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Na hun opleiding in België trokken de Gentse gebroeders César en Xavier De Cock in de jaren 1850 
naar Frankrijk. Daar kwamen ze in contact met Jean-François Millet, Jean-Baptiste Corot en 
Charles-François Daubigny. Met deze kunstenaars deelden de gebroeders de cultus van de natuur.  
In Barbizon ontstond een nieuwe kijk op het landschap. Naar het voorbeeld van John Constable in 
Engeland trokken kunstenaars de natuur in. In 1857 werd Xavier De Cock bekroond met de medaille 
d’or op het Parijse Salon en wordt aldaar samen met zijn broer aanvaard en gewaardeerd ‘alsof ze 
Fransen waren, geïnspireerde wapenbroeders van Daubigny of Corot’. Drie jaar later vestigde Xavier 
De Cock zich in de Leiestreek. Hij behoorde niet alleen tot de vroegste Leieschilders; in België 
introduceerde hij tegelijk de vrije natuurschildering die een realistische en pre-impressionistische 
uitwerking had. Barbizon lag ook aan de oorsprong van het fenomeen van de kunstenaarskolonie op de 
buiten, zoals de eerste groep kunstenaars die zich in Sint-Martens-Latem vestigde, ver van de 
gesofisticeerde stad met haar academies en verstikkende regels. In de Leiestreek waren de gebroeders 
De Cock de eersten die er het landleven van de koewachters en de herders weergaven. 
Deze veel persoonlijkere observatie had een directe impact op de kunst. De fel belichte, gouden 
landschappen van het op Italië geïnspireerde classicisme en de imposante bergen, watervallen en 
rotspartijen van de Romantiek, maakten plaats voor de weergave van een minder spectaculaire natuur. 
Hierin werd steeds meer aandacht getoond werd voor de wisseling van het natuurlijk licht. 
Uit het schilderij Zonnig boszicht met herder blijkt deze ongedwongen natuurobservatie. Het schilderij 
lijkt een fotografische still te zijn, een momentopname met centraal een schaapsherder ruggelings in 
beeld die zijn kudde begeleidt door het natuurlijke duinenlandschap nabij Deurle. Het tafereel kadert 
duidelijk de eigentijdse denkwereld van de mooie en lieflijke eenvoud: een verheerlijking van het 
pastorale platteland. De korreligheid maakt de voorstelling spontaner en naïever. Het aanwezige, 
wazige karakter is typisch voor Xavier De Cock’s werken en heeft een verdere neerslag in zijn werken 
die nog volgen.

Xavier De Cock Gent 1818 – 1896 Sint-Martens-Latem

Zonnig boszicht met herder
1875 
Olieverf op doek 
85 x 60 cm 
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder: Xavier De Cock / 1875

Literatuur Boyens, P., Sint-Martens-Latem. Kunstenaarsdorp in Vlaanderen (Tielt: Lannoo, 1992).
 De Smet, J., Sint-Martens-Latem en de kunst aan de Leie 1870-1970 (Tielt: Lannoo, 2000), 14-28.
 D’Haese, J., César en Xavier De Cock, tent.cat. (Deurle: Museum Leon De Smet, 1984).
 D’Haese, J., Serafien De Rijcke tussen Xavier De Cock en Albijn Van den Abeele, tent.cat.  
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 (Gent: UGent, 1987).
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 (Deinze: MuDeL, 1988).
 Van Hoorde, J., De gebroeders Xaveer en César De Cock, (Gent: Vanderpoorten, 1897).
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Als autodidact debuteerde Gustave Den Duyts in 1874 op het Driejaarlijkse Salon van Gent, de plaats 
waar ook Emile Claus voor het eerst zijn opwachting maakte. Het is opvallend dat Den Duyts zijn 
gezichtsveld verruimde door al vroeg in zijn carrière deel te nemen aan internationale  
tentoonstellingen. In 1877 won hij een medaille op het Salon van Parijs. In Gent maakte hij deel uit  
van het Kunstgenootschap en de Cercle Artistique. Het was daar dat het Museum voor Schone Kunsten 
zijn ‘Panoramisch zicht der stad Gent’ aankocht.  In 1892 viel hij in Dresden in de prijzen, wat wijst op 
een zekere internationale roem. Als veelzijdig kunstenaar kan Den Duyts gesitueerd worden in het 
pre-impressionisme van Guillaume Vogels. Zijn atelier in de Drabstraat te Gent deelde hij met Jean 
Delvin, directeur van de Gentse Academie voor Schone Kunsten. Op de Vijfde Tentoonstelling van de 
Vereniging der Gentsche Kunstoefenaren oogstte zijn schilderkunst slechte kritiek wegens ‘te 
modern’. Zowel het schilderen als het etsen en het tekenen waren hem vertrouwd. In zijn aquarellen 
vertoonde hij affiniteiten met eigentijdse Nederlandse pleinairisten.
De inspiratiebron voor Den Duyts was vooral Vlaanderen, meer bepaald de omgeving van het 
Leielandschap. Vaak was de kunstenaar te vinden in de Gentse stadsrand nabij Drongen en Afsnee, 
een ontmoetingsplaats voor schilders. Het grootse deel van zijn oeuvre bevat landschappen die te 
situeren zijn in de herfst of in de winter. Deze desolate, melancholische schilderstukken weerspiegelen 
het overgevoelige en zwaarmoedige karakter van de kunstenaar. Maar steeds is er licht aanwezig.  
De bomen in deze luministische Bosrand zijn kaal en staan skeletachtig en gestileerd in hun omgeving. 
Het werk is vlekkerig opgebouwd met de kleuren bruin, grijs, groen en blauw, kleur naast kleur en 
nooit strak gedetailleerd. Deze zintuigelijke kunst is met zijn luminisme en zijn lichteffecten duidelijk 
impressionistisch van aard. Dit werk van Den Duyts situeert zich middenin het romantisch-realisme, 
dat zijn oorsprong vond in Barbizon. Het beeldt de pure natuur uit zonder ze te veredelen of  
te dramatiseren. 

