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René Heyvaert’s work holds an 
 unusual status. Virtually everyone 

in the Belgian art world knows a few 
of his pieces, yet it’s all but impos-
sible to gain an overall view of his 
oeuvre, let alone to trace its evolution. 
M  museum began to research his 
artistic practice in 2015. We contact-
ed Heyvaert’s family, experts on his 
work, his former galleries, collectors 
and other interested parties. At the 
same time, there has been a renewed 
interest in his architecture, with 
residencies organized at the house 
in Destelbergen, which has recently 
been renovated and given protected 
monument status.

Heyvaert’s compulsive desire for 
 autonomy led to a clear cut-off point 
in his work: from irregular architec-
tural practice (1951–69) to the sys-
tematic production of art (1970–84). 
The exhibition at M does not aspire 
to present an exhaustive overview 
of his practice: neither Heyvaert’s 
 architecture nor his art have yet 
been sufficiently classified for that. 
A great deal of information about his 
artistic practice is lacking, due not 
least to the few titles or dates that 
can be attached to it, but also because 
much of his work is held by personal 
acquaintances. The records of his 
architectural practice, meanwhile, 

Het werk van René Heyvaert heeft een bijzondere status. Binnen de 
kunstwereld kent haast iedereen wel een paar werken. Een echt 

zicht krijgen op zijn oeuvre, het samen zien van een diversiteit van 
kunstwerken, laat staan een evolutie traceren, is amper mogelijk. In 2015 
startte M een onderzoek naar zijn kunstenaars praktijk. Er werd contact 
gelegd met de familie, met voormalige galeristen van Heyvaert, met col
lecties en betrokkenen. Parallel was er ook hernieuwde interesse in zijn 
realisaties als architect, met residenties in de woning in  Destelbergen. 
Recent werd die woning gerenoveerd en erkend als monument. 

Heyvaerts dwangmatig verlangen naar autonomie heeft in zijn  oeuvre 
een duidelijke tweedeling veroorzaakt, van een onregelmatige archi
tectuurpraktijk (1951–69) naar een systematische artistieke productie 
(1970–84). De tentoonstelling in M heeft niet de ambitie om een exhaus
tief overzicht van zijn werk te brengen. Zowel het architecturaal als 
 artistiek  oeuvre zijn tot op heden immers onvolledig gerepertorieerd. 
Bij Heyvaerts kunstenaarschap ontbreekt veel informatie, niet in het 
minst door de weinige titels en dateringen, maar ook doordat veel 
werk ondergebracht is bij private kennissen van  Heyvaert. Van zijn 

René Heyvaert, s.d., Estate René Heyvaert
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 architectuurrealisaties werden de archieven onzorgvuldig  bijgehouden, 
wat een reconstructie quasi onmogelijk maakt. Met de tentoonstelling 
RENÉ HEYVAERT wil het museum een eerste aanzet geven om vat te 
krijgen op zijn praktijk. Op complementaire wijze brengt de tentoon
stelling Heyvaerts kunst en architectuur samen, zij het in twee bewust 
van  elkaar gescheiden museale ruimtes. De ‘kunstenkamer’ brengt een 
honderdvijftigtal werken samen, waarbij een experimentele scenogra
fie een veelheid aan zichten en ensembles aanmoedigt. Dit laatste geheel 
in de geest van de kunstenaar, voor wie elke tentoonstelling een test 
was, nooit een finale presentatie. De ‘architectuurkamer’ brengt slechts 
één werk, de iconische woning Heyvaert te Destelbergen. 

Met dit boek wordt de tentoonstelling gedocumenteerd. Tevens wordt 
er een platform geboden aan vijftien sleutelfiguren, personen die René 
Heyvaert gekend hebben en/of rond zijn oeuvre gewerkt  hebben. Tot 
slot biedt deze publicatie unieke inzichten omtrent de  sobere  context 
waarin Heyvaerts werk tot stand kwam alsook de  extreem korte 
 periode waarbinnen het aandacht kreeg. In zijn diversiteit wil dit boek 
bijdragen aan de kennis over zijn werk en hoopt het aan te sporen tot 
nieuwe trajecten. 

