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ROGER 

RAVEEL

1921 - 2013

De wereld is een complexe eenheid van tegenstellingen.



18 MAART - 21 JULI ’21
ROGER RAVEEL

EEN RETROSPECTIEVE

28 MAART – 18 JULI ‘21
ZIEN, DENKEN, SCHILDEREN

EEN GESPREK MET ROGER RAVEEL

N.a.v. 100ste verjaardag van Raveel

‘Ik wil schilderen zoals ik 
adem, niet perfect’.



Wij, Roger Raveel

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/wij--roger-raveel/

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/wij--roger-raveel/


Roger Raveel met Zulma. 
'Ze was een grote madam. Mijn grote madam.'

Zelfportret met sigaret, 1949



JACKSON POLLOCK

MARK ROTHKO
ABSTRACT EXPRESSIONISME 

AMERIKA

CONTEXT JAREN ‘50



NICOLAS DE STAEL
Le Parc de Sceaux, 1952 

ALBERTO BURRI, 
Sacco 5, 1953

INFORMELE KUNST EUROPA

CONTEXT JAREN ‘50

ANTONI TÁPIES
Creu de paper de diari, 1946-1947



HANS HARTUNG, T 1956 - 22
PIERRE SOULAGES, Peinture, 1956

INFORMELE KUNST (TACHISME) EUROPA

CONTEXT JAREN ‘50



KAREL APPEL, De 
ontmoeting, 1951

ASGER JORN, Het Recht
van de Arend, 1951

COBRA

PIERRE ALECHINSKY en CHRISTIAN DOTREMONT

CONTEXT JAREN ‘50



CONTEXT JAREN ‘60

OLDENBURG, Two Cheeseburgers, with 
Everything,1962

POP ART

ROBERT RAUSCHENBERG, Winter Pool, 1959

TOM WESSELMAN, Still Life #30

ROY LICHTENSTEIN, M-Maybe, 1965

ANDY WARHOL, Brillo boxes, 1964



CONTEXT JAREN ‘60

NOUVEAU REALISME

CESAR, Compression Ricard 1962
YVES KLEIN, Antropométrie, 1960

DANIEL SPOERRI, Still life, 1962 ARMAN, Accumulation des Brocs, 1961

JEAN TINGUELY, Baluba No. 3, 1961



MACHELEN AAN DE LEIE



Jaren ’50 -’60: Modern beton doet 
zijn intrede in het landelijk dorp.



Vanuit mijn tuin, 1949 
57,5 x 56 cm

“Waar kan men beter

het infiltreren van het 

moderne leven

gewaarworden dan in een 

dorp op het platteland ?”



Vier witte paaltjes 
in mijn tuin, 1948 
47 x 50 cm



Hoek van het voetbalveld, 1951
potlood op papier
26,5 x 35,5 cm

Materie en geest in het dorp, 1952 
potlood op papier, 22 x 30 cm



FERNAND LÉGER
Het mechanische dringt het huiselijke binnen

“Bij Léger was de kleurenklank 
gegroeid uit de moderne techniek, 
het moderne leven. Maar hij 
gebruikte gewoon de vormen van 
machines om begrensde schilderijen 
te maken. Hij was tenslotte een kubist 
en is dat altijd gebleven. Ik vond geen 
voldoening wat betreft de relatie van 
de dingen onderling en de relatie van 
de dingen tegenover het kosmische.”

3 Vrouwen, 1921, MOMA, 183.5 x 251.5 cm



RAVEEL, Zelfportret met sigaret, 1952, 
olieverf op hardboard en metaal, 74 x 
54 cm, Roger Raveel Museum

FERNAND LÉGER, 
Le mécanicien, 1918



RAVEEL, Man en kat, 1953, 
Raveelmuseum, 68 x 48 cm

LEGER, Vrouw met kat, 1921, 
Metropolitan, 130.8 × 90.5 cm 



Man op de rugzijde, 1952
olieverf op hardboard 
154 x 122 cm 
Groeningemuseum Brugge

Een paal dicht bij het oog 
verliest zijn kenmerkende 
eigenschappen en wordt 
een soort van onbepaalde 
afwezigheid.

