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Gedrukt in Nederland

CARL

De foto’s van Carl De Keyzer bevatten een hoge dosis onbegrijpelijkheid. Ze zijn niet te verwoorden en vertolken geen welomlijnde gedachte. Het zijn complexe, onverwachte 
beelden. Zijn werk is niet geschikt voor snelle consumptie, het stoort de haastige kijker. Dit zijn foto’s voor gevorderden, mensen die weten dat de wereld is zoals de foto’s van 
Carl De Keyzer: complex, onbegrijpelijk en in zekere zin om te lachen.

In 1991 fotografeerde hij een stel mannen die in Texas de terechtstelling van Jezus Christus verbeeldden. Het beeld is gevuld met herkenbare elementen, het hout van een goed-
koop podium, de lichte witte rokjes van mannen die verkleed zijn als Romein   s soldaat, kruisen, lendendoeken, priesters, een kantoorgebouw, colabekertjes. Alles in beeld is 
helder en scherp, maar er is geen stabiele orde. De foto toont geen pointe. Het is zelfs niet duidelijk wie Jezus Christus is en waar de beweging van de voorste Romein op slaat. 
Niets is horizontaal of vertikaal, alles scheef. De kijker wordt geteisterd door een grote hoeveelheid elementen. De foto is geen aanklacht, geen historische reconstructie, geen 
esthetiserend beeld. Het is een typische foto van Carl De Keyzer. Hij werd op groot formaat gedrukt en tentoongesteld in musea en galerieën overal ter wereld. De foto is tegelijk 
storend en onvergetelijk. 

Carl De Keyzer doet het welbewust. “Ik vind die onperfecte veel belangrijker dan de perfectie. Dat groeide uit een onvrede met de beelden die ik kende. Op een bepaald moment 
zit je daar voorbij, dan ontstaat onvrede”. Hij zoekt evenwicht tussen berekening en toeval. Zijn foto’s zijn een halvelings gestuurde samenloop van omstandigheden. Hij kiest een 
standpunt en een moment in een situatie waarin zoveel tegelijk gebeurt dat hij het resultaat slechts ten dele onder controle heeft. Hij is geen regisseur maar de toeschouwer 
tussen de coulissen. 

Bij de opname van de coca-colakruisiging koos hij niet voor het naar de betalende toeschouwer gerichte vooraanzicht. Hij fotografeerde vanuit een laag standpunt en van opzij. 
Dat heeft te maken met zijn belangstelling voor perspectief. Dit is tegendraads en enigszins ontluisterend. Zo maakt hij niet de foto zoals de regisseur het bedoelde. Hij fotogra-
feert niet het theater maar de nevenverschijnselen letterlijk in een ander perspectief. Komt daarbij dat de elf mannen in beeld elk hun ding doen. Hij fotografeert snel en heeft 
misschien enkel gelet op de houding van de voorste Romein en zich niet bekommerd om het spel van de rest. Het resultaat is een schijnbaar intrigerende wanorde. De kijker moet 
wennen aan het beeld. Het is wilde fotografie.

Toch zijn de projecten van Carl De Keyzer welomschreven. Hij werkt meestal drie jaar aan een reeks met één thema. Elke reeks telt zestig, zeventig foto’s. Dat is gemiddeld 
minder dan twee foto’s per maand. Het is geen luiheid of zwakte – hij is een actieve, gezonde man - maar bedachtzaamheid. Zowel tijdens de opname als tijdens de selectie en 
presentatie zoekt hij naar evenwicht en inzicht. Hij wil het onderwerp niet vereenvoudigen maar er meer aspecten in verwerken dan men onder woorden kan brengen. Zo benut 
hij de fotografie in haar volle breedte. Hij weet dat elk beeldelement vatbaar is voor veel interpretaties en vult zijn beelden met veel van die elementen. Zo is elke foto van Carl 
De Keyzer een kwaliteitsbeeld dat boordevol mogelijkheden zit. Zelfs als men zijn foto’s voor de vijftigste keer ziet, is hun lading nog niet volledig gelost. 

