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OER - De wortels van Vlaanderen
Caermersklooster, Gent, België
15 maart – 6 augustus 2017
www.oer.vlaanderen
Van 15 maart tot 6 augustus 2017 organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met
Katoen Natie, Indaver en The Phoebus Foundation, de tentoonstelling ‘OER. De wortels van
Vlaanderen’ in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster te Gent.

Op papier is OER een tentoonstelling over de Vlaamse kunst
tussen pakweg 1880 en 1930, met in de hoofdrollen: Emile
Claus, Valerius De Saedeleer, Gustave Van de Woestyne,
George Minne, James Ensor, Léon Spilliaert, Rik Wouters,
Frits Van den Berghe, Constant Permeke, Gust. De Smet,
Hubert Malfait en Edgard Tytgat. Ze vertelt over een
kantelpunt in de kunst- en cultuurgeschiedenis, en neemt je
als bezoeker mee naar de vroege 20ste eeuw.
Maar OER is meer. OER gaat ook over vandaag, en over wie
wij als Vlamingen zijn. Want de grens tussen heden en
verleden is flinterdun.
OER brengt een uitzonderlijke selectie van topstukken van de meest invloedrijke schilders uit die
periode. Vele stukken bevinden zich in privébezit en worden voor de eerste keer getoond aan het
grote publiek. De werken worden gepresenteerd in een sprookjesachtige scenografie waardoor het
lijkt alsof je in de schilderijen rondloopt.
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De titel: OER
Als je ‘oer’ opzoekt in het woordenboek, blijken die drie krachtige lettertjes een voorvoegsel. Dat
betekent eenvoudigweg: ‘heel’ of ‘zeer’. ‘Oeroud’ is niet voor niets: heel oud. Oer-Vlaams: door en
door Vlaams.
‘Oer’ is echter ook een vergeten zelfstandig naamwoord. Letterlijk betekent dat zoveel als ‘begin,
oorsprong’. Soms wordt het woord taalkundig in verband gebracht met grond en ploegen, dan weer
met oevers en rivieren.
Het is precies die mix van associaties die ‘OER’ de perfecte titel maakt voor de nieuwe
tentoonstelling in het Gentse Caermersklooster. Daarin gaan we immers op zoek naar onze ‘roots’.
Die blijken niet enkel stevig verankerd in de malse Vlaamse boerengrond. Artistiek liggen ze voor een
belangrijk deel ook aan de oever van een rivier: de Leie.
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Het verhaal van OER
OER neemt je als bezoeker mee naar de late 19de en vroege 20ste eeuw. Gent is de belangrijkste
industriestad op het Europese vasteland. Fabrieksschoorstenen walmen dag en nacht. Geen wonder
dat het heimwee naar het verloren boerenverleden steekt.

Kunstenaars als Emile Claus, Gustave Van de Woestyne,
George Minne en Valerius De Saedeleer verlaten het vuile
Gent. In de Leiestreek kunnen ze vrij ademen, en vinden ze
echo’s van de verloren idylle. Elk op hun manier zoeken ze
– bewust of onbewust – hun wortels De een vindt die in
rijpe korenvelden, de ander in de bruegeliaanse poëzie van
een winterlandschap of in het getaande gezicht van een
boer. In hun schilderijen, beelden en tekeningen zweemt
een soort collectieve essentie van wat Vlaanderen is. Een
monumentale, complexloze en vaak bijna spirituele ode
aan de streek en haar bewoners.
Emile Claus, Meisje aan de Leie

Maar ook buiten Latem wordt geschilderd. In Oostende schildert James Ensor burleske fantasieën –
want ook absurde humor is typisch Vlaams. En bij het begin van de 20ste eeuw voelt Léon Spilliaert
zich verloren in een steeds sneller veranderende wereld.