DE OPTISCHE VERSCHIJNING VAN DE DINGEN



Man met ijzerdraad in tuin, 1952-53, olieverf op papier op multiplex



Karretje en kat, 1954 
60,5 x 45 cm



Structuur en Leven, ca. 1953 
60 x 45,5 cm



Omarming, 1981
Kleursteendruk
59,5 x 51 cm



‘DE NIEUWE VISIE’

• Het reële en het geestelijke worden met elkaar verbonden

• Figuratie en abstractie worden gecombineerd

• De werkelijkheid maakt deel uit van het kunstwerk

• Ruimte en toeschouwer worden betrokken

Wisselwerking tussen kunst, omgeving en toeschouwer



“Als ik een kat schilder, dan schilder ik 
ook daaromheen het niet-kat zijn.”

Kat en blauwe rechthoek, 1987-’91 100 x 81 cm
Een kat tekenen - 24x17cm 
(Kleuren)ets op papier



Drinkende kat, 1982 Hoe de kat zich kromt, 1982





(Intermezzo)



Denkende man, 1958 
119 x 88 cm



Maartse magie, 1962

• Bewust storend element

• Aanwezigheid – afwezigheid

• Door de mens bedacht, bezit een sterk 
geestelijke lading

HET VIERKANT



Een sacraal vierkant, 1966 100 x 84 cm

MONDRIAAN, Compositie, 1925

“Wat mij vooral in de Mondriaan aansprak 
was dat hij, allicht als zoon van een 
predikant, als het ware de innerlijke 
structuur van het leven wilde zichtbaar 
maken, in beeld brengen. Ik was zeer blij 
dat ik dat niet moest doen, want langs de 
ene kant heb ik een zeer grote 
bewondering voor Mondriaan, maar langs 
de andere kant een groot medelijden, 
omdat hij door te denken tot resultaat 
kwam, en niet door te zien.”



De illusie van geborgenheid en de verschrikking van de witte leegte, 1987, 115 x 145 cm



MALEVICH, Wit op wit 1918

Niet ‘leeg’, maar geheel 

gevuld met de afwezigheid 

van enig voorwerp.



“Ik ben er bijna zeker van dat 
Raveel die witte vierkanten 
die zo prominent in zijn 
schilderijen aanwezig zijn, 
als idee van een wasdraad 
heeft geplukt. Dat hij het 
witte laken in zijn tuin zag 
hangen en dacht: “Wat ik 
zie, is een gat in het 
landschap, in de omgeving”

ROLAND JOORIS



Tafeltje met wit doekje, 1950, 47,5 x 60,5 cm

“Ik zou willen dat de 
beschouwer zou kunnen 
praten met mijn 
schilderijen, dat hij erin zou 
kunnen stappen en er zich 
helemaal thuis in zou 
voelen.”



HENRI MATISSE

De Pianoles, 1916
245.1 x 212.7 cm
MOMA

“Ik droom van een kunst van evenwicht, zuiverheid en 
stilte … die voor iedereen die werkt en denkt, of hij nu 
zakenman of schrijver is, een kalmerende invloed heeft.  
Zoiets als een goede leunstoel waarin je bij fysieke 
vermoeidheid kan uitrusten.”



Frietpot, 1951 - 1952Tafeltje met rode vlek, 1952, 57 x 42,5 cm



“Het kopje zegt:

als je die kan en die schaar en die tafel zó

schildert, dan moet je mij geen lijn geven, 

dan ben ik hier bijna een witte vlek.”