Gustave Den Duyts Gent 1850 – 1897 Elsene

Bosrand
Ca. 1880 
Aquarel op papier 
53 x 71 cm 
Gesigneerd rechtsonder: Gustave Den Duyts

Literatuur Boyens, P., Sint-Martens-Latem. Kunstenaarsdorp in Vlaanderen (Tielt: Lannoo, 1992).
 De Smet, J., Sint-Martens-Latem en de Kunst aan de Leie 1870-1970  

 (Tielt: Lannoo, 2000), 29-32.
 Heins, A. & O. Roelandts, Kunstschilder Gustave Den Duyts 1850-1897  

 (Gent: Ad. Herckenrath, 1933).  
 Pauwels, P.J.H., Als een fonkelenden spiege, (Sint-Martens-Latem: Galerie Oscar De Vos, 2018).
 Van Doorne, V. en L. Moors, Xavier De Cock, César De Cock, Gustave Den Duyts, tent.cat.  

 (Deinze: MuDeL, 1988), 15-34, 61
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De tegengestelde bewegingen van het hoofd van de moeder en het hoofd van het overleden kind 
drukken op een dramatische manier wanhoop en afschuw uit. De zon op de linkerkant van het voetstuk 
als symbool van hoop kan het verdriet nauwelijks verlichten. Dit beeldhouwwerk was het eerste 
volwassen werk van de toen 20-jarige George Minne. De kunstenaar zorgde voor opschudding bij de 
kleine groep figuren aan de Gentse Academie. Het had niets gemeen met het klassieke ideaal dat op de 
middelbare school werd gepropageerd. Integendeel, de aangrijpende houding van de moeder, de al te 
realistische weergave van het dode kind en de éénwording van de figuren met het voetstuk lagen buiten 
het referentiekader van Minne’s tijdgenoten. Sommige critici beschuldigden hem zelfs van het 
imiteren van primitieve kunst, wat midden de jaren 1880 echt geen lofbetuiging was. Zoals gebruikelijk 
had de kunstenaar zijn concept eerst volledig uitgevoerd in een model van gips. Pas daarna voerde hij 
de groep figuren in brons en marmer uit. Zijn veelal vereenvoudigde figuren worden meer bepaald 
door lijnen dan door volume en belichamen door hun uitdrukking minder christelijke vroomheid dan 
in de diepere, religie-onafhankelijke betekenis. Dit onderwerp, waarvan het vormconcept verwant is 
met de oud-Egyptische kunst, toonde Minne voor het eerst bij Les Vingt in 1890. Deze sculptuur is het 
eerste van een reeks beelden waarin de kunstenaar tot grote tragische zeggingskracht komt via een 
uiterst delicaat ‘modelé’. Deze vormsynthese verwijst naar het vroege expressionisme.

George Minne Gent 1866 – 1941 Sint-Martens-Latem

Moeder beweent haar dode kind
1886 
Gips 
45,5 x 16 x 28 cm

Herkomst Verzameling Antoon De Pesseroey, Deurle (Sint-Martens-Latem)

Musea Brussel, Koninklijk Museum van Schone Kunsten van België, inv.no. 6183 (brons) 
Darmstadt, Hessisches Landesmuseum, inv.no. 66 (marmer) 
Den Haag, Kunstmuseum, inv.no. BEO-1923-0001 (brons)  
Gent, Museum van Schone Kunsten, inv.no. 1982-B (gips)

Literatuur Beeh, W. (red.), Bildwerke um 1800 bis 1970 (Darmstadt: 1974), 117.
 Boyens, P., Sint-Martens-Latem. (Tielt: 1992), 236-237 (ill. van dit exemplaar).
 Fortlage, A., “George Minne,” in: Die Kunst, 27 (München: 1913), 348.
 Hoozee, R. e.a., George Minne (Gent: 1982), 68-69. 
 Hoozee, R. e.a., De wereld van G. Minne & M. Maeterlinck (Gent: 2011), 12, 41, no. 13, ill. 1.
 Hoozee, R. e.a., W. Lehmbruck-G. Minne-J. Beuys (Gent: 1991), 129, 139, 218.
 Pauwels, H., De eerste groep van Sint-Martens-Latem (Brussel: 1988), 63, 149. 
 Pauwels, P. Als een fonkelenden spiegel (Sint-Martens-Latem: 2019), 64 (ill. van dit exemplaar).
 Radenberg, W., Moderne Plastik : einige deutsche und ausländische Bildhauer und Medailleurs  

 unserer Zeit  (Düsseldorf/Leipzig: 1912), 63.
 Roessler, A., “George Minne,” in: Deutsche Kunst und Dekoration, no. 25 (1909), 252. 

Rossi-Schrimpf, I., George Minne. Das Frühwerk  
 (Weimar: 2013), 35, 57, 59, 60, 64, 68, 355, no. P1, cover (ill.).