Eva Wittocx, M – Museum Leuven

“IK ZAL EEN KONINKRIJK STICHTEN”

Het is altijd link om het oeuvre van een kunstenaar autobiografisch te 
interpreteren, maar in het geval van René Heyvaert (1929–84) liggen 
leven en werk nu eenmaal dicht bij elkaar. Heyvaert was van opleiding 
architect. In 1953 wint hij een wedstrijd om een bouwproject in Congo 
te realiseren. Ter plekke wordt hij echter ziek en krijgt hij tuberculose 
aan de nieren, waardoor hij de rest van zijn leven met zijn gezondheid 
zal sukkelen. Hij wordt gerepatrieerd en kan een paar jaar later aan 
de slag in de architectuurpraktijk van een studiegenoot. Na een tijd 
vertrekt hij echter naar Denver om daar voor een ander architecten
bureau te werken. Wanneer hij terugkeert naar België om opnieuw aan 
de slag te gaan bij zijn praktijk, zorgen zijn gebrekkige gezondheid in 
combinatie met zijn moeilijk karakter en onwil compromissen te slui
ten voor spanningen. Wanneer hij in 1970 als 66% werkonbekwaam 
wordt beschouwd, en voortaan een uitkering krijgt, is hij opgelucht. 
Ook al maakte hij voordien tekeningen en schetsen – niet van exotis
me gespeende tafereeltjes tijdens zijn verblijf in Congo of abstracte 

“I WILL FOUND A KINGDOM”

Although it’s always risky to interpret 
an artist’s oeuvre autobiographically, 
the life and work of René Heyvaert 
(1929–84) really are interlinked. 
 Heyvaert trained as an architect and 
in 1953 he won a contest to realize 
a construction project in Congo. 
While there, however, he contracted 
tuberculosis of the kidneys, leaving 
him in poor health for the rest of 
his life. He was sent home for treat-
ment and a few years later he joined 
the architect’s practice of a former 
 fellow  student, staying there a while 
but then moving to Denver to work 

at  another architect’s firm. When 
 Heyvaert returned to Belgium to set 
up his own practice, poor health, 
combined with a difficult personal-
ity and an  aversion to compromise, 
proved to be a source of tension. So it 
actually came as a relief when, in 1970, 
he was officially classified as 66% in-
capacitated for work and qualified for 
disability benefit. He had previously 
drawn and sketched—scenes with a 
lingering touch of exoticism during his 
time in Congo and abstract paintings 
when building his first major project, 
the large detached house for his 
brother Gilbert in Destelbergen. But 
now he could devote himself fully to 

were haphazardly maintained, making 
any reconstruction all but impossible. 
In staging the RENÉ HEYVAERT exhibi-
tion, the museum aims to gain a first, 
tentative grip on this practice. The 
presentation unites Heyvaert’s art 
and architecture in a complementary 
way, albeit in two deliberately dis-
crete museum spaces. The ‘art room’ 
brings together some 150 works, with 
an experimental exhibition design 
that encourages multiple views and 
ensembles—something entirely in the 
spirit of this artist, for whom every 
exhibition was a try-out and never a 
definitive presentation. The ‘architec-
ture room’, by contrast, shows just 

one work, the iconic  Heyvaert house 
in Destelbergen.

This book documents the exhibition 
and provides a platform to fifteen key 
figures—people who knew  Heyvaert 
or have been involved with his oeuvre. 
It also offers unique insights into the 
austere context in which his work 
came about, as well as the brief 
 period in which it enjoyed  attention. 
Through this varied approach, the 
publication hopes to contribute  
to knowledge of René  Heyvaert’s 
work and to stimulate fresh lines  
of  enquiry.
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 schilderijen tijdens het bouwen van zijn eerste grote project, de woning 
voor zijn broer Gilbert in Destelbergen – kan hij zich voortaan volledig 
wijden aan het kunstenaarschap. Het jaar 1970 is dan ook een cesuur 
in zijn leven, waar hij zichzelf maar al te goed van bewust is. ‘Ik zal 
een koninkrijk stichten’, schrijft hij hoogdravend. Elders luidt het: ‘Op 
42jarige leeftijd werd ik een kunstenaar en bleef het voor de rest van 
mijn leven.’ Wat men vanaf dan ziet is een man die vol enthousiasme 
het kunstenaarschap omhelst in een onafgebroken experiment met 
vormen, kleuren en media. 

