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Dichter bij de Leie. Leiestreek in woord en beeld
In deze tentoonstelling gaat het museum op zoek naar de poëzie achter het beeld en het beeld in de poëzie van klassieke en hedendaagse beeldende kunstenaars en schrijvers in de Leiestreek. De 
tentoonstelling is wegens succes verlengd tot 26/02.
Beeldende kunsten uit onze regio worden gecombineerd met wat er in proza en poëzie geschreven is over de Leiestreek, en over het leven op en rond de rivier Leie. Deze beschouwingen over de regio worden 
immers al te vaak los van elkaar gezien, terwijl ze deel uitmaakten van een gezamenlijk cultureel leven, waarbij kunstenaars uit alle disciplines doorgaans onderling intens contact hadden en elkaar stimuleerden 
in hun artistieke praktijk, in welke vorm dan ook.
Het schilderen in de Leiestreek en het bezingen van de regio met woorden neemt aanvang in de 2de helft van de 19de eeuw. Xavier De Cock schildert er rond 1860 in de geest van de pleinairisten één van de 
eerste belangrijke werken “Overtocht van het veer op de Leie te Latem”. In 1890 presenteert Emile Claus zijn monumentale “Bietenoogst”. Tegelijk is er een uittocht van verschillende kunstenaars uit het 
steeds meer geïndustrialiseerde Gent. Op het platteland vinden ze de waarachtigheid en de eenvoud van het landelijke leven. Ook dichters-schrijvers als Guido Gezelle, Stijn Streuvels en Karel Van de Woestijne
ontdekken op eenzelfde manier de Leiestreek en bezigen de rivier in hun verzen of proza. Gedurende de daaropvolgende generaties en tot op heden zal de rivier de Leie de rode draad en een niet-aflatende 
inspiratiebron voor kunstenaars blijven. De opvolging werd telkens verzekerd, en daarom kan er in de tentoonstelling werk worden getoond van de klassieke Leieschilders tot dat van moderne en hedendaagse 
kunstenaars.

Om gezondheidsredenen kon ik een paar maanden niet naar Machelen.
Maar Bianca en Martin hielden me altijd op de hoogte.
Mijn eerste activiteit na mijn herstel was een bezoek aan de mudel!



Historiek Mudel
In 1928 werd in Deinze de Kunst- en Oudheidkundige Kring gesticht. Al spoedig verwierf de vereniging naast de oudheidkundige voorwerpen en documenten ook kunstwerken. Aan de andere 
kant had de stad Deinze over verscheidene jaren een vrij groot aantal werken verzameld, enerzijds door schenkingen, anderzijds door het feit dat het stadsbestuur sinds jaren in de 
gemeentebegroting een zeker bedrag voorzag voor de aankoop van kunstwerken.
In 1941 nam het - sinds jaren bestaande - voornemen van de stad een museum te Deinze in te richten steeds vastere vorm aan. Het zou een museum zijn uitsluitend voorbehouden aan het 
werk van kunstenaars uit de Leiestreek, met als kern het werk van de 'Latemse' kunstenaars, werkzaam in het dorp Sint-Martens-Latem. Beslissend was de schenking in 1942 van het 
magistrale werk 'Bietenoogst' van Emile Claus door zijn weduwe aan de stad.
Op 7 maart 1942 was de oprichting van het Stedelijk Museum een feit. Een dergelijk regionaal museum was het eerste van die aard en met deze opzet in het land. De Staat verklaarde zich bereid 
uit zijn kunstverzameling werken in bruikleen af te staan. Ook de Oudheidkundige Kring stond zijn kunstwerken in bruikleen af, doch behield de oudheidkundige objecten en archivalia. De 
collectie van de stad Deinze en de verzameling van de Kring werden tentoongesteld in een neogotisch gebouw aan de kerk van Deinze.
De kunstverzameling groeide dankzij aankopen en milde schenkers voortdurend aan, zodat al spoedig de idee ontstond een nieuw museum te bouwen. In 1968 werden reeds plannen 
ontworpen, die echter slechts definitieve vorm kregen in 1977. Op 28 november 1981 werd plechtig het nieuwe museum geopend, dat gelegen is vlak bij het centrum van de stad en langs de 
Leie. Het was het eerste gebouw met een specifieke museumfunctie dat sinds de Tweede Wereldoorlog in België werd opgetrokken.
Het museum bevat nog steeds de oorspronkelijke twee afdelingen: deze van plastische kunsten en deze van volkskunde.
De collectie van het huidige 'Museum van Deinze en de Leiestreek' bestaat -zoals de bedoeling was bij de oprichting - enkel uit werken gemaakt door kunstenaars die gewoond en/of gewerkt 
hebben in de streek rond de Leie.
Deze geografische beperking is een bewuste en doordachte keuze geweest. Door die begrenzing doet zich binnen de verzameling geen versnippering voor, hetgeen aangewezen is voor een 
eerder klein museum. Dit maakt van het Museum van Deinze een streekmuseum, doch met een nationale en zelfs internationale uitstraling.

Topstukken

Het mudel herbergt 2 topstukken: Bietenoogst van Emile Claus en De moedwillige blinde en de kreupele die 
een kindje wil leren lopen van Gustave Van de Woestyne.