 Schaefer, B. e.a., 1912 - Mission Moderne. (Köln: 2012), 496-497, 614.
 Van Doorne, V. & P. Pauwels, Een zeldzame weelde (Gent/ Amsterdam: 2001), 16, 32, 210.
 Van Puyvelde, L., George Minne (Bruxelles: 1930), 35, 75, pl. 2.
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Gustave Van de Woestyne had een intense band met de Latemse boeren, die precies de eenvoud en 
geestelijke kracht verpersoonlijken die de kunstenaar in het Leiedorp zocht. Het indrukwekkende 
portret van Boer Kerckhove behoort tot de reeks boerenkoppen die er ontstaan zijn tussen 1908 en 1914 
en is een van de meest voldragen werken uit deze reeks. De ingetogen figuur draagt een zware muts, 
een wit overhemd met gouden boordenknoop met daarover een donkerbruin gilet met gouden knoop. 
Tegen een neutraal goudkleurige achtergrond poseert hij met een zijwaartse blik naar beneden; 
verzonken in eigen gedachten. De strakke achtergrond en het gebruik van het contrasterende kleurvlak 
wijzen al in de richting van het modernisme. Boer Kerckhove valt te vereenzelvigen met het gemoed van 
de kunstschilder, die zijn eenzame, nostalgische gevoel wil blootleggen. De morele waarden van de 
kunstenaar zijn herleid tot karaktertrekken: de hoop en het geloof zitten verankerd in de portretten 
van de blinden en de boeren en de liefde hecht zich aan de herders De stijl van het hoofd herinnert aan 
de boerenkoppen van Pieter Bruegel de Oudere. De in zichzelf gekeerde boerenfiguur wordt als een 
archetype neergezet en domineert het beeldvlak. De kunstenaar schilderde vooral het effect dat de 
geportretteerde teweegbracht in zijn eigen wezen. Naast de monumentaliteit valt het lineaire karakter 
van de bijna getekende figuur op: de groeven in het gelaat van de man, zijn bevreemdende houding en 
de afwezigheid van ruimtelijkheid. Deze verfijnde detailrealisme van de boerenkop en de verstilde 
houding herinneren aan de Vlaamse primitieven. Vermomd vertolkt Van de Woestyne zijn eigen 
bestaanssymboliek. In de eenvoud van het landleven van boeren vond de kunstenaar een antwoord op 
de existentiële vragen waarmee hij zelf worstelde. 

Gustave Van de Woestyne Gent 1881 – Ukkel 1947

Latemse boer / Boer Kerckhove
1911 
Olieverf op doek 
37 x 26 cm 
Getekend en gedateerd rechtsonder: Gve VAN DE WOESTYNE 1911

Herkomst Verzameling Mme G. Giroux, Brussel. 

Literatuur Bombeke, R. e.a., Acht van Latem (Sint-Martens-Latem: 1993), no. 89.
 Boyens, P., Een zeldzame weelde, tent.cat. (Gent/ Amsterdam: 2001), 78, no. 93 (ill.).
 De Geest, J. e.a., Gustave Van de Woestyne, tent.cat. (Gent: 1997), 125, no. 23 (ill.).
 Gepts, G., Gustave van de Woestyne, tent.cat. (Antwerpen: 1981), 79, no. 20 (ill.).
 Haesaerts, P., L’Ecole de Laethem-Saint-Martin (Bruxelles: 1945), pl. 41, no. 3 (ill.).
 Leblanc, C., e.a., Nervia - Sint-Martens-Latem, tent.cat. (Brussel: 2015), p. 142 (ill.).
 Tahon, E. e.a., Impact 1902 Revisited, tent.cat. (Brugge: 2002), 69 (ill.).
 Van de Woestijne, K., Catalogue de l’exposition G. Van de Woestijne (Bruxelles: 1929), no. 31.
 Van Doorne, V., Sint-Martens-Latem - Worpswede, tent.cat. (Deinze: 1996), cover, 84, no. 22 (ill.).
 Van Doorne, V., Leie - Rimpelloze eenvoud, tent.cat. (Deinze: 2010), 53, 107, no. 26 (ill.).

Tentoonstelling 1929, Brussel, Paleis van Schone Kunsten, 02-24.03.1929, no. 31.
 1981, Antwerpen, KMSKA, Gustave Van de Woestyne 1881-1947, 13.06-13.09-1981, no. 20 (ill.).
 1993, Sint-Martens-Latem, Artiestenzolder, Acht van Latem, 11.07-12.09.1993, no. 89.
 1996, Deinze/ Worpswede, Sint-Martens-Latem - Worpswede,  

 16.03-19.05 & 31.05-28.07.1996, no. 22 (ill.).
 1997, Deinze, MuDeL, Gustave Van de Woestyne 1881-1947, 14.09-14.12.1997, no. 23 (ill.)
 2001, Deinze, MuDeL, Leie. Rimpeloze Eenvoud, 25.09-28.11.2010, no. 93 (ill.).
 2002, Brugge, Arentshuis, Impact 1902 Revisited, 22.02-30.06.2002 (ill. cat. p. 69).
 2015, Elsene, Museum van Elsene, Nervia - Sint-Martens-Latem, 22.10.2015-17.01.2016, p. 142 (ill.).
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Dit Sneeuwlandschap bij valavond is een van de mooiste voorbeelden van de mature schilderstijl van 
Valerius de Saedeleer. Midden jaren 1920 was hij meer dan dertig jaar actief als schilder; geëvolueerd 
van het laatrealisme van Franz Courtens en het luminisme van Emile Claus, tot een bijzonder 
persoonlijk symbolisme. Na de Eerste Wereldoorlog werd de glooiende omgeving van Etikhove zijn 
uitvalsbasis als schilder. Het landschap schilderde hij vaak vanuit dezelfde gezichtshoek, ongeacht de 
seizoenen. Van dit winterlandschap bestaan verschillende uitvoeringen, gezien vanop de top van de 
Bossenaarsheuvel met het golvende landschap in de verte. In dit Sneeuwlandschap bij valavond worden 
de kleuren gedempt door het winterse licht van de ondergaande zon. In het panoramische landschap 
gebruikte De Saedeleer herhaaldelijk de kale bomen of een hoeve als scharnierpunt in het schilderij of 
als grens tussen verschillende zones. Andere overgangen zijn minder radicaal en vloeien harmonisch 
in elkaar over. Het landschap is in diepe rust gehuld, alle geluid en beweging lijken door de sneeuw te 
zijn gesmoord. De opeenvolgende sneeuwzones geven een bijzondere ritmiek aan het schilderij. De 
naakte kruinen snijden door de ijle vrieslucht, die geschilderd is als verglijdende glacis in de 
landschappen van Vlaamse primitieven. Sneeuwlandschap bij valavond is van een diepe schoonheid en 
intrigeert tegelijk door de combinatie van lijn en kleur. Hier wordt de bucolische rijkdom van het 
Vlaamse landschap gebracht op een manier die de stilte paart aan de geest, de natuur aan de symboliek.