Vrouw met rode arm, 1949-51



Vrouw met revolver, 1950



Vrouw, 1949
64 x 55,5 cm



Man, emmer enz., 1967
150 x 200 cm

“De romp van de man was sterk 
voelbaar als vorm, de muur ook door 
het lijnenspel, het was een betonnen 
muur. Ik ging dus naar de uiterste 
contrasten en tekende de muur d.m.v. 
lijnen. De romp van de man met 
concrete strepen en rondingen. Het 
gelaat echter was minder concreet te 
ervaren. Ik plaatste er stippels maar dat 
was nog te concreet en verving ze 
daarom door vierkanten.” 



Beschouwelijk, 1989
100 x 0,89 cm



Koeien, 1954, inkt op papier, 50 x 65 cm



Drie palen in het vlak van een akker, 1955, potlood, inkt en dekverf op papier, 22,5 x 29,5 cm



Compositie, 1956
SMAK, 120 x 90,5 cm



Jonge Boompjes, 1956
potlood en inkt op papier
21,6 x 20 cm



Landschappelijk, 1960, potlood, inkt en dekverf op papier, 21,5 x 27,5 cm



Wat begrijpen we eigenlijk 
wel ? 1970
potlood en inkt op papier
73 x 55 cm



Kaarters, 1970, Inkt, potlood en dekverf op papier, 27,1 x 35,9 cm, Raveelmuseum



Groene aanwezigheid in een blauwe ruimte, 1958
Zonder titel, 1958-60, 
Raveelmuseum, 150,0 x 122,0 cm

Abstract werk tussen 1955 en 1961



Compositie, 1956
SMAK, 120 x 90,5 cm



Op terugweg, 1971
18 x 24 cm



Een paaltje, een teken van gras, enz., 
122 x 100 cm, 1962

Koren en witte rechthoek, 1968-1988, 
Raveelmuseum, 120 x 158 cm

VAN GOGH TOETSEN



VAN GOGH, Boomwortels, 1890, Van Gogh Mus A'dam, 50 x100 cm



Tuin met spiegel, 1964



Het venster, 1962, Raveelmuseum. 
Eerste werk waarin kunst en realiteit gecombineerd worden

Het schilderij laten ‘uitvloeien in tijd en ruimte’ 



Man en kar, 1966
150 x 200 cm



Zelfportret met karretje, 1981
174 x 115 cm

“Het schilderij tast de ruimte 
aan en vloeit uit in de 
omgeving, of andersom: de 
omgeving, het leven met heel 
zijn complexiteit zet zich verder 
in het schilderij.”



Raveel over ROBERT RAUSCHENBERG in 1962:

,,Ik was gelukkig toen ik dat werk zag. Ik voelde mij niet meer zo alleen. Het was alsof de 
wereld het eindelijk aanvaardde: de kunst uit de kader laten komen, het schilderij laten 
uitvloeien, het toeval laten meespelen.'' 

Odalisk, 1955-58

Monogram, 1955

ROBERT RAUSCHENBERG



Neerhof met levende duif, 1962-63, Raveelmuseum, 150 x 450 cm



Het Verschrikkelijke Mooie Leven, 1965, 150 x 444 cm

Het verschrikkelijke mooie leven, 1965, Raveelmuseum, 150 x 444 x 34,5 cm



Het verschrikkelijke mooie leven, detail 



Het verschrikkelijke mooie leven, details 



Vader en Zoon, 1990
145 x 114 cm



Tweemaal een illusie, 1985
olieverf op hout en spiegel



Herinnering aan het sterfbed van mijn moeder, 1965, SMAK, 163 x 215 cm



CONSTANT PERMEKE, Het 
afscheid, 1948, Permekemuseum
Jabbeke, 163 x 178,5 cm

De Vlaamse expressionist

Het overlijden van zijn echtgenote 
Marietje op 3 mei 1948 betekende ook 
het afscheid van zijn kunstenaarsleven. 



