
Tentoonstelling in De Kluis, Sint-Martens Latem
"How to paint water  ->  De Leie – stroom van inspiratie"

mijne bezoeken: zaterdag, 10.8. (vernissage) en woensdag, 14.8.2019 (rondleiding door Freya)

Tweede expo in Latemse Kluis: 'Ode aan de Leiekunstenaars' en bijvullende informaties
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Quellen: Eigene Fotos, diverse Prospekte und das INTERNET





bucolisch: betrekking hebbend op het 
land- en herdersleven

“Met deze tentoonstelling willen we laten 
zien hoe de diverse kunstenaars op een 
eigen manier naar de Leie hebben 
gekeken tussen 1880 en 1930”, zegt 
cultuurfunctionaris Sophie Desmet. 





Gust de Smet, Meisje in het blauw (1928), privécollectie







Felix Cogen (Sint-Niklaas 1838 -
Brussel 1907) was een Belgisch 
kunstschilder die men mag 
rekenen bij de groep kunstenaars 
die men de Eerste Latemse School 
noemt.

Hij zocht aansluiting bij de 
schilders die in en rond Sint-
Martens-Latem actief waren. Hun 
werken worden belicht in het 
Museum Gevaert-Minne te Sint-
Martens-Latem. Zijn stijl was niet 
vernieuwend. Meestal schilderde 
hij pastorale werken met een 
romantische ondertoon die wel 
aandacht kregen tijdens de 
driejaarlijkse Salons van Brussel.

Hij was de oom van Anna De 
Weert.



Emile Claus (Sint-Eloois-Vijve 1849-1924 
Astene) was een Vlaams kunstschilder. Hij was 
de belangrijkste vertegenwoordiger van het 
impressionisme in België.
Men beschouwt hem als de leider van het 
Belgische luminisme.
Hij raakte zo bekend als de "zonneschilder" en 
de "schilder van de Leie". Zijn schilderijen De 
bietenoogst uit 1890 en De ijsvogels uit 1891 
zijn belangrijke scharnierwerken in deze 
evolutie.
Een belangrijk persoon in het leven van Emile 
Claus was de schilderes Jenny Montigny.

Zelfportret (ca. 1912) in het MSK te Gent





Het schilderij van haar door Emile Claus is mogelijk 
geschilderd in de omgeving van het Hof ter Neuve in 
Afsnee aan de Leie. In dit atelier bracht De Weert vanaf 
het midden van de jaren 1890 de zomermaanden door, 
samen met haar echtgenoot, de Gentse liberale 
politicus Maurice De Weert. 



Albijn Van den Abeele (Sint-Martens-Latem 
1835 –1918aldaar) was ex-burgemeester en een 
Vlaamse kunstschilder en stichter van de 
Latemse school.



Toen Valerius De Saedeleer (Aalst 1867 – Leupegem
1941) zich in 1898 kwam vestigen in Sint-Martens-
Latem wist hij als jonge kunstenaar eigenlijk niet zo 
goed waar hij naar toe moest met zijn 
schilderkunst. 
De vlot geschilderde natuurlandschappen met een 
impressionistische verftoets van zijn leermeester 
Frans Courtens waren zeker verdienstelijk, maar De 
Saedeleer was op zoek naar iets anders, iets 
persoonlijk. 
In Sint-Martens-Latem kon hij zich herbronnen in 
een artistiek klimaat omdat ook beeldhouwer 
George Minne en schilder Gustave Van de 
Woestyne er zich kwamen vestigen. 
De ongerepte natuur, de landschappelijke 
verscheidenheid en het goedkope, eenvoudige 
leven trokken hen aan.
Terwijl de eerste Leiezichten nog evocaties zijn van 
natuurimpressies, evolueren ze naar een schijnbaar 
fotorealistische voorstelling van de werkelijkheid. 
Die Leie-landschappen zijn geschilderd met een lage 
horizon, waardoor de hemel een groot deel van 
het werk beheerst. 





Gustave Van de Woestyne (Gent 1881 –
Ukkel 1947) was een Belgisch 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 De in zichzelf gekeerde 
boerenfiguren werden als een archetype 
neergezet en domineren de voorgrond. 
Wanneer Van de Woestyne een portret 
schilderde deed hij precies hetzelfde wat zijn 
broer Karel deed wanneer die schreef over 
een schilder of schrijver. Hij schilderde vooral 
het effect dat de geportretteerde 
teweegbracht in zijn eigen wezen. In de 
eenvoud van het landleven van boeren, 
zaaiers en koewachters vond Van de 
Woestyne een antwoord op de existentiële 
vragen waarmee hij zelf worstelde. 

Voor deze compositie, met een boerengezin 
op de voorgrond, gebruikte Gustave Van de 
Woestyne zijn vrouw met hun eerstgeboren 
zoon Maxime als model. De boer, als 
belangrijkste figuur, is de man die zijn jonge 
gezin naar een veilige haven moet brengen. 
Hij staat aan de overkant van de rivier en kijkt 
naar de overkant. Hij straalt vertrouwen uit in 
de toekomst zoals Jozef met Maria en Jezus 
op de vlucht naar Egypte, een frequent 
voorkomend iconografisch thema bij de 
Vlaamse Primitieven. 