De Eerste Wereldoorlog is een breuklijn. Romantische dromen worden begraven. Kunstenaars als
Gust. De Smet, Frits Van den Berghe en Constant Permeke schilderen voortaan de werkelijkheid zoals
ze die ervaren: ruw, rauw en doorvoeld. In hun taferelen verschijnen boeren en vissers, maar ook
caféscènes, kermissen, circussen en variété. Want zelfs in een snel veranderende wereld drinkt de
Vlaming graag zijn pintje, en maakt hij graag plezier.
Dat is net wat OER zo spannend maakt. Het verhaal mag zich dan al zowat 100 jaar geleden afspelen:
vaak is het o zo herkenbaar. De grens tussen heden en verleden is flinterdun.
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OER, dat zijn wij
Op papier gaat OER over de Vlaamse kunst en cultuur in de late 19de en vroege 20ste eeuw. Maar in
feite is OER een verhaal over wie wij als Vlamingen zijn. Over ons gedeelde verleden en over onze
culturele identiteit. Ze gaat over onze ‘roots’.

Ieder mens heeft wortels. Die hebben te maken met de plaats waar we zijn opgegroeid, met
familieleden en vrienden. Want mensen verwortelen ook samen. Wie in een zelfde uithoek van de
wereld woont, deelt nu eenmaal vaak gelijkaardige idealen, normen en waarden. Maar er zijn vooral
eindeloos veel kleine dingen die mensen verbinden. Het zit in hobby’s en karaktertrekjes, in wat we
leuk vinden, mooi of lekker. Denk aan het moment waarop je de grens oversteekt met Frankrijk. Plots
zijn de huizen anders, en ook de eetgewoonten.

OER gaat over de wortels van Vlaanderen. Over datgene wat je bewust of onbewust mist als je
emigreert: niet de frietjes of de chocola, niet de lintbebouwing of de ‘ugly Belgian houses’, maar de
mensen achter dat alles. Hun normen en gewoonten, grote dromen en kleine kantjes. OER is een
verhaal over de duizenden dikke en sliertig smalle wortels die van een lapje grond thuis maken. Ook
al ligt dat lapje in een druilerige uithoek van de wereld, bij de grijze Noordzee. Ze gaat over wat
Vlamingen zo oer-Vlaams maakt. Vroeger, maar ook vandaag.

Zo houdt deze tentoonstelling ons allemaal een spiegel voor: kijk, dit is de cultuur die je mee kreeg
met de paplepel. Dit zijn wij.
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Mijmeringen van bekende Vlamingen
Om de brug te slaan tussen heden en verleden zijn in de tentoonstelling citaten aangebracht. Die zijn
afkomstig uit het boek dat bij deze expo hoort. Aan opiniemakers, academici, kunstenaars en
prominenten – zoals Mia Doornaert, Wim Opbrouck, Jean Paul Van Bendegem, Herman De Bode,
Rick de Leeuw en Jürgen Mettepenningen – werd gevraagd om een korte tekst te schrijven bij een
kunstwerk dat hen persoonlijk raakte. Het resultaat is herkenbaar en beklijvend, en maakt de
geschiedenis tastbaar en springlevend.

Het was een tijd waarin de seizoenen nog seizoenen waren, waarin grootouders en
kleinkinderen in dezelfde wereld leefden, waarin de tijd ons niet ongenadig voor zich uit joeg
maar rustig met ons mee bewoog.
Mia Doornaert, journaliste en auteur

Het gebeurt zelden dat een kunstenaar in mij kruipt en zachtjes tegen mijn hart schuurt.
Wim Opbrouck, auteur en zanger
Op zondagochtend komen de mannen kaarten. Als ik het raam open heb staan en de wind
staat goed, hoor ik ze tot bij mij thuis. Sinds een jaar weet ik hoe De Herberg van Gust. De
Smet vroeger geklonken heeft. Een kleine honderd jaar later klinkt ze hier op zondagochtend
nog steeds zo.
Rick de Leeuw, zanger, schrijver, dichter
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Kunst als sprookje
Een bezoek aan OER is een belevenis. Vergelijk het met naar het theater gaan, al zijn de acteurs
ditmaal niet van vlees en bloed: de hoofdrolspelers, dat zijn de kunstwerken. De schilderijen, beelden
en tekeningen verschijnen niet gewoon sec tegen de muur: ze worden tot leven getoverd. Je voelt,
met andere woorden, waarover iedere zaal gaat. Je belééft onze kunstgeschiedenis. Deze
tentoonstelling is een zinnenprikkelend totaalspektakel.