Carl De Keyzer is een wereldreiziger. Hij toert alleen, liefst onopvallend, en zoekt geen contact met de mensen die hij fotografeert. Hij laat ze doen. “Het engagement is niet aan 
mij besteed. Het is niet mijn doel om zaken aan te klagen of bijvoorbeeld kritisch te zijn over een gevangenissysteem. Als ik iets zie, wil ik er een goed beeld van maken en daar 
iets over zeggen”. Soms lukt het niet en komt hij thuis met weinig of geen foto’s. Maar hij gaat terug, en nog eens en nog eens. Elke reeks, elk fotoboek is bij hem het resultaat 
van veel verplaatsingen, zoeken, kijken, experimenteren. Het is me opgevallen hoe moeilijk hij het zichzelf maakt. Hij is zelden tevreden met het resultaat. 

“Er is steeds de behoefte om mezelf te overtreffen”. Zijn foto’s worden zelden gemaakt in opdracht. Al het werk in zijn boeken en tentoonstellingen is ontstaan uit interesse voor 
het onderwerp, zonder dat hij de zekerheid had dat een uitgever ze wil publiceren of iemand er zal voor betalen. Dat is niet alleen moedig, het is ook zeldzaam. Hij betaalt een hoge 
prijs voor de vrijheid van zijn fotografie. Tegelijk is het prachtig en monumentaal dat een man op eigen houtje een dergelijk oeuvre kan verwezenlijken. Want zo kan fotografie 
ook zijn: het gevolg van een zeer persoonlijke relatie tussen een fotograaf en zijn onderwerp. 

De foto’s van Carl De Keyzer horen tot het patrimonium van de betere foto’s van deze tijd en deze wereld. Ze moeten vaak getoond worden. 

Johan De Vos



Work in progress: Chinese diaspora.Madrid 2006. Portretten van Chinese migranten wereldwijd (tot in de verste uithoeken).

Weekend school in hartje Madrid met uitsluitend (600) Chinese leerlingen en leraars.

Work in progress: Chinese diaspora.Madrid 2006. Portretten van Chinese migranten wereldwijd (tot in de verste uithoeken).

Spaanse leerling bij een Chinees kalligraaf.



India, 1987: India met de rugzak tijdens de moesson periode.

Boven: Een Indiase Ambassador auto (Indiaas product) volgt in het 
kielzog van een leger karavaan in een door de moesson overstroomde 
straat in de buurt van India Gate. Bombay, (Mombai) 1985.
Onder: Jantar Mantar in New Delhi, 1985. Astronomisch observatorium 
gebouwd in 1710.

Bombay, 1985.

Boven: Vissersdorp tijdens de moessonregens aan de baai van Bombay 
(Mombai), 1985.
Onder: Koppel op weg naar Alleppey in Kerala, 1986. Op de ‘backwaters’ 
(moerassen van Kerala) is de boot het enige vervoermiddel.



Boven:

Leningrad (Sint-Petersburg),1989.

Onder:

Leningrad (Sint-Petersburg),1989.

Tijdens de Sovietperiode kon een gehuwd koppel beroep doen op een gratis auto met 
chauffeur op de huwelijksdag. 

1 meiviering. Portretten van Lenin, Marx en Gorbatchov worden rondgedragen.

Boek: Homo Sovieticus, 1989. 13 bezoeken aan de Soviet Unie in 1 jaar. Het boek werd voorgesteld op 9 november 1989, de dag dat de Berlijnse muur viel.



Boven:

Moskou, 1988.

Onder:

Leningrad, (Sint-Petersburg), 1988.

7 november (verjaardag Oktoberrevolutie) parade op het Rode Plein. Dames doen een duik in het ijskoude water van de Neva rivier.

Boven:

Leningrad, (Sint-Petersburg), 1988.

Onder:

Sochi, 1988. Russische Riviera.

Zonnebaders aan het Peter en Paul Fort. Goede kameraden en trouwe partijleden brengen een gratis vakantie door 
aan de Zwarte Zee  .



Boven:

Palmyra (New York), 1990. 

Onder:

New Smyrna Beach (Florida), 1991.

De ‘Hill Cumorrah Pageant’, een jaarlijkse opvoering van het boek van 
Mormon en het leven van de profeet Joseph Smith. Het gebeuren duurt 2 
weken en trekt dagelijks duizenden toeschouwers. Hier oefent een acteur 
de ‘verrijzenis’ van Christus.

Een ingehuurde rondtrekkende evangelist leidt een revival in het kleine ‘The 
Church of God of Prophecy’ pentecostal (Pinksterbeweging) kerkje.

Boven:

Daytona Beach (Florida), 1991.

Onder:

Dallas (Texas), 1991.