Valerius de Saedeleer Aalst 1867 – 1941 Leupegem

Sneeuwlandschap bij valavond
Ca. 1925 
Olieverf op doek 
40 x 30 cm 
Getekend rechtsonder: Valerius de Saedeleer

Literatuur Bourdeaudhui, J., Valerius De Saedeleer (Maarkedal: Heemkundige Kring, 2014).
 Boyens, P. & V. Van Doorne, Valerius De Saedeleer. De tuin der afwezigen, tent.cat.  

 (Tielt/Deinze: Lannoo/MuDeL, 2006).
 Eemans, M., “Valerius De Saedeleer,” onuitgegeven licentiaatsverhandeling (Gent: UGent, 1975).
 Van der Giessen, B., A. van Lienden & M. Windhausen (red.), Valerius de Saedeleer, Gustave  

 Van de Woestyne. Bevriende meesterschilders, tent.cat.  
 (Spanbroek: Scheringa museum voor realisme, 2008).
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Vanaf het begin van de jaren 1920 kregen de werken van Valerius De Saedeleer meer aandacht voor 
weelderige, grillige kalligrafie. In de schilderijen van Valerius De Saedeleer vinden we altijd de 
wigvormige weide terug die zich voor zijn woning ‘Villa Tynlon’ uitstrekt. Deze naam van zijn woonst 
in Etikhove verwijst naar zijn ballingschap in Wales. In de Perelaar in de lente doorbrak de kunstenaar 
het panoramische zicht vanop de Bossenaersheuvel met een perelaar en een bomenrij op het voorplan. 
Het is een typisch boomgaardzicht, met een weelde van fluweelachtig golvend groen en gele tinten, 
warm en donzig van tonaliteit zoals alleen De Saedeleer dit kan weergeven. Het kleurgebruik laat zien 
dat de kunstenaar een verfijnde colorist is en de landelijke sfeer sublimeert. Rechts in de knik van een 
dalende holle weg staat een witte hoeve als scharnier in de compositie. De witheid van de hoeve die als 
een ‘wonder-accent’ van teerheid open bloeit tussen een waaier aan groene nuanceringen. Het doek is 
alleszins geschilderd met een Japans oog voor details. De nadruk ligt op het weidse uitzicht, richting 
het dorp van Etikhove uiterst rechts, en richting Nukerke op het achterplan links. Alleen het landschap 
en de gebouwen zijn van tel en is grafisch kriskras doorsneden door de grillige lijnen van schijnbaar 
lukraak neergezette bomen. Volgens deze beproefde mise-en-page – wigvormig voorplan, de dubbele 
bomenrij langs de holle weg rechts en de kleine witte hoeve in het midden – realiseerde De Saedeleer 
verschillende landschappen omstreeks 1925. Zuiverder dan zijn verre voorganger Bruegel, voor wie 
het sociale aspect van zijn kunst voorop staat, weet De Saedeleer door te dringen tot de ziel van  
zijn land.

VALERIUS DE SAEDELEER Aalst 1867 – 1941 Leupegem

Perelaar in de lente
1925 
Olieverf op doek 
85 x 95 cm 
Getekend linksonder: Valerius de Saedeleer

Literatuur Boyens, P. Sint-Martens-Latem. Kunstenaarsdorp in Vlaanderen  
 (Tielt/Sint-Martens-Latem: Lannoo/Art Book Company, 1992), pp. 231, 591, no. 32 (ill.).

 Van Kerkhoven, G., De Vlaamse Ardennen in de voetsporen van Valerius De Saedeleer, 
  tent.cat. (Oudenaarde: Stad Oudenaarde, 1998)
 Boyens, P. & V. Van Doorne, Valerius De Saedeleer. De tuin der afwezigen, tent.cat.  

 (Tielt/Deinze: Lannoo/MuDeL, 2006), pp. 119, 189, no. 76 (ill.). 
 Van der Giessen, B., A. Van Lienden & M. Windhausen (red.), Valerius De Saedeleer, 
  Gustave Van de Woestyne. Bevriende meesterschilders, tent.cat.  

 (Spanbroek: Scheringa Museum voor Realisme, 2008), pp. 2, 33, 35, 92, no. 15 (ill.).
 Bourdeaudhui, J., Valerius De Saedeleer (Maarkedal: Heemkundige Kring, 2014), 
  pp. 230-231, no. 11.80 en 11.82 (ill.).
 Pauwels, P.J.H., Als een fonkelenden Spiegel  

 (Sint-Martens-Latem: Galerie Oscar De Vos, 2019), p. 207 (ill.).

