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Raoul De Keyser in Print
Zeefdrukken, lithografieën, 
linosneden, etsen

De Belgische kunstenaar Raoul De Keyser 
(1930-2012), die in eerste instantie bekendheid 
geniet als schilder, maakte ook een vijftigtal 
grafische drukwerken. Dit beperkte maar 
interessante corpus van werken kan min of meer 
chronologisch opgedeeld worden op basis van 
de gehanteerde druktechniek. Zo legde hij zich 
van de late jaren 1960 tot 1976 vooral toe op 
de zeefdruktechniek. In de eerste helft van de 
jaren 1970 experimenteerde hij ook sporadisch 
met lithografie. In de jaren 1980 en vroege jaren 
1990 verdiepte De Keyser zich in de linosnede. 
Na de eeuwwisseling maakte hij opnieuw enkele 
zeefdrukken en vervaardigde hij de enige ets uit 
zijn carrière. 

De meeste drukwerken van De Keyser zijn 
nauw verbonden met zijn schilderkunst. 
Vaak vormen ze een reproductie of vertaling 
van een schilderij dat kort tevoren werd 
gemaakt. Ook de veranderende voorkeur en 
keuze qua druktechniek kan gelinkt worden 
aan De Keysers bezigheden als schilder. Zo 
sluit de zeefdruktechniek perfect aan bij de 
voorkeur voor grote, egale kleurvlakken uit de 
schilderijen van de late jaren 1960 terwijl de 
linosneden, met hun meer “manuele” inbreng, 
stroken met de nieuwe picturaliteit van de 
schilderijen uit de jaren 1980. 

Niet alle prenten moeten evenwel beschouwd 
worden als reproducties of varianten van een 
schilderij. Prenten wijken subtiel of overduidelijk 
af van een gelijkaardig schilderij en in sommige 
gevallen bespeelt de kunstenaar de specifieke 
mogelijkheden van een bepaalde druktechniek. 
Bovendien hanteert De Keyser geregeld de 
reproductielogica op een oneigenlijke wijze 
door bijvoorbeeld extreem kleine oplagen uit te 
brengen – sommige prenten zijn zelfs unicaten. 
In andere gevallen heeft De Keyser linosneden 
of etsen manueel met aquarel bewerkt waardoor 
ze tot unieke of originele werken worden 
getransformeerd. 

Een verpakte gedachte en de vroege zeefdrukken
Een verpakte gedachte (1967) bestaat uit elf kartonnen bladen met 
gedichten van Roland Jooris, die werden “verpakt” in een doos 
waarop een zeefdruk van De Keyser staat afgebeeld. Net als de 
Linnen Dozen die De Keyser in deze jaren maakt, presenteert Een 
verpakte gedachte zich als een minimalistisch specific object met 
poppy kleuren. De grote, egale beeldvlakken en de geprononceerde 
contouren, die we in de schilderijen van De Keyser uit deze jaren 
aantreffen, lenen zich uitstekend tot drukwerk en duiken ook op 
in zijn eerste zeefdrukken. Hier kan de vraag worden opgeworpen 
of deze schilderijen de kunstenaar inspireren om ze in drukwerk 
om te zetten of, omgekeerd, of een confrontatie met zeefdruk De 
Keyser aanspoort om egaler en afstandelijker te schilderen. 

Drukwerk en de nieuw-realistische poëzie
Naast Een verpakte gedachte zijn in de late jaren 1960 en 1970 
ook andere zeefdrukken van De Keyser nauw verbonden met de 
neorealistische poëzie. Zo ontwerpt hij de gezeefdrukte omslagen 
van vier dichtbundels uitgegeven door het literaire tijdschrift 
Yang en maakt hij ook een zeefdruk voor het tijdschrift Kreatief. 
Voor het tijdschrift Revolver creëert De Keyser de opmerkelijke 
zeefdruk Dat kunnen we tenslotte ook (1971) waarbij een apart blad 
vol zelfklevende, witte, met zwart omlijnde figuren is opgenomen, 
die de kijker zelf al dan niet kan aanbrengen op een geabstraheerd 
landschap.

More Is Less, 5 Silkscreens en lithografieën
Het project More Is Less (1972) omvat enerzijds een kleine 
dichtbundel van Roland Jooris met vier zeefdrukken van 
De Keyser. Anderzijds is er een gelijknamige map met vijf 
zeefdrukken op groter formaat. Sporen van figuratie uit de Nieuwe 
Visie, de beeldtaal die De Keyser samen met Roger Raveel, Reinier 
Lucassen en Etienne Elias in de jaren 1960 ontwikkelde, worden 
hier gedeeltelijk ingeruild voor een meer minimalistische beeldtaal 
die ook de 5 Silkscreens (1973) markeert. De Keysers formalisme 
resulteert hier in een uitgesproken interesse in de mogelijkheden 
en beperkingen van de druktechniek: de weerbarstigheid van 
de inkten, de zoektocht naar de juiste kleur, de structuur van 
het papier (waarvan zowel de gladde als korrelige kant wordt 
gebruikt), het integreren van onbedrukte randen, het ontdekken 
van nieuwe mogelijkheden in “mislukte” drukproeven, et cetera. 
In de jaren 1970 experimenteert De Keyser ook voor het eerst 
met het medium lithografie. Sommige steendrukken sluiten 
aan bij de egale beeldvlakken uit de zeefdrukken, maar in een 
prent als Krijtlijn (1972) experimenteert De Keyser volop met de 
schakeringen en diepte-effecten die de lithografie mogelijk maakt.