Een rondtrekkende evangelist met opvouwbaar kruis bezweert het kwade 
op het strand tijdens de jaarlijkse Bike Week. Op deze vijftigste verjaardag 
van het gebeuren verzamelden 500.000 motorliefhebbers, vooral fans van 
Harley Davidson.

Acteurs repeteren voor het Passiespel in de Trinity (Assembly of God) 
kerk.



Boven:

Brasov (Roemenië), 1996.

Onder:

Durres (Albanië). 

Arbeiders leggen leidingen op het stadsplein. Carroussel op het strand. 

East of Eden, 1996. Op zoek naar tekenen van de overgang van het communisme naar een vrije markt economie in de voormalige Oostblok landen.



Boven:

Santiago de Compostela (Spanje), 1993.

Onder:

Hakendover (België), 1985.

Katholieke biecht in de kathedraal. Toeschouwers tijdens de Hakendover processie.

Boven:

Leuven (België), 1998.

Onder:

Chantilly (Frankrijk), 1999.

Deelnemers aan de Ommegang. Chantilly. Elk jaar op een dag in augustus, voorafgaand aan de vermaarde 
internationale paardenrace van Engelse volbloeden om de Prix de Diane, 
komen Franse edelen en de dandy’s van tegenwoordig bijeen voor de 
jaarlijkse picknick voor de renbaan. 

EVROPA, 2000. In de voetsporen van Keizer Karel.



Boven:

Krasnoyarsk, 2001. Kamp # 31.

Onder:

Krasnoyarsk, 2001. Kamp # 31.

Een tennisveld voor de gevangenen (zogezegd). Na 2 uur zoeken kon 
geen enkele bal in het kamp gevonden worden. Op bevel van de kom-
mandant speelden de in haast opgetrommelde gevangenen een spelletje 
mime tennis zonder bal.

‘s Avonds heersen de ‘bosses’ bazen in de slaapzalen. Bewakers wagen 
zich er dan niet meer en bepalen de gevangenen zelf de hierarchie. Hier 
wordt de fotograaf uitgenodigd door een ‘boss’ in zijn private sauna.

Krasnoyarsk (Siberië), 2000. Kamp #27.

De gevangenen lunchen in shifts van 15 minuten. 

Zona, 2003. Bezoek aan 45 Siberische gevangeniskampen tijdens de zomer van 2001 en de winter van 2001-2002.



Boven:

Kabul (Afghanistan), 2003.

Onder:

Dorp in de buurt van Mitwaba (Congo), 2006.

Soldaat bewaakt het stukgeschoten Koninklijk Paleis. Platgebrand door rondtrekkende Mai Mai milities. Mai Mai betekent ‘water’. De jonge 
milities geloven onkwetsbaar te zijn voor kogels.

Trinity, 2007. Trilogie over macht, oorlog en politiek geinspireerd door de geschiedenis van de schilderkunst (1991-2006).



Boven:

San Antonio (Texas), 1991.

Onder:

Phnom Penh (Cambodia), 1995.

‘Our Lady of Guadeloupe’ kerk. Goede Vrijdagprocessie gesponsored door 
Coca-Cola.

Koning Norodom Sihanouk’s eerste publieke verschijning na een kankerbe-
handeling in China. Plechtige opening van een nieuw hospitaal.

‘ Ik geloof in overdrijving,  
waardoor je als kijker gaat denken:  
‘Dit kan niet waar zijn.’  
Dan wordt het interessant.’
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Carl De Keyzer (Kortrijk, 27 december 1958) was al vroeg goed 
in voetballen en fotograferen maar koos na de middelbare 
school voorbeeldig voor dierengeneeskunde aan de universi-
teit. Lang duurde het niet. Zes maand later zat hij al tussen 
het vrijgevochten artistieke volk aan de academie van Gent. 
Hij heeft er vier jaar lang geëxperimenteerd, niet alleen met 
foto’s maar ook met film, filosofie en het lezen en herlezen 
van boeken. Aan de academie van Gent kregen de studenten 
een grote vrijheid. Dat kwam goed uit, want Carl De Keyzer wil 
vooral vrij zijn. Te allen prijze.