Tentoonstelling 1998, Oudenaarde, Stadhuis, De Vlaamse Ardennen in de voetsporen van Valerius De Saedeleer,  
 03.07-25.10.1998 (ill.).

 2006, Deinze, MuDeL, Valerius De Saedeleer. De tuin der afwezigen, 23.09-26.11.2006, 
  cat.no. 76 (ill.)
 2008, Spanbroek, Scheringa Museum voor Realisme, Bevriende meesterschilders Valerius De  

 Saedeleer en Gustave Van de Woestyne, 19.10.2008-01.02.2009, cat.no. 16 (ill.).
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Omstreeks 1900 is het aarzelende luminisme van Emile Claus uit zijn beginjaren tot volle ontplooiing 
gekomen. Het zuivere landschap wint nu meer aan kracht, in werken waarin het subtiele natuurgevoel 
van de kunstenaar de bovenhand krijgt. Parallel met deze landschapsimpressies gaat hij steeds minder 
aandacht besteden aan de figuratie die enigszins op de achtergrond verdwijnt. De kunstenaar creëert 
diepte door de bijna ritmische opeenvolging van de bomen en het atmosferisch perspectief. Zijn 
schilderwijze is gedifferentieerd en de penseeltrekken wervelen, waardoor het landschap enigszins 
gaat deinen. In dit avondlijke landschap wordt de kijker aangetrokken door de figuren op het voorplan, 
maar gaat uiteindelijk alle aandacht naar de lichtwerking van een ondergaande zon, die zijn avondgloed 
over de natuur legt. In de ondergaande zon is nog de verzengende zomerhitte van de late namiddag 
voelbaar. De rust is over het land gekomen, de stille figuren en het vee herinneren aan het landleven 
van de voorbije dag. Met de Koewachtertjes bij zonsondergang uit de gouden jaren van de  
kunstschilder overtreft hij de vrijheid van de gevoerde factuur en is het feeërieke avondlicht  
overtuigend gesuggereerd.

Emile Claus Sint-Elooijs-Vijve 1849 – 1924 Astene

Koewachtertjes bij zonsondergang
Ca. 1905 
Olieverf op doek 
64,5 x 93 cm 
Getekend rechtsonder: Emile Claus

Literatuur De Smet, J., Emile Claus, tent. cat. (Oostende: PMMK, 1997).
 De Smet, Sint-Martens-Latem en de Kunst aan de Leie (1870-1970) (Tielt: Lannoo, 2000), 62-77.
 De Smet, J., Emile Claus en het landleven, tent.cat. (Gent: MSK, 2009).
 Pauwels, P.J.H., Als een fonkelenden spiegel  

 (Sint-Martens-Latem: Galerie Oscar De Vos, 2009), 119 (ill.).
 Lemonnier, C., Emile Claus (Bruxelles: G. Van Oest & Cie, 1908).
 Vanzype, G., “Notice sur Emile Claus,” in: Annuaire de l’Académie royale des sciences des lettres  

 et des beaux-arts de Belgique, no. 95 (Bruxelles: Hayez, 1924).
 Sauton, A., Un Prince du Luminisme Emile Claus (Bruxelles: J. Lebègue & Cie, 1946).
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Na de Eerste Wereldoorlog schilderde Jenny Montigny onderwerpen uit het dagelijks leven van het 
kind. Inspiratie vond ze bij de kinderen van haar meid en bij de kleuterschool van Deurle. Montigny 
schilderde de papnonnen met hun typische klederdracht van habijt en indrukwekkende kap. In het 
schilderij De klas is een klaslokaal te zien waar kinderen van drie tot zes jaar oud aan de schoolbanken 
zitten. De twee kloosterzusters zijn druk in de weer en wringen zich tussen de rijen banken. De 
kinderen zitten door elkaar en lijken samen te werken. In het oeuvre van Montigny ging haar aandacht 
uit naar de weergave van beweging en interactie van een ultiem moment. Ze wilde de kijker de illusie 
geven van midden in de beleving te staan. Ook al was Montigny beïnvloed door Emile Claus, toch kon 
ze haar artistieke zelfstandigheid verwerven door een specifiek kleurenpalet (roze, rode, groene en 
bruine tinten). Haar kleurgebruik, beperkt in vergelijking met dat van andere luministen, diende haar 
voorliefde voor meer intieme werken. In dit schilderij toonde ze haar voorkeur voor grijsblauwe 
harmonieën en olijfgroene tinten onder een witte toets. Thematisch, technisch en coloristisch preekt 
een onafhankelijke kunstenares die een persoonlijk en innemend verhaal brengt. Dichterlijk, fris en 
licht van toets en van geest bracht zij een aangename spontaniteit in het impressionisme. Montigny 
luisterde enkel naar haar verbeelding, haar gevoel en haar temperament. Ze gooide al het vormelijke 
en het wetenschappelijke overboord en schilderde vrij, zoals duidelijk zichtbaar in De klas. Met dit 
spel van licht en kleur toonde ze meer intimiteit en gevoel dan de meer afstandelijke Claus. Ook haar 
meer impulsieve, vlotte verfaanbreng en het willen vastleggen van een vluchtig moment, verschillen 
met de kunst van Emile Claus. Zonder meer was het een bravourestuk hoe Montigny een plek veroverde 
in de gevestigde kunstwereld van die tijd.