Jules Jacques Louis Fernand Boulez (Sint-Eloois-Vijve 1889-1960 
Oudenaarde) was een Belgisch schilder, behorend tot de Latemse
School.
In 1910 volgde hij schilderlessen in het Parijse atelier Charier en aan 
de Salomon Reinach-school van het Louvre, gevolgd in 1912 door 
lessen aan de Gentse Academie van Schone Kunsten als leerling van 
Jean Delvin en George Minne, waar hij met de schilders van de 
Latemse School in contact kwam, die hem aanvankelijk 
beïnvloedden, waaronder Valerius De Saedeleer en Gustave Van de 
Woestyne. Vooral Minne zou een belangrijke invloed voor hem 
blijken.
Onder invloed van het impressionisme schilderde hij talrijke 
landschappen, stillevens en portretten, later, rond 1940, onderging 
hij de invloed van Georges Braque en Pablo Picasso en ging hij tevens 
abstract en expressionistisch, somwijlen surrealistisch schilderen. 
Typerend voor Boulez is de strakke afgelijndheid van zijn figuren in 
zijn niet-figuratief œuvre. Zijn naakten vertoonden stijlinvloeden van 
Gustave De Smet.





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

Maurice Sys 

Maurice Sys (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.



De vlasarbeid bracht een grote welvaart naar de streek, de Leie 
kreeg de naam Golden River, de streek staat nog steeds gekend 
als het Texas van Vlaanderen. 

Albert Saverys (Deinze 1886-1964Petegem) was 
een van de meest vooraanstaande Belgische kunst-
schilders van het Interbellum.

GOLDEN 
RIVER





Frits Van den Berghe (Gent 1883-1939Gent) was een Vlaams kunstschilder.
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 Laren verbleef. 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.



Freya:  Gust De Smet tekende  de Leie bij Afsnee.
Restaurant Nenuphar (waterlelie) is een begrip in de Gentse 
gastronomie en is gelegen aan de oevers van de Leie in het idyllisch 
dorpje Afsnee. In de kleine salon zijn er prachtige schilderijen van 
Gustave De Smet (toen als betaling voor zijn onthaal).



De rivier Leie bevorderde de schilder tot een spirituele
hoogtevlucht.
Ik vroeg Freya wie de naakte vrouw is. Ze zei dat het haar 
schoonmoeder zou kunnen zijn!. 



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.

Concertviolist en volksfiguur Paul Malfait. De man overleed op vrijdag 13 juli 2012 na een slepende ziekte. Hij was 72. Hij was de zoon van kunstschilder Hubert Malfait en pianiste Solange De 
Gryse en echtgenoot van Freya De Clercq, historica, museum- en stadsgidse en voorzitster van de Latemse Kunstkring. Paul was na zijn carrière als vioolleraar en concertist uitgegroeid tot een 
geliefd volksfiguur in Latem én Deurle.

Hubert met zijn vrouw pianiste Solange 
De Gryse, 1963.

Het huis aan de Eikeldreef te Latem, dat Malfait in 1955 
liet bouwen door zijn neef, architect Charles Malfait

Hubert Malfait, ca. 1922



In 1926 staat het landhuis van Paul-Gustave Van Hecke open voor Marc Chagall. 
Dit bijzondere moment heeft Edgard Tytgat vereeuwigd in het doek Herinnering 
aan een zondag (1926).
In een verhalende sfeer voert hij het gezelschap feestgangers ten tonele, aan het 
eind van hun boottocht over de Leie. Marc Chagall en zijn vrouw zitten achteraan 
in de sloep die wordt bijgestuurd door Leon De Smet met zijn weelderig-grijze 
haardos. Links op de oever toont Gustave De Smet zijn kunsten als boogschutter.

Het blauw van Gust De Smet herinnert 
aan het blauw van Chagall.



Nils De Caster omlijst de opening 
van de tentoonstelling met zijn 
prachtige muziek!



Bedankt aan iedereen die voor de 
tentoonstelling heeft gewerkt en 
nog steeds werkt!

https://vimeo.com/353008427?ref=fb-
share&1&fbclid=IwAR3mU_6MTATd0wiA8V0ORE9p9eDeLrzbsMJ33cS6l0juQxm5n7pTN2VhtdQ

https://vimeo.com/353008427?ref=fb-share&1&fbclid=IwAR3mU_6MTATd0wiA8V0ORE9p9eDeLrzbsMJ33cS6l0juQxm5n7pTN2VhtdQ


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.



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)



Leon De Smet Maurice Sys

Constant Permeke Frits Van den Berghe Gust De Smet



Derde Groep

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

Hubert Malfait, ca. 1922 Albert Saverys

Jules Boulez