Hij is een ondernemer. Het eerste grote werk in 1982 was een 
galerie voor fotografie. Het gebeuren heette XYZ, een speelse 
naam omdat de galerie gelegen was naast de bekende seks-
cinema ABC. De medeoprichters waren Dirk Braeckman en 
Marc Van Roy. Ze nodigen de voor hen belangrijkste fotografen 
van de wereld uit om hun werk te tonen. Alzo geschiedde, de 
beroemdste fotografen daalden af naar Gent en sliepen in het 
nulkommanulsterrenhotel ‘Den Yzer’ om de hoek. De galerie 
was belangrijk, maar niet rendabel. Maar zo kwam Carl De 
Keyzer fysiek in contact met de betere fotografen en foto’s. De 
lat lag meteen hoog. Hij maakte zijn eerste boek Oogspanning. 
Het was een vingeroefening. In 1982 werd hij docent aan de 
Gentse Academie. Hij bleef het tot 1989.

1987 was belangrijk voor hem. Toen verscheen het boek 
‘India’. In een periode van drie jaar had hij vijf maanden door 
het land gereisd. En voor het eerst toonde Carl De Keyzer zijn 
onnavolgbare stijl. Het gebeurde op eigen kosten en in volle 
vrijheid. De foto’s werden internationaal opgemerkt. Ze wer-
den gepubliceerd in de bijlagen van de Frankfurter Algemeine 
Zeitung en The Independent, en dat, niettegenstaande het feit 
dat noch hij, noch de uitgever veel promotie voor de foto’s 
maakten. 

Hij nam zich voor om elke drie jaar een fotoboek te realiseren, 
telkens over een ander onderwerp dat kon rekenen op wereld-
wijde belangstelling. In 1989 verscheen Homo Sovieticus over 
de Sovjetunie in de jaren voor de glasnost en de perestrojka. 
De foto’s in dit boek waren al anders, vol van die bevreemden-
de onverklaarbaarheid. Ook deze foto’s kregen internationale 
belangstelling. In datzelfde jaar kon hij dit vrije werk niet meer 
combineren met het werk voor de galerie. XYZ stopte ermee.

De loopbaan van Carl De Keyzer wordt bepaald door het 
verschijnen van zijn boeken. Het is niet altijd evident om 
een onderwerp te kiezen dat enerzijds genoeg vrijheid biedt 
en anderzijds goed stof in zich heeft om er drie jaar aan te 
werken. Het nieuwe onderwerp werd de godsdienstbeleving 
en het nationalisme (naar aanleiding van de Golfoorlog) in de 
Verenigde Staten. Nadat hij een jaar met een Winnebago cam-
per door het land had getrokken, publiceerde hij in 1992 het 
boek God Inc. De reizen en het steeds weer zoeken naar inte-
ressante sites en omstandigheden waren bijzonder lastig. Carl 
De Keyzer heeft gelukkig een uitzonderlijke fysieke conditie. 

In 1990 wordt hij genomineerd als lid van Magnum, het legen-
darische fotocollectief dat door onder meer Henri Cartier-
Bresson en Robert Capa gesticht werd, een verzameling van 
’s werelds belangrijkste fotografen. In 1992 wordt hij geas-
socieerd en in 1994 is hij volwaardig lid. Deze status opent 
deuren. Het is als een officiële waardering. Mede daardoor 
begint hij aan een ambitieuze reeks historische taferelen waar 
hij uiteindelijk vijftien jaar aan zal werken. Het resultaat: drie 
reeksen ‘Tableaux d’Histoire, Tableaux de Guerre en Tableaux 
Politiques’, een magistraal werk dat in januari 2008 zal ver-
schijnen onder de titel Trinity.

Ondertussen verschijnen de boeken ‘East of Eden’ over wat 
er gebeurde na de val van de muur in Rusland de voormalige 
oostbloklanden    , ‘Evropa’ over de route die zijn naamgenoot 
Keizer Karel volgde door Europa en wat er van overblijft, en 
‘Zona’ over de gevangenkampen in Siberië. In voorbereiding is 
er nog een werk over Le Congo Belge . Ondertussen verandert 
de wereld. Het verschijnsel ‘boek’ wordt minder gewaardeerd. 
Het internet neemt veel over. Ook de exposities met foto’s op 
groot formaat worden belangrijker. Carl De Keyzer wordt er – 
ook via Magnum – meer en meer voor gevraagd en betaald. 
Het bevestigt zijn vrijheid. De belangrijkste galerieën en musea 
exposeren zijn foto’s. 

Aan nominaties en prijzen heeft hij geen gebrek, maar hij blijft 
er bescheiden bij en zegt: ‘de beste motivatie is ontevreden-
heid over je eigen werk. Dan pas evolueer je verder”.

Johan de vos
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