Een muurtekst kan wel beschrijven dat de 19de-eeuwse burgerij leefde in een strak korset van
regeltjes. Maar het wordt zoveel levensechter wanneer je als bezoeker die 19de-eeuwse taferelen
ervaart in een interieur dat uit een schilderij geplukt lijkt. Het Caermersklooster verandert heel even
in een burgerwoning, compleet met haard en pronkmeubilair, en met een fantastische avondjurk van
omstreeks 1900 als hoogtepunt. Ergens tikt een klokje, want ook klanken maken deel uit van de
scenografie. En zo voel je als bezoeker hoe de 19de-eeuwse wereld eruit zag: streng en keurig.
Wat een contrast met de volgende zaal. Je verlaat de stad en betreedt de Vlaamse boerenbuiten.

Hier verschijnen de schilderijen van Emile Claus en Léon De Smet letterlijk tussen de bomen: grote,
bloesemende fruitbomen die in de zaal zijn gezet, net als twee tuinbankjes. In de verte kwinkelieren
de vogeltjes. De kunst van Claus was nog nooit zo levensecht, zo dromerig en feeëriek. OER wordt
een sprookje.

Ook de werken van Valerius De Saedeleer verschijnen tegen een achtergrond van zilveren bomen, en
in de zaal die is gewijd aan Gustave Van de Woestyne wordt het atelier van de kunstenaar tot leven
gewekt. Hier staan zijn schildersezel, zijn kruk en het kastje dat ooit voor hem werd getimmerd door
een buurman uit Latem. Op de schildersezel: een onafgewerkt schilderij, alsof de kunstenaar ieder
ogenblik terug kan binnen komen.

De beeldhouwwerken van George Minne worden gecombineerd met een subliem schilderij van de
jonge Gust. De Smet. De hemelsblauwe muren geven je het gevoel dat je verzeild bent in een
droomwereld van pure schoonheid.

Groot is het contrast met de ruimte waarde werken van Spilliaert verschijnen, samen met een
schilderij van Frits Van den Berghe. De werken spreken boekdelen: hier hangt een sfeer van
psychologische onrust, van levensangst en ultieme verlorenheid.
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Gelukkig lacht James Ensor al die waanbeelden van tafel. In een gouden zaal word je als bezoeker
ondergedompeld in een sfeer van burleske humor, licht en kleur. De vloer van deze zaal is een
fotografische reproductie van het tapijt in het Ensorhuis, en op de achtergrond klinkt de knotsgekke
muziek die Ensor zelf heeft gecomponeerd. Zo word je helemaal meegezogen in de omgekeerde
wereld van maskers en skeletten, knotsgekke kolder en scherts. Want al lachend zegt de zot zijn
gedacht.

Daarna is het de beurt aan Rik Wouters. Er hangt een opmerkelijke hoeveelheid schetsen in de
tentoonstelling, grotendeels afkomstig uit een schetsboekje van de kunstenaar. Ze verschijnen tegen
een donkere achtergrond, en evolueren van bijna abstracte krabbels tot steeds meer herkenbare
figuren – om uit te monden in een zee van licht en kleur, bij een subliem beeld en een o zo dromerig
schilderij van de kunstenaar. Zonder expliciet te worden, evoceert deze overgang van duisternis naar
licht de Eerste Wereldoorlog: een omslag naar een andere wereld, met een nieuw soort kunst.
In de zaal die is gewijd aan de Vlaamse expressionisten bevindt zich werk van Constant Permeke,
Gust. De Smet, Hubert Malfait en Frits Van den Berghe. Hun taferelen verschijnen tegen felgekleurde
wanden, en wie naar boven kijkt, ziet een blauwe lucht waarop schapenwolkjes drijven. Want in deze
tentoonstelling is het altijd lente. Diverse schilderijen hebben de mogelijkheid om de uitleg in de
audioguide in te ruilen voor een gepersonaliseerde soundtrack, op de tonen van Ivan Heylen,
Raymond Van het Groenewoud of Jacques Brel.

Edgard Tytgat besluit de rijke opsomming van kunstenaars. Tytgat blijft altijd een kleine jongen. En
kleine jongens houden van draaimolens. De tentoonstelling geeft de bezoeker de kans om zelf ook
weer even kleine jongen (of klein meisje) te worden: centraal in deze zaal prijkt een amusant soort
carrousel. Daarop kun je gaan zitten, en al draaiend naar de schilderijen kijken. Want waarom ernstig
zijn als je ook kunt spelen?

