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RETROSPECTIEVE

A L B I J N VA N D E N A B E E L E ° 1 8 3 5 - + 1 9 1 8
R A F VA N D E N A B E E L E ° 1 9 1 9 - + 2 0 0 8
6 0 J A A R L AT E M S E K U N S T K R I N G
50 JAAR HEEMKRING SCHELDEVELD
De bijzondere verdienste van Albijn Van den Abeele als mens en als kunstenaar wordt onder de
aandacht gebracht met een expositie over zijn literair en bovenal picturaal oeuvre.
Deze verdienstelijke figuur ruilde zijn mandaat van burgemeester van Sint-Martens-Latem voor
de functie van gemeentesecretaris om zo meer tijd te kunnen besteden aan kunst. Spoedig was
hij omringd met een schare kunstenaars die hij op velerlei wijze steunde en inspireerde. Zo legde
hij de basis voor de kunstenaarskolonie Sint-Martens-Latem.
Zijn literaire bijdragen getuigen van zijn liefde en verknochtheid aan de Leiestreek, van zijn
sociale bewogenheid en grote interesse voor geschiedschrijving. Hij sloeg echter een andere
weg in en drukte zich voortaan uit met verf en penseel. Zo vereeuwigde hij zijn directe omgeving
en de Zwalmstreek. De bezoeker krijgt o.a. een selectie van 25 schilderijen te zien voornamelijk
uit privéverzamelingen, alsook enkele bijhorende schetsen uit privébezit.
Wie zich in zijn leven en werk verdiept, ontdekt dat hij nog steeds tot ver buiten de landsgrenzen
gewaardeerd wordt. De bezoeker wordt uitgenodigd de betekenis van zijn kunst te ‘her-denken’…
Kleinzoon Raf Van den Abeele werd in 1919 geboren en is in 2008 overleden. De Latemse
Kunstkring bestaat 60 jaar in 2019 en Raf Van den Abeele was één van de stichters. Hij was eveneens
burgemeester in Sint-Martens-Latem, historicus en heemkundige en actief in culturele kringen.
In 2019 bestaat de Heemkring Scheldeveld 50 jaar. Ook hier was Raf Van den Abeele stichtend
voorzitter samen met Julien Van Twembeke. Bovendien was hij actief bestuurslid van het
Documentatie- en Archiefcentrum voor Kunst en Heemkennis. Het luik over zijn leven en werk
is te bezichtigen in de Oude Brouwerij, Dorp 24. Zijn 100ste geboorteverjaardag wordt eveneens
herdacht.
De retrospectieve ‘Albijn Van den Abeele (1835-1918)’ is een organisatie van de Gemeente
Sint-Martens-Latem (cultuurfunctionaris Sophie Desmet) en de Latemse Kunstkring i.s.m.
de familie Van den Abeele. De tentoonstelling over Raf Van den Abeele (1919-2008)
verloopt in samenwerking met Johan Van Twembeke, huidig voorzitter en conservator
van het Gemeentelijk Documentatie- en Archiefcentrum.

De catalogus van de retrospectieve is verkrijgbaar voor €15 in het gemeentehuis.
Natuurliefhebbers kunnen de bewegwijzerde ‘Albijn Van den Abeeleroute’ ontdekken. Deze
start nabij de Koutermolen (9 km, ingekort 6 km) en voert langs de karakteristieke plekjes die hij
samen met zijn schilderende collega’s herhaaldelijk op doek heeft gezet. Je wandelt langs de
plekken waar ze gewoond en gewerkt hebben. De route is verkrijgbaar in het gemeentehuis en
de gemeentelijke musea voor €2.
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