Jenny Montigny Gent 1875 – 1937 Deurle

De klas
Ca. 1922 
Olieverf op doek 
30 x 40 cm
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Servaes’ werken die in Sint-Martens-Latem ontstaan, volstaan om hem bij de baanbrekers van de 
moderne kunst te rekenen. Vroege werken tonen aan dat de kunstenaar zich laat inspireren door de 
kunst van Jean-François Millet, Vincent van Gogh en Gustave Van de Woestijne. In de omgeving van 
het dorp trekt Servaes te velde waar hij het landleven in beeld brengt.
Vlak voor zijn huwelijk met de Gentse pianiste Anne-Marie Geeraert, ging Servaes in Het Haantje 
wonen; een oude herberg met daarachter een ophoging waarop hij een panoramisch zicht had over de 
akkers van Brakel. Hier ontstonden schilderijen met brede landschappen en veldwerken. Een treffend 
voorbeeld is dit schilderij Korenpikkers op het veld. Hij schilderde vier naar voren gebogen landmensen 
bij het pikken en schoven binden, vergezeld met twee spelende kindjes. In dit schilderij versmelten 
mens en natuur in kleur en vorm. Kenmerkend is de zuiver visuele sensatie van het helkleurige 
landschap in oker, groenen en hemelblauw. De figuren zijn geschilderd in bruinen, grijs, zwart en 
donkerblauw. De bovenkleding van de boerin is opvallend lichtroze gekleurd. Hun kledij en gezichten 
zijn nauwelijks gedetailleerd. Hierdoor accentueerde de kunstenaar de menselijke verbondenheid 
met de hardvochtige natuur. Tegenover de anekdotiek van zijn vroegere oogsters, gaan nu de details 
verloren en vervloeien de Korenpikkers op het veld in de geborstelde akker, een ruwe ritmiek van de 
“strijd van de mensen tegen de natuur, het titanisch worstelen tegen de massa’s gouden graan dat vlamt 
als een vuurzee.”

Albert Servaes Gent 1883 – 1966 Luzern

Korenpikkers op het veld
Ca. 1912 
Olieverf op doek 
40 x 45 cm 
Getekend rechtsonder: a servaes. 
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In 1919 keerde Constant Permeke terug naar de Vuurtorenwijk in Oostende. Daar vond hij zijn oude 
woonomgeving terug in puin. Het voorheen bijzonder levendige schipperskwartier was grotendeels 
verwoest tijdens de oorlogsjaren. Deze hallucinante omgeving had een diepgaande invloed op zijn 
werk. In de beginjaren 1920 schilderde hij donkere, bijna onheilspellende taferelen uit het 
vissersleven. Vergelijkbaar met de zweem van tijdloosheid en eeuwigheid die besloten liggen in zijn 
bijzonder expressieve oogsttaferelen en landschappen uit Devonshire, is het alsof Permeke sindsdien 
de nadruk wilde leggen op hun harde, cyclische bestaan. De visser onderscheidde zich van zijn vroeger 
werk omdat de kunstenaar vanaf dan de nadruk legde op de figuratie. De drang naar ordening en 
hoekige lijnen ontleende de schilder aan het kubisme. Met vaste hand gaf Permeke uiting aan de 
emotie in deze Oostendse tekening, op groot formaat en met behulp van hard getrokken omtreklijnen. 
Permeke’s aandacht ging vooral naar de uitdrukking van een stoïcijns levensgevoel. De kunstenaar 
bereikte een eenheid van lijn en tonen. De lichteffecten doen denken aan het overheersende 
kleurgebruik van zijn schilderijen. 
Alles aan deze tekening is essentieel: de houding en de blik van de arme man, zijn ruwe handen, de 
blank geschuurde klompen, de eenvoudige stoel, zijn kleding en oorring. Deze krachtige tekening 
beklemtoont de harde strijd om het bestaan en de toewijding aan de zee. De onverbloemde kijk op de 
figuur geeft richting aan de expressionistische stijl. De open compositie verbindt de visser met de 
toeschouwer. Deze Oostendse visser, van monumentaal formaat, behoort tot een belangrijke schakel 
in zijn verdere ontwikkeling als kunstschilder. Met dit kunstwerk leverde Permeke een gevecht met 
zichzelf. Als schilder van het mistroostige schippersleven, waarmee hij zich nauw verbonden voelde, 
gaf hij even goed een beeld van zichzelf. Hier is een kunstenaar aan het werk, die zelf de sporen van de 
oorlog draagt en meeleeft met de miserie van zijn medemens, en in deze context een nieuwe weg zoekt. 
Tegelijk ging hij de confrontatie aan met een totaal vernieuwde, sterk geïnternationaliseerde 
kunstscène, waarin hij al snel werd geaccepteerd. Getuige hiervan was zijn aanwezigheid op de 
(internationale) tentoonstellingen van de avant-gardekring Sélection en ook de duo-tentoonstelling 
met Gustave De Smet in de Galerie La Licorne in Parijs in 1921. 