De tentoonstelling besluit met een drieluik waar op de tonen van Will Tura’s ‘Vlaanderen m’n land’
beelden voorbij schuiven van Vlaanderen. Het zijn echo’s van de werken die in de tentoonstelling
hangen, maar dan niet geschilderd of gebeeldhouwd, maar gefilmd en dus: levensecht. Ze slaan de
brug tussen heden en verleden en tonen: dit zijn wij.
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Onstaan en organisatie
De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door Katoen Natie, Indaver en The Phoebus Foundation,
onder auspiciën van de Provincie Oost-Vlaanderen. Samen maakten Fernand Huts en Jozef Dauwe,
gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen, de expositie ‘Voor God & Geld’ tot een succes. Die
wordt nu gevolgd door de expositie ‘OER’, vanuit een zelfde PPS-constructie, op dezelfde locatie, het
Caermersklooster in Gent.

Jozef Dauwe, gedeputeerde van de
Provincie Oost-Vlaanderen

Fernand Huts, voorzitter van Katoen Natie,
Indaver en The Phoebus Foundation
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Schilderijen en beelden uit Vlaamse collecties












Belfius Art Collection
Collectie De Bode
Collectie GDX, Antwerpen
Courtesy of Francis Maere Fine Arts Gallery Gent
Courtesy of Galerij Oscar De Vos
Design museum Gent
Diverse privé-eigenaars en -verzamelaars
The Phoebus Foundation
Verzameling Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Verzameling Vlaamse Gemeenschap (één van de belangrijkste werken van Emile Claus komt
uit de werkkamer van de gouverneur)
Avondjurk van mevr. Minnaert
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Curator Katharina Van Cauteren
Prof. dr. Katharina Van Cauteren (Gent, 1981) is kunsthistorica. Ze
doceert beeldende kunst aan de Universiteit Antwerpen en staat aan
het hoofd van de kanselarij van The Phoebus Foundation.
In 2010 verdedigde Katharina aan de KU Leuven een proefschrift over
de verborgen betekenis in het oeuvre van de Brusselse schilder
Hendrick De Clerck. Die wijsheden verwerkte ze later in het boek
‘Politiek & schilderkunst. Hendrick De Clerck (1560-1630) en de keizerlijke ambities van de
aartshertogen Albrecht en Isabella’.
Katharina Van Cauteren cureerde reeds tal van tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Samen
met Walter Van Beirendonck vierde ze de 350ste verjaardag van de Antwerpse Academie, ze bracht
Rubens naar India en Van Eyck naar Nederland. In 2016 maakte ze in het Gentse Provinciaal
Cultuurcentrum Caermersklooster de spraakmakende expo ‘Voor God & Geld. Gouden Tijd van de
Zuidelijke Nederlanden’. Nu is ze curator van ‘OER. De wortels van Vlaanderen’.
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Publicaties
Aan de hand van essays, gedichten en mijmeringen wekt het boek ‘OER.
De wortels van Vlaanderen’ de brede culturele context van het Vlaamse
belle epoque en het interbellum weer tot leven. Daarbij gaan ook
kunstenaars, academici, verzamelaars en opiniemakers van vandaag op
zoek naar hun 'roots'.

Onder leiding van Katharina Van Cauteren en met bijdragen van Michaël
Aerts, Nick Andrews, Patrick Bernauw, Jan Briers, Koen Broucke, Klaas
Coulembier, Jozef Dauwe, Herman De Bode, Rick de Leeuw, Johan De Smet, Oscar De Vos, Mia
Doornaert, Mark Eyskens, Karin Hanssen, Leen Huet, Fernand Huts, Karine Huts-Van den heuvel, Paul
Huvenne, Agnes Lannoo-Van Wanseele, Tom Liekens, Jürgen Mettepenningen, Nadia Naveau, Wim
Opbrouck, Constantijn Petridis, Niels Schalley, Karim Schelkens, Herwig Todts, Jean Paul Van
Bendegem, Katharina Van Cauteren, Luc Van Cauteren, Sven Van Dorst en Cathérine Verleysen.

Zij maken het verleden weer springlevend. Daarbij wordt één ding echt duidelijk: OER gaat over u en
mij.