Waar hij aanvankelijk voornamelijk toegepaste kunst maakt – zoals 
een mozaïek voor een modernistisch gebouw in Denver, een abstract 
glasraam voor de SintBernadettekapel in Gent of kleurcomposi
ties in de woning in Destelbergen – kan hij zich nu meer richten op 
 autonome kunst. Het is voor hem een vrijplaats, ver weg van de com
promissen en verplichtingen die nu eenmaal horen bij een architec
tuurpraktijk. Het trekken van rechte lijnen op papier heeft haast een 
mediterend  effect op hem. Heyvaert drukt zich uit in een abstracte taal, 
doorgaans in  primaire kleuren, waarin hij speelt met vorm en kleur. 
Aanvankelijk schildert hij met plakkaatverf op A4 papier. Maar soms 
werkt hij ook met grotere panelen en zelfs textiel. Naast papier maakt 
hij meer en meer  ruimtelijk werk dat hij ook gaat tonen op zijn eerste 

SAM STEVERLYNCK

his art. For that reason, 1970 marked 
a cut-off point in his life, of which he 
himself was fully aware: ‘I will found 
a kingdom’, he stated grandly. Else-
where, he wrote: ‘I became an artist 
at the age of 42 and remained so for 
the rest of my life.’ What we see from 
that time on is a man who threw him-
self enthusiastically into his artistic 
practice, in a never-ending experi-
ment with forms, colours and media.

What he had produced  previously 
was mainly decorative art—a  mosaic 
for a modernist building in Denver, 
for  instance, an abstract stained-
glass window for the Chapel of 

St  Bernadette in Ghent and  colour 
compositions for the house in 
 Destelbergen. Now, however, he was 
able to focus more on autonomous 
art. It was a  sanctuary for him, far 
removed from the compromises and 
obligations that are part and parcel of 
the architect’s work. Drawing straight 
lines on paper had an almost medita-
tive effect for him.  Heyvaert expressed 
himself in an abstract language, mostly 
in primary colours, in which he played 
with form and colour. He began by 
painting in gouache on A4 paper, but 
he also worked with larger panels and 
even textiles on occasion. In addition 
to  paper, he increasingly produced 

Dagboekpagina / Page from a diary, 1970, Estate René Heyvaert
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gaf er vaak zijn eigen interpretatie aan. Hij was dan ook zeer  leergierig 
en  verslond boeken over kunst en architectuur. Hij mag dan gezien 
 worden als een lokale figuur – nauwelijks bekend in eigen land, laat 
staan in het buitenland – hij was wel degelijk op de hoogte van wat er 
in het buitenland gebeurde op het gebied van kunst en architectuur. 
Daar doet hij verslag van in zijn vele (autobiografische) geschriften. 
Ook al lijkt zijn werk verankerd in de Belgische klei, hij woont een tijd 
in Congo en de Verenigde Staten, en reist veel: naar ZuidFrankrijk, 
Duitsland,  Denemarken, Zweden, etc. Tijdens zijn reizen absorbeert 
hij diverse invloeden als een spons. De manier hoe hij met onooglijke 
prullen poëtisch werk maakt en de kloof tussen kunst en leven dicht, 
doet denken aan Fluxus. En dan vooral aan Robert Filliou en in iets 
mindere mate Dieter Roth. Zijn gekleurde stokken roepen de wandel
stokken van  Cadere op, sommige geometrische composities Sol LeWitt. 
En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Maar steeds geeft hij een 
eigen interpretatie aan die (internationale) voorbeelden. Hij kleurt 
dan ook niet binnen de lijntjes van strakke stilistische voorschriften. 
De  minimalistische vormtaal, met een voorliefde voor smetteloze 
 volumes, combineert hij met  oerVlaamse, dagdagelijkse voorwerpen. 
Zoals behangpapier of kneuterige, kleinburgerlijke toile cirée, waaruit 
hij geometrische volumes snijdt. Het minimalisme dat doorgaans een 
afkeer heeft van decoratieve kitsch, wordt hier bevrijd van haar  strakke 

 tentoonstelling in het Begijnhof in Gent in 1972. Daarvoor maakt hij 
 gebruik van goedkoop bouwmateriaal zoals aluminium, platen, houten 
 planken, enz. Ook die zet hij in voor zijn geometrische zoektocht, door 
er  bijvoorbeeld hoekige figuren uit te snijden of gekartelde, trap- en  
kruisvormen. De manier waarop hij zijn repertorium van vormen 
steeds gaat hernemen, mits variatie, getuigt van een grote inventiviteit. 

Arte Povera

Nadat Heyvaert van Gent naar het meer landelijke Scheldewinkel 
moet verhuizen, gaat hij ook aan de slag met stukken hout. Hij maakt 
 assemblages van wilgentakken, nu eens aan elkaar bevestigd met 
schroeven, dan weer verzaagd en opnieuw samengesteld. Hij combi
neert de  organische vormen van de natuur met een meer strakke geo
metrische vormtaal. Knap hoe hij vier gekromde takken in een keurslijf 
probeert te duwen met behulp van metalen hoeken. Zijn experimenten 
met houten takken roepen arte povera op. Maar tegelijk is het maar een 
etiket dat de lading van zijn gevarieerde praktijk onvoldoende dekt. 