CLAUDE MONET, Camille op haar doodsbed, 
1879, Musée d'Orsay, 90 x 68 cm

De Impressionist



Muurschilderingen in de kelder van het kasteel van Beervelde, 1966

Op vraag van Charles De Kerchove de Denterghem

Nu gerestaureerd en te bezichtigen.



Muurschilderingen in de kelder van het kasteel van Beervelde, 1966



Muurschilderingen in de kelder van het kasteel van Beervelde, 1966
Samen met Raoul De Keyser, Etienne Elias en Reinier Lucassen



Karretje om de hemel te vervoeren 
1968



Aanklacht tegen de vervuiling van de Reien tijdens de Triënnale van 
Brugge in 1971.
De Brugse burgemeester liet ze meteen ophokken in een 
stadsmagazijn. Raveel uitte zijn verontwaardiging luidkeels in de 
pers. 

De Zwanen van Brugge
1971

ACTIES





In 1971 bouwde Raveel een vlot uit plastic zakken als protestactie tegen de voorgenomen plannen om de 
oude Leiemeanders in Machelen en omgeving te dempen voor lucratieve verkavelingen.



De zin van het Zinloze. Performance 1990. Herdenkingsjaar begin WO II 50 jaar geleden. Als protest over de zinloosheid 
van oorlog en geweld reed  Raveel (68) met een beschilderde en op wielen gemonteerde kleerkast door het centrum van 
Brussel.   



De Zin van het Zinloze, 1990



Metro Brussel, Station de Mérode



Een mens ten voeten uit

in vrijheid gevangen

gevoelens wiskundig berekend

krachtig machteloos

rijk in schamelheid

tijdelijk voor eeuwig geboren

roepend naar verzadiging

in de leegte.

Een mens ten voeten uit, in vrijheid gevangen, 
gevoelens, 1995, Raveelmuseum, 195 x 145 cm



En toen zag ik een Palmboom, h. 24,5 cm
Het leven tussen Cirkel en Vierkant, 1962, h. 50,5 cm

KERAMISCH WERK

(Albissola, 1962)



Een kruik met 
overtuiging, 1964
h. 49,5 cm



Het Raveelmuseum in Machelen-Zulte

architect: STÉPHANE BEEL

www.rogerraveelmuseum.be/ 



In 2011 trouwt de 89-jarige Raveel voor de tweede maal met zijn 37 jaar jongere vriendin Marleen De Muer. 
Zulma de Nijs overleed in 2009 op 96-jarige leeftijd na een huwelijk van 60 jaar.



Roger Raveel en Ronny Delrue in gesprek

https://vimeo.com/58695230 (30 min.)

“Ik ben ervan overtuigd 
dat alleen de kunst ons 
kan redden. Ik bedoel 
dat niet letterlijk, meer 
op een geestelijk niveau. 
Ik geloof heilig in de 
kunst.”

https://vimeo.com/58695230


(Hij)

Hij is geen verhaal.

Franjes en flarden ondersteunden elkaar

en maakten misbaar

en nu staat hij daar.

(Genetisch ingeschreven: gemeenschap & geschiedenis)

en nu staat hij daar

(Zijn genesis: een genezing van het beest)

tegenover het onklare van een droom

die waar is –

hij dwingt zijn bijzonder genot

in en beweging

van gegrom tegen de dood

naar een bekende grootheid.

HUGO CLAUS

Genesis, 1984 
33 gedichten van HUGO CLAUS bij 33 prenten van Raveel



Genesis, 1984 



Een andere keer, 1988
Houtneden van Raveel geïnspireerd door gedichten van Hugo Claus 





https://www.bruzz.be/culture/art-books/roger-raveel-de-
schilder-de-sjarel-het-genie-door-de-ogen-van-dichter-roland

Roger Raveel: de schilder, de sjarel, het genie door de ogen van dichter ROLAND JOORIS

https://www.bruzz.be/culture/art-books/roger-raveel-de-schilder-de-sjarel-het-genie-door-de-ogen-van-dichter-roland

