De Schilders van de Ronde Tafel’, een groep kunstenaars van divers 

pluimage (schilders, beeldhouwers, filosofen, dichters, auteurs) die elke zondagmorgen 

samenkwamen in het plaatselijke dorpscafé 'Sint-Martinus'. Dit genootschap was gegroeid uit de 

culturele uitstraling van de ‘Latemse Kunstkring .’ Later zou hij zich manifesteren als de spilfiguur 

rond het Latems Museum voor Moderne Kunsten  waar hij zich omringt met figuren als Vic Dooms, 

Antoon Catrie, Henri Vandermoere, Hans Kitslaar, Martin Wallaert, Oscar Bonnevalle en 

kunstrecensenten Jos Murez en Willy Otte. Ook priester-dichter Albert De Vos uit Wannegem-Lede 
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is er een vaste waarde. 

Schelck is altijd een volksfiguur gebleven en mengde zich graag in het plaatselijk  verenigingsleven. 

 

HUBERT MALFAIT (1898-1971) 

‘De Spitter’ –sepia 

 

 

Bio: geboren te Astene als zoon van de plaatselijke gemeentesecretaris Jules Malfait. In de 

oorlogsjaren studeerde Malfait aan de Gentse Academie voor Schone Kunsten waar Jules De Sutter 

zijn medeleerling was. Kort na de eerste wereldoorlog brak het expressionisme in Vlaanderen door. 

Malfait was toentertijd een prille dertiger, had een nog compleet andere visie op het kunstgebeuren 

en liet deze nieuwe strekking voorlopig ongemoeid. Pas begin de jaren twintig begon hij, zonder het 

zelf te beseffen, in de geest van dat allesoverheersende expressionisme te schilderen.  

Eén van zijn eerste werken in die aard moet ‘De Vrouw met Paander’ zijn geweest, een werk uit 
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1923. Eén element lichtte hem ietwat uit de context van het traditionele expressionisme, waar de 

aardkleuren de tonaliteit bepalen en dit is het kwistig omspringen met felle kleuren. Pas later zal 

hij okers en aardkleuren inbrengen in zijn brede penseeltoets.  

Van 1931 tot 1936 kende Malfait een overgangsperiode.  

Zijn oeuvre blijft expressionistisch maar hij wordt fel beïnvloed door het Fauvisme, wat dan ook 

weer een grote invloed zal hebben op zijn kleurenpalet. Van 1936 tot ongeveer 1954 gaat hij over 

naar een meer figuratieve schriftuur. Stillevens en boerenfiguren worden donkerder van kleur en 

vaak schrijven kunstcritici die somberheid toe aan de druk van sociale, economische en politieke 

onrust.  

In die periode gaat Hubert Malfait werkelijk terug naar het realistisch-animistisch schilderen van 

stillevens, dieren en figuren. Begin 1960 zou de kunstenaar echter terugkeren naar wat men in de 

kunstwereld Het Post-Expressionisme zou kunnen noemen. Een strekking die hij zou blijven volgen 

tot aan zijn dood in september 1971. Binnen de Belgische kunstwereld zal men Hubert Malfait 

blijven beschouwen als de laatste epigoon van de Tweede Latemse Groep en een rots in het Vlaams-

Expressionisme.  

FONS ROGGEMAN (1929-) 

‘Pastorie te Deurle’ - olie/doek  

 

Bio: Geboren te Aalst in 1939, kwam Roggeman zich in 1961 te Latem vestigen. Eerst in Huize 

Minne en later in een onooglijk, klein, maar pittoresk huisje op de grens van Latem en Deurle.  

Hij studeerde aan de Aalsterse Kunstacademie en later aan de Koninklijke Academie voor Schone 

Kunsten te Gent. Als leerling van Jan Mulder werd hij als hyperrealist de vernieuwer van de 

landelijke traditie bij de Latemse Leie- en landschapsschilders.  
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Hij wordt beschouwd als één van de voortrekkers van een nieuwe generatie figuratieve schilders in 

Vlaanderen, hierin nagevolgd door o.m. een talentrijk kunstenaar van over de Leie, Henri 

Vandermoere.  