Linosneden en hoogdrukken
In de jaren 1980 richt De Keyser zijn aandacht op de 
linoleumsnede. Ook hier is hij geboeid door toevalligheden die 
tijdens het drukproces ontstaan zoals de gekartelde lijnvoering of 
de “vergeten” stipjes in de kleurvlakken, die beschouwd kunnen 
worden als een equivalent van de littekens in de verfhuid van 
zijn schilderijen. In plaats van te vertrekken van een vastomlijnd 
concept, worden handgedrukte linosneden als Drieghe-vierkantig 
(1981), Tornado (1987) of Orval (1987) ambachtelijk “verstoord” 
door bijvoorbeeld sommige partijen “slecht” in te inkten en door 
een korrelig papier te gebruiken. 

In deze periode experimenteert De Keyser ook met andere 
hoogdruktechnieken. Deze strategie strookt met de filosofie van 
kleine, onafhankelijke uitgevers als Academie Leon of Rein Ergo, 
die van De Keyser respectievelijk Of de zon (1988) en Hok (1998) 
uitbrengen – prenten die gekenmerkt worden door een sterke 
zwart-witte zeggingskracht.

De tentoonstelling Raoul De Keyser in Print: Zeefdrukken, 
lithografieën, linosneden, etsen
werd samengesteld door Wouter De Vleeschouwer en 
Steven Jacobs.

Wouter De Vleeschouwer behaalde in 2014 het 
diploma van Master in de Kunstwetenschappen aan de 
Universiteit Gent met een thesis over het drukwerk van 
Raoul De Keyser. Hij werkte als assistent-curator mee 
aan de overzichtstentoonstelling van De Keyser, getiteld 
oeuvre, in S.M.A.K. Gent (september 2018-februari 2019).

Steven Jacobs publiceerde uitvoerig over de relatie 
tussen film en beeldende kunst in tijdschriften als Art 
Journal, History of Photography, Journal of Architecture, 
Millennium Film Journal, October en De Witte Raaf. 
Hij is voorts auteur van onder meer The Wrong House: 
The Architecture of Alfred Hitchcock (2007) en Framing 
Pictures: Film and the Visual Arts (2011). Hij publiceerde 
meerdere essays over De Keyser in diverse catalogi en ook 
de monografieën Raoul De Keyser: Paintings 1980-1999 
(2000) en Raoul De Keyser: Retour 1964-2006 (2007). Hij 
doceert aan Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen.

het aanvankelijke  niets
roept  een  vlaag  van  het  ultieme
in  ons  op  ,  een  uit  de  blote
hand  gevluchte
   vleugelslag
naar  de  natuur  van 
het  abstracte 
LOSBLADIG (Notities uit mijn plastisch logboek), 
Roland Jooris

Museumcultuur Strombeek/Gent opende in 2013 met een 
hommage aan de ons toen pas ontvallen Raoul De Keyser. 
Voor de gelegenheid hernemen we hier de slotwoorden 
van Roland Jooris’ logboeknotities. De tekst is in zijn 
geheel opgenomen in de tentoonstellingscatalogus 
MUSEUM (MER. Paper Kunsthalle 2015). 

J.v.E. en de Whitechapel-editie
De linosnede J.v.E. (1992) registreert niet alleen de kervingen in 
het linoleum, in de middelste horizontale strook ontstaat er tevens 
een picturaal effect van zwarte brokstukjes. Van J.v.E. creëert de 
kunstenaar interessante variaties. Zo maakt hij in 2005 opnieuw 
gebruik van de linoleumplaat voor een nieuwe editie in opdracht 
van het Museu de Arte Contemporânea de Serralves te Porto. 
Bovendien produceert De Keyser bijkomende varianten door een 
nieuwe uitgave te drukken met rode inkt of door de prent manueel 
met aquarel te bewerken.

Deze strategie hanteert De Keyser ook in de ets Untitled 
(2004), die wordt uitgebracht ter gelegenheid van een 
overzichtstentoonstelling in de Whitechapel Gallery te Londen. 
Deze uit een geometrisch raster van zwarte lijnen bestaande 
ets vormt de basis voor dikke, horizontaal geschilderde 
waterverfstroken die het hele beeldkader innemen. Gezien de 
aquarelverf met de hand wordt aangebracht verschillen de 50 
exemplaren van deze editie van elkaar. 

Met deze aquarelschilderingen ondermijnt De Keyser de logica 
van de (grafische) reproductie. Grafisch drukwerk wordt veeleer 
letterlijk de drager van een ander werk. De prent wordt een 
schilderij. In het geval van J.v.E. gebeurt dit zelfs op meerdere 
manieren. De onregelmatige brokstukjes op deze linosnede duiken 
bijvoorbeeld als motief op in meerdere schilderijen van na de 
eeuwwisseling. Grafiek en schilderkunst zijn bij De Keyser dus in 
meerdere opzichten nauw met elkaar verbonden.
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De tentoonstelling loopt parallel met de 
eerste postume overzichtstentoonstelling van 
Raoul De Keyser, oeuvre, in S.M.A.K. Gent 
van 22 september 2018 tot 27 januari 2019.
www.smak.be

Dat kunnen we tenslotte ook, 1971

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling wordt een 
publicatie uitgegeven die het grafische drukwerk van 
De Keyser samenbrengt:

Raoul De Keyser in Print
Zeefdrukken, lithografieën, linosneden, etsen
MER. Paper Kunsthalle 2018
€ 20