Constant Permeke Antwerpen 1886 – 1952 Oostende

De visser
Ca. 1925 
Houtskool, potlood, gouache en inkt op papier 
148 x 95 cm 
Getekend rechtsonder  Permeke
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Via het Duits expressionisme en het Frans kubisme ontwikkelde Gust. De Smet na de Eerste 
Wereldoorlog een streng gevoel voor orde, structuur en stabiliteit. Vorm en kleur kregen een eigen 
wetmatigheid. De hinderlijke traditie van het perspectief ruilde hij in voor een verregaande 
vormvereenvoudiging, op zoek naar het zuivere expressionisme. Na de betrekkelijk rustige periode 
1921-1925, begaf Gust. De Smet zich opnieuw in een fase van experimenten, maar met meer 
zelfzekerheid dan een decennium geleden. Sindsdien besteedde hij meer aandacht aan harmonische 
composities, waarin de lyrische ondertoon echter de scherpe kantjes van een gezocht stilisme 
afrondde. Invloeden van Fernand Léger en André Lothe zijn zeker aan te duiden, maar De Smet weefde 
toch emotie doorheen zijn werken. De doorvoelde sfeer die uit De jager aan tafel straalt, staat in schril 
contrast met de afstandelijkheid van de Fransen. De klemtoon bij De Smet ligt op een tijdloos, 
uitgezuiverd universalisme dat versterkt wordt door de typefiguren. Vooral in de jaren twintig verhogen 
kleurvelden van okers, roden en groenen het subtiele evenwicht en verzachten de strikte vlakverdeling. 
In De jager aan tafel wordt alleen de essentie bedacht, een gesynthetiseerde visualisering van zijn 
mensbeeld. Anderzijds vertoont dit werk ook een zekere hang naar anekdotiek, die De Smet soms 
dichtbij het streven van Floris Jespers of Edgard Tytgat brengen.
In 1928 schilderde Gust. De Smet De jager aan tafel in een harmonisch palet van bruinen, dofrood, oker 
en groenen, die de stemmige kleurenpracht van de winter oproepen. De gouden zon staat laag aan de 
horizon boven het sneeuwlandschap. De gestalten van de jagers wijken niet af van De Smets figuren uit 
voorgaande jaren; de rondingen, door subtiele toongradaties verkregen, zorgen voor een lichamelijke 
stijl, die de beeldhouwkunst nabijkomt. In het gelaat herkent men weer de ritmische wisseling van 
lichte en donkere partijen, die geen acht slaat op de natuurlijke lichtval. De kin met stoppelbaard 
wordt zelfs als afzonderlijk constructief element gezien. 

Gust. De Smet Gent 1877 – 1943 Deurle

De jager aan tafel
1928 
Gouache op papier 
64 x 49 cm 
Getekend linksonder: Gust. De Smet

Herkomst Verzameling W. Dortu, Verviers/Brussel
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Vanaf 1927 wordt het werk van Frits Van den Berghe bepaald door fantastische en surrealistische 
elementen. De denk- en droomwereld die hij weergeeft in voorstellingen en composities, zijn 
volstrekt verschillend van zijn vroegere werk en dat van zijn Vlaamse tijdsgenoten. Vele werken uit de 
periode 1927-1939 komen door hun kritische inhoud agressief over, alhoewel een ondertoon van 
tederheid nooit ontbreekt. Die innerlijke tegenstrijdigheid karakteriseert wellicht de man zelf. Na 
1928 zet de kunstenaar een serie kleine olieverfschilderijen letterlijk op papier. Deze papiers marouflés 
zijn gevarieerder, complexer en abstracter; de voormalige effenheden en grote kleurvlakken met 
harde krachtlijnen behoren tot het verleden. De materie in het werk als Continuïteit is meer vibrerend 
geschilderd, die in alle rijkdom en somberheid niet alleen complex, korrelig maar ook weelderig zal 
blijven. De papierschildering onderscheidt zich door de toepassing van een gladde ondergrondtextuur. 
Op alle mogelijke manieren bracht de kunstenaar de verf aan op het papier: met een droog penseel, 
stukje stof of zelfs met de vingers. Hij maakte gebruik van de ondergrondkleur door de verf op vele 
plaatsen weer weg te nemen. Deze periode wordt ‘surrealistisch’ ofwel ‘fantastisch’ genoemd om erop 
te wijzen dat Van den Berghe nu zijn droom- en denkwereld weergeeft in voorstellingen die van alle 
conventies bevrijd zijn. Eind 1929 organiseert Le Centaure in Brussel een kleine tentoonstelling van 
Gustave De Smet en Frits Van den Berghe. De inzendingen van Van de Berghe zijn uitsluitend kleine 
schilderijen op papier, waaronder deze Continuïteit, waarvoor de kunstenaar zelf de kader voorzag;

Frits Van den Berghe Gent 1883 - 1939

Continuïteit 
1929 
Olieverf op papier gemaroufleerd op paneel 
50,5 x 30,5 cm / 60 x 40 cm (met kader) 
Getekend linksonder: FvdBerghe

Herkomst Verzameling dr. Marcel Van de Velde, Gent
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Omstreeks 1930 behandelde Frits Van den Berghe herhaaldelijk het thema van de engel. De schilder 
haalde de figuur uit zijn Bijbelse context en plaatste hem in een onwereldse, dreigende omgeving.  
De wrede engel – uit de oude verzameling van de Gentse politicus Edward Anseele, een vriend van de 
schilder – heeft niets van zijn traditioneel aseksuele voorkomen behouden. Door het accent te leggen 
op de vrouwelijkheid krijgt de scène een sterk bevreemdend karakter. De vrouwelijke engel overvleugelt 
letterlijk de drie stervelingen in de linkerhoek die gelaten hun lot lijken af te wachten. Hun verloren 
naaktheid verschilt sterk met de bijna exhibitionistische engelfiguur, met haar sterk geprononceerde 
borsten en in detail getekende schaamlippen. Typerend voor Van den Berghes late werk is de gebalde 
beeldspraak waarin tegenstrijdige emoties elkaar raken. Het menselijke bestaan wordt erin tot zijn 
essentie herleid, met de verbeelding van universele drijfveren als angst, woede, onrust en 
vervreemding. Nu eens is de mens in zijn solitaire eenzaamheid gevat, en dan weer, zoals meesterlijk 
in De wrede engel, komt hij samen in een groep, en toch weer niet; ook deze figuren vinden geen 
geborgenheid bij elkaar. De beklemmende sfeer straalt een doodsangst uit, waarbij de Engel Gods 
eerder de engel des doods wordt, die de mens in zijn primaire bestaan bedreigt. De wrede engel 
confronteert hem dus met zijn eindigheid die de mens in zijn primaire bestaan bedreigt. In zijn 
eenvoud geeft de voorstelling een gebald beeld van het menselijk zijn. Naakt, eenzaam en ontdaan van 
alle wereldlijke rijkdom moet hij zijn lot ondergaan. Daarmee lijkt de scène een moderne vertaling te 
zijn van de sinds de middeleeuwen zeer geliefde thematiek van de dag des oordeels.