Fons Roggeman is ook een meester in de portretteerkunst. Naast een reeks speelse, maar rake 

zelfportretten, maakte hij ook heel wat portretten van bekende figuren uit de Leiestreek. 

‘Mijn Dorp’ , waar de ‘Pastorie’ deel van uitmaakt ,zal in de Leiestreek als een belangrijke cyclus 

blijven nazinderen. Later brengt Fons gewaagde interpretaties van de werkelijkheid en wordt hij 

gepassioneerd door de speling van het licht en door de natuurelementen.  

Met die keuze voor een figuratieve vertolking van zijn ideeëngoed en innerlijke emotie, roeit 

Roggeman tegen de stroom van de heersende abstractie en het nihilisme in. Fons heeft al die “-

ismen” en pseudo-kunsthistorische termen steeds genegeerd en is obstinaat zijn eigen weg blijven 

gaan.  

Hij hield en houdt er nog steeds aan zijn intrinsieke waarde van een artistieke creatie te 

veruiterlijken, los van de tijd of de diens tendensen, en die eerlijkheid zal de kunstliefhebber 

bijblijven. In zijn jongste oeuvre veruiterlijkt hij zijn gevoel bij de strijd tegen kanker.  

Na zijn therapie put hij dan weer nieuwe krachten aan de Franse Opaalkust en aan de geboorte 

van zijn kleinkinderen.  

Deze verademing inspireert Fons Roggeman tot een nieuwe reeks luchtige, poëtische en 

vertederende werken. 

PIET BEKAERT (1939-2000) 

‘Interieur’ – olie/doek 
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Piet Bekaert studeerde aan het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten Sint-Lucas te Gent, waar 

hij de richting binnenhuisarchitectuur koos. Hij vervolmaakte zich aan de Académie Julian te Parijs 

en het Pratt Institute te New York. Hij verbleef enkele jaren in New York waar hij voor een befaamd 

architectenbureau werkte. In 1973 richtte hij zijn eigen ontwerpbureau en meubelzaak op aan de 

Visserij 107 te Gent. 

Piet Bekaert heeft zich bewust nooit verwant gevoeld met de -ismes die Latem en Deurle befaamd 

maakten. Deze culturele duizendpoot is steeds zichzelf gebleven. 

Na een periode van constructivisme begint hij vanaf 1973 figuratief te schilderen. Romantische 

tuinen, fleurige serres, sfeervolle interieurs maken van hem een gewaardeerd en succesvol neo-

impressionist. De speling van het licht en de warmte van de natuur zijn de veruiterlijking van het 

verinnerlijkte licht uit de geest van een fijngevoelige kunstenaar.  

Heel even wijkt hij van zijn lijn af met een overstap naar een lyrisch-abstracte benadering van de 

hedendaagse kunst in enkele zeer geslaagde materieschilderijen en sculpturen, maar keert even 

snel weer terug naar de hem eigen stijl.Piet Bekaert is naast kunstschilder een begaafde dichter-

auteur en fotokunstenaar. In 1969 publiceerde hij de in New York geschreven roman Amaryllis en 

in 1971 verschijnt een fotoboek over zijn constructivistisch oeuvre. Later, in 1975, verschijnen in de 

Yang-reeks zijn 100 gedichten onder de titel Gotisch Blauw. In 1982 en 1989 publiceert uitgeverij 

Lannoo een monografie over zijn geschilderd oeuvre. In 1986 komt het onvolprezen fotoboek 

Tuinen in Vlaanderen uit en twee jaar later Tuinen in België. In 1991 was er een subtiele nieuwe 

dichtbundel Een Kathedraal als Troostprijs.  