OER. De wortels van Vlaanderen
EAN 9789401442909 | 304 pagina’s | hardback
uitgever Lannoo | € 45

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV) besteedt, met een mooi
geïllustreerd themanummer van veertig bladzijden aandacht aan de
tentoonstelling OER. De wortels van Vlaanderen.

Het OKV-themanummer ‘OER. De wortels van Vlaanderen’ is te koop in
de tentoonstelling. Auteurs: Niels Schalley en Naomi Meulemans.

Kunsttijdschrift, paperpack | 40 pagina’s
circa 40 full colour illustraties | € 10
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Fact Sheet
Tentoonstelling ‘Oer. De wortels van Vlaanderen’
Bezoekadres
Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Lange Steenstraat (Patershol), 9000 Gent
Publieksinformatie
+32 (0)9 269 29 10 (di t/m zondag van 10 tot 18 uur) of stuur een email naar
caermersklooster@oost-vlaanderen.be
Openingsuren
15 maart 2017 – 6 augustus 2017
Dinsdag t/m zondag 10 tot 18 uur, gesloten op maandag
Gemiddelde bezoekduur 1.5 uur. Toegang tot 17.00u
Kaartverkoop
De online kaartverkoop voor de tentoonstelling start 1 maart 2017, via de website:
http://www.oer.vlaanderen/nl/bestel-je-tickets. Met deze tickets bent u zeker van toegang op
een door u gewenste dag en tijd. U kunt direct doorlopen naar de ingang van de tentoonstelling. U
kunt de tickets ook op een ander moment gebruiken, maar u heeft dan kans op wachttijd.
Kaarten zijn ook aan de kassa beschikbaar, vanaf 15 maart 2017. In verband met een optimale
bezoekerservaring en maximale capaciteit behoudt de organisatie het recht bezoek te reguleren,
waardoor enige wachttijd kan ontstaan.

Toegangsprijzen (inclusief audioguide)
€ 10
Individuele bezoekers
€7
19 t.m. 26 jaar, +60 jaar
Groepen vanaf 10 personen
Personen met een beperking
Personeel van de Provincie Oost-Vlaanderen
Houders van lerarenkaart, Herita- en VAB-lidkaart
€0
Tot en met 18 jaar
Begeleiders van personen met een beperking
Houders van gelegitimeerde gidsen- en perskaart
Houders van Gent City Card en studentenkaart
Houders van OKV-, ICOM- en Davidsfonds lidkaart
Bij elk bezoek aan de tentoonstelling ‘OER’ wordt gratis een audioguide aangeboden in het
Nederlands, Frans of Engels. Het ticket biedt eveneens toegang tot de educatieve tentoonstelling
rondom de restauratie van Het Lam Gods -van de gebroeders Van Eyck- in het Caermersklooster.
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Rondleidingen
Ervaren gidsen begeleiden u gedurende 1,5 uur doorheen de tentoonstelling.
vzw Gandante
www.gandante.be
+32 (0)9 375 31 61
info@gandante.be

De Gentse Gidsen
www.gentsegidsen.be
+32 (0)9 233 07 72
info@gentsegidsen.be

Ghent-Authentic
www.ghent-authentic.com
+32 (0)9 269 52 18
info@ghent-authentic.be

Voor gezinnen met kinderen (6-12 jaar) is er gratis een
gezinsrondleiding beschikbaar aan de kassa:
HET MYSTERIE VAN HET PATERSHOL
Gent. Honderd jaar geleden. De stad schrikt op van een grote
kunstroof. Een verdachte uit het Patershol wordt gearresteerd. Hij
blijft zijn onschuld volhouden. Nooit worden de gestolen kunstwerken
teruggevonden.
Gent. 2017. Een oud document lijkt het onderzoek op een nieuw spoor
te brengen. Drie getuigen hebben alles zien gebeuren. Bang dat de
politie hen zou beschuldigen hebben ze hun geheim goed verborgen.
Los jij het mysterie op?

Perscontact
Hoge resolutie beelden kunt u downloaden via de website
http://www.oer.vlaanderen/nl/pers
Voor persbezoek, recensie-exemplaren van het boek OER en verdere persgerelateerde vragen kunt u
contact opnemen met
Corrinne Goenee, Marketing & Communicatie Manager
The Phoebus Foundation Chancellery
corrinne.goenee@indaver.com
+32 475 82 26 86
Gent, 14 maart 2017.
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