De in 1890 afgewerkte 
Bietenoogst mag beschouwd 
worden als een scharnierwerk 
in het oeuvre van Emile Claus. 
Het sluit zijn meer realistische 
periode af en kondigt het 
luminisme van de periode 
rond 1900 aan. In het 
gigantische doek van 320 op 
480 centimeter leeft de 
naturalistische tendens voort, 
net als in de naar een 
uitgesproken realisme 
neigende visualisering van het 
landelijke leven. 
Desalniettemin maakt Claus 
zich in dit werk reeds los van 
het academisme van zijn 
opleiding. Hij geraakt steeds 
meer geboeid door het licht, 
zeker onder invloed van het 
Frans impressionisme dat hij 
ontdekt op de tentoonstelling 
van "les XX" in Brussel en 
tijdens zijn verblijven in Parijs. 
Het schilderij werd op het 
Brussels salon van 1890 
tentoongesteld voor het 
publiek. Daarna reisde het 
naar Parijs en München, waar 
Claus een gouden medaille 
ontving. Het bevestigde Claus’ 
naam als landschapsschilder: 
de critici plaatsen hem bij de 
belangrijkste kunstenaars van 
het land. Claus hield het doek 
tot zijn dood in zijn atelier 
opgesteld. Het werd in 1942 
door zijn weduwe aan de stad 
Deinze geschonken.





Emile Claus
Zelfportret 1874
Collectie mudel Deinze







Jenny Montigny
Emile Claus aan het werk. vijf 
houdingen. 1924

Emile Claus (Belgian painter) 1849 - 1924
Portrait de Jenny Montigny, 1902
oil on canvas
Musées des Beaux-Arts, Brussels

"Kleuterschool te Deurle"; 
olieverf op doek door Jenny 
Montigny 



De moedwillige blinde/ De kreupele die een kindje wil leren lopen is een kunstwerk uit de 
collectie van de Vlaamse Gemeenschap en werd in 1944 aan het Museum van Deinze en de 
Leiestreek in bruikleen gegeven. De allegorische en moraliserende voorstelling is 
karakteristiek voor Van de Woestynes werk uit de oorlogsjaren 1914-1919. De kunstenaar 
verwerkte zijn gevoelens van hulpeloosheid en afkeer in beeldende parabels. Het werk is sterk 
symbolistisch te noemens wegens het allusief karakter en de verborgen boodschap. De 
introspectie die van de hoofdfiguren uitgaat, weerspiegelt van de Woestynes zielsleven op dat 
moment en zijn heimwee naar zijn geboorteland. In tegenstelling tot zijn vroegere werk, met 
zijn typische lineaire contouren, hanteert de schilder hier zachte, vage en soms brokkelige 
omtrekken. De bijzondere artistieke waarde resulteert onder meer uit een nieuwe techniek die 
Van de Woestyne toepaste door met een stuk glas de eerste verflaag af te krabben om kleuren 
in elkaar te laten overvloeien. Hierover bracht hij dan een nieuwe verflaag aan met een zachter 
en poëtischer resultaat.



Het museum is gevestigd in het 
beschermde woonhuis van schilder 
Edgard Gevaert. Zijn vrouw Marie 
stelde na diens dood het atelier 
open: mensen konden er werk van 
haar man en haar vader, 
beeldhouwer George Minne, gaan 
bekijken. Na haar overlijden, kocht 
de gemeente Sint-Martens-Latem 
het huis en richtte er het museum 
Gevaert-Minne in. Je vindt er ook 
werk van andere Latemse 
kunstenaars.
Gevaert bouwde zijn merk-
waardige huis zelf in de jaren 1920: 
je ziet ondermeer gotische 
elementen en kenmerken van de 
toen populaire cottagestijl. 
Ingang via de Edgard Gevaertdreef.

Sculpturen van Richard 
Minne in mudel Deinze.
Een bezoek aan het Gevaert 

Minne Museum is aan te 
bevelen.



Escadrille - groep vliegtuigen 



Valerius de Saedeleer
Ganzen op de Leie



Het mudel heeft een tweede topwerk van 
de in Gent geboren en in Deurle 
overleden kunstenaar Xavier De Cock 
(1818-1896) in zijn bezit. Na lang 
onderhandelen slaagde museum-
conservator Wim Lammertijn erin om het 
werk ‘Koeien steken de Leie over te 
Deurle’, dat dateert uit 1891, naar het 
museum te halen.
“Het nieuwe topwerk geeft een idyllisch 
spektakel weer dat gebeurde ter hoogte 
van Auberge du Pêcheur, waar de dieren 
op eigen kracht door de rivier konden 
waden”. “Zelfs vandaag wordt dit 
schouwspel bij lage waterstand wel eens 
waargenomen. Op de achtergrond ziet 
men in de verte de torens van het 
kasteel Ooidonk."



Xavier De Cock, Overzet van het 
veer op de Leie te Latem, 1860 
(collectie mudel / Museum van 
Deinze en de Leiestreek)













































De schilder  1975















ERFGOED mudel









Het museumbezoek bracht me een stortvloed aan kunstervaringen.
Ik heb geprobeerd een aantal daarvan in dit verhaal weer te geven.

Ik was vooral blij met de vele bezoekers. Vooral ouders met hun 
kinderen namen deel aan interactieve mogelijkheden.
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