Hij laat een oeuvre na van poëzie, korte verhalen, ontwerpen, beelden, foto's en artikelen, 

figuratieve en abstracte schilderijen. 
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EDGAR GEVAERTZAAL 

 

  
Zomer en Lente  

 

Winter en Herfst 
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EDGAR GEVAERT (1891-1965) 

 

Wereldburger, letterkundige, kunstschilder, Nederlands- en Franstalig auteur was als beeldend 

kunstenaar vooral landschap- en genreschilder maar was bovenal vredesijveraar en volksvriend. 

Hij liep humaniora in het College van Oudenaarde en de Nijverheidsschool te Gent. 

In 1916 huwde hij de oudste dochter van beeldhouwer George Minne. Hij kwam zich in 1922 aan de 

Kapitteldreef in een door hem en George Minne ontworpen landhuis  vestigen. Een bijna exacte 

replica van zijn ouderlijke woning in Oudenaarde. Gevaert volgde lessen aan de Gentse Academie.. 

Hij leidde met zijn familie een eenvoudig buitenleven en was geïnspireerd door de theorieën van 

Tolstoï en Rousseau. In 1940 week hij met zijn gezin uit naar de Franse Landes en de Lage 

Pyreneeën, waar hij leefde als herenboer. Zijn eerste schilderijen leunden aan bij het 

impressionisme. Door zijn levensfilosofie evolueerde zijn oeuvre naar een dooreen strengeling van 

vegetatie, fauna en naaktfiguren, een symbolistische weergave van zijn ecologische, kosmische en 

religieuze denkwereld. 

Edgar Gevaert schreef talrijke antimilitaristische pamfletten en essays. In zijn laatste levensjaren 

schreef hij, getekend door een slepende ziekte,  filosofische en semi-autobiografische werken. Hij 

was de Vlaamse prediker van het begrip ‘Wereldparlement’ verkozen met algemeen stemrecht. In 

het kinderrijke kunstenaarsgezin van Edgar Gevaert (1891-1965) en zijn vrouw Marie Minne werd 

geijverd voor wereldvrede. Een wereldparlement moest daarbij het ultieme hulpmiddel zijn. In de 

beweging voor een ‘Wereldparlement’ en’ Wereldregering’ waren heel wat vooraanstaanden actief: 

Albert Einstein, John Steinbeck,  politicus Lord William Beveridge (1879-1963), Roberto Rosselini, 

Georges Ohsawa, de Japanse christelijke hervormer Tyohiko Kagawa (1888-1960), Yehudi 

Menuhin, de Schotse medicus  en voedingshervormer Lord John Boyd Orr , eerste directeur-generaal 

FAO, Nobelprijs Vrede 1949), Thomas Mann, Albert Camus, l’Abbé Pierre, Edgar Gevaert en de 

filosoof Jacques Maritain (1882-1973). Tot de militanten behoorden vooral Lord Beveridge, 

Georges Ohsawa, Lord Boyd Orr, Edgar Gevaert, l’Abbé Pierre en de ‘rode baron’  Antoine Allard, 

kunstenaar en medestichter van de  Belgische Oxfam wereldwinkels.  

Het was echter Georges Ohsawa (1893-1966) die opmerkte dat men eerst vrede binnen zichzelf 

moest creëren waarbij de macrobiotiek en de daarbij passende voeding centraal stonden. De 

familie Gevaert was onmiddellijk gewonnen voor dit gedachtegoed. Ze importeerde grondstoffen, 

bereidden andere zelf in de keuken, ook voor vrienden en kennissen, en zo ontstond in 1957 het 

biologisch, macrobiotisch voedingsbedrijf  ‘Lima’, genoemd naar Ohsawa’s echtgenote Lima (1899-

1999) die als honderdjarige nog kooklessen gaf. 

Het landhuis, nu het pas gerenoveerde ‘Gemeentelijk Museum Gevaert-Minne’, was in de jaren ’60 

en ’70 het middelpunt van de multiculturele ‘vzw Werelddorp’, in de volksmond ‘de commune’. Het 

gedachtegoed en de filosofie van  ‘ijveraar’, Edgar Gevaert, werden gerespecteerd en bewezen hun 

impact op verdraagzaamheid en ecologisch denken... 

 

 