Frits Van den Berghe Gent 1883 - 1939

De wrede engel 
1932 
Olieverf op doek 
75 x 66 cm 
Getekend rechtsonder: FvdBerghe

Herkomst Verzameling Edward Anseele, Gent
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In de periode 1925-1927 schilderde Hubert Malfait een kleine reeks werken van monumentale figuren 
met een extreem sculpturale opbouw. Uit deze reeks is De man met de accordeon een sterk overtuigende 
compositie in de ruimte met een kubistische opbouw van het personage met het muziekinstrument. 
Hiermee toonde de schilder zich verwant met het primitivisme van de internationale avantgarde. 
Malfait kruidde deze elementen met milde humor waardoor hij zich onderscheidde van Permeke en 
Van den Berghe en een eigen plaats innam in het Vlaams expressionisme. De figuur is in close-up 
weergegeven en het lichaam is gedeformeerd. Ook de accordeon en het meubilair hebben een sterk 
sculpturaal karakter. De man met de accordeon is een schilderij waarvan de compositie streng is 
gehouden met een frontaal weergegeven figuur. Het gedifferentieerde coloriet blijft steeds aandoenlijk 
door de zachte tonaliteiten, de frisse en donkere kleuren die met lichte schakeringen de eigentijdse 
atmosfeer doeltreffend illustreren. In vergelijking met zijn vroegere werk bracht hij de verf niet langer 
korstig aan maar vlakker en dunner. De compositie en de kleuren zijn lichter geworden, terwijl de 
picturale en structurele spanningen behouden bleven. Malfait creëerde de volumes op basis van grote 
kleurvlakken en nuanceert ze door er schaduwpartijen in op te nemen. Deze betekenisvolle en 
spontane inbrengen geven aan dit schilderij een totaal verantwoorde opbouw, een oervorm in 
evenwichtige harmonie, geladen met een levendige spontaniteit. De synthetische kleurvlakken en de 
kubistische vlakverdelingen zijn verwant met het werk van Gust. De Smet die, samen met Malfait, 
sinds 1925 in de ban was van het kubisme van André Lhôte. Dit werk spreekt door zijn evasieve en 
poëtische verhaallijn die herinnert aan het werk van Marc Chagall, die Malfait in 1926 leerde kennen. 
Later in de jaren twintig exposeerde Malfait in prominente kunstkringen zoals Kunst van Heden, 
Cabinet Maldoror en bij Le Centaure.

Hubert Malfait Astene 1898 – 1971 Sint-Martens-Latem

De man met de accordeon
1927 
Olieverf op doek 
100 x 80 cm 
Getekend rechtsboven: HMalfait
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In de werken van Saverys uit de periode 1950-1964 bleef de vitaliteit een sterke hoofdrol spelen.  
Het genre van het landschap is het resultaat van een kerngezonde spontaniteit, gepaard met een 
aangeboren zin voor vorm. Vol levenslust schilderde de kunstenaar voort. Paul Huys noemde ze 
treffend een ‘uitbarsting van een ongebreidelde schildersdrift’. Het schilderij Kleurrijke Leie toont dat 
de kunstschilder geen ‘verzadigd meester’ was. Dit werk laat juist zien hoe de kunstenaar met de solide 
basis van zijn kunstenaarschap verder is geëvolueerd. Met een brede toets bepaalde Saverys op het 
paneel zijn compositie. De verflagen verschillen van nauwelijks dekkend tot zwaar aangebracht met 
het paletmes. De natuur van de Leiestreek bleven de kunstenaar impulsen en aanleiding geven tot deze 
experimenten. Saverys plaatste langgerekte en streng verticale toetsen op het doek, met de nadruk op 
vlotte en brede penseelstreken in uitgesproken tinten. Het is vooral de contrastwerking tussen het 
heldere landschap, de verstilde aardoppervlakte en de levendige lucht. Duidelijk zichtbaar en voelbaar 
is Saverys’ zoektocht naar de sfeer van het moment en niet zozeer de subtiele lichtschakeringen met de 
zoeterige kleurtonen van het luminisme. Saverys wordt dan ook terecht gezien als een ‘aparte schakel 
in het Vlaams expressionisme’. Deze Kleurrijke Leie heeft te veel persoonlijke stijl om van impressionisme 
te spreken. Het werk is te beheerst en te bezonken, te vrij van alle luidruchtigheid opdat men van 
fauvisme zou kunnen spreken. En het is te gracieus om het bij het (post-)expressionisme onder te 
brengen.

Albert Saverys Deinze 1886 – 1964 Petegem

Kleurrijke Leie
Ca. 1955 
Olieverf op doek 
80 x 100 mm 
Getekend rechtsonder: Saverys
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