En dat verklaart wellicht de fascinatie voor de figuur van Heyvaert. 
Hij was een kunstenaar die zich niet voor een hokje liet vangen. Hij 
volgde tal van internationale stromingen en trends op de voet, maar 

SAM STEVERLYNCK

 spatial works that he first showed at 
his debut exhibition at the Begijnhof in 
Ghent in 1972. To make them, he drew 
on cheap building materials like alu-
minium, sheeting and wooden planks, 
which he also pressed into service for 
his geometric quest, by cutting out 
jagged, stepped and cruciform shapes 
from them or geometric figures. An 
immense ingenuity is apparent in the 
way he constantly reprised his reper-
toire of forms, albeit with variations.

Arte Povera

When Heyvaert was obliged to 
move from Ghent to the more  rural 

 Scheldewinkel, he also began to 
work with pieces of wood, creating 
 assemblages of willow branches, 
some screwed together, others sawn 
up and then rearranged. Organic 
forms from nature were combined 
with a more rigorous, geometric 
formal idiom, as in the four bent 
branches he forced into a straitjacket 
using metal brackets. His experiments 
with wooden branches are evocative 
of Arte povera, although a single 
label can never cover the entirety of 
his varied practice. This might well 
explain the fascination that   Heyvaert 
exerts as an artist who resisted 
 pigeon-holing. He kept a close eye on 

lots of international movements and 
trends, but often interpreted them 
in his own way. Heyvaert was eager 
to learn and devoured books on art 
and architecture. While he may be 
considered a local figure—barely 
known in his own country, let alone 
abroad—he was well aware of what 
was going on internationally in the 
area of art and architecture, as he 
reports in his extensive, frequently 
autobiographical writing. Although his 
work seems rooted in the Belgian clay, 
he lived for a period in the Congo 
and in the United States, and he also 
travelled a great deal to the South of 
France, Germany, Denmark, Sweden 

and elsewhere, soaking up different 
experiences like a sponge during his 
trips. The way he created poetic work 
from garbage and narrowed the gap 
between art and life is reminiscent 
of Fluxus—Robert Filliou especially 
and to a lesser degree Dieter Roth. 
His coloured sticks, meanwhile, recall 
Cadere’s walking sticks, some of his 
geometric compositions Sol LeWitt. 
Many more comparisons of this kind 
are possible too. In each instance, 
however, he gave his own interpreta-
tion to these international  examples. 
In other words, Heyvaert never 
 adhered rigidly to any strict,  stylistic 
rules. He combined a minimalist 
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 formal language and a preference for 
immaculate volumes with everyday 
objects that were thoroughly Belgian. 
Kitsch wallpaper, for example, or 
twee plasticized tablecloths, in which 
he cut out geometric volumes. Work 
like this released minimalism, with 
its customary aversion to decorative 
kitsch, from its straitjacket. Heyvaert 
reconciled the rather unworldly, 
 clinical formal language of minimal-
ism with everyday life.

Domestic Minimalism

As Heyvaert’s body failed him, his 
world grew smaller and smaller 

and he steadily narrowed his focus 
to objects around him. He found it 
increasingly hard to make art and so 
he turned to transforming objects 
via small interventions. He  created 
art objects at the kitchen table, 
as it were, as a form of ‘domestic 
 minimalism’. Some of his works can, 
at a stretch, be interpreted as the 
 Belgian answer to Pop Art, just as 
Marcel Broodthaers came up with 
his mussel pot as a Belgian  variation 
on  American hamburgers. Like Andy 
Warhol,  Heyvaert also worked with 
repetition and screen-printing. 
What to make of his wall of ‘Brinta’ 
 boxes—breakfast cereal that he had 

to eat,  incidentally, because of his 
weak stomach? Or his  compositions 
made up of ‘Union Match’ boxes? 
Rather than Campbell’s Soup, we find 
 Sunlight Soap, Bambix, Cif powder 
and Kitekat. He arranged the cat food 
tins in a cross shape: a reference to 
his  Flemish  heritage, like the cross 
made from bread rolls (‘take and 
eat’)? Or a geometric figure to which 
he  returned constantly throughout 
his  fourteen-year  career? Heyvaert 
transformed everyday objects like 
clothes pegs, hairpins, can openers, 
dustpans, newspapers, matchboxes, 
combs and scrubbing brushes—
household implements that lack the 

seductive charm of the consumer 
icons lauded by American Pop Art 
 artists. He also produced a whole 
series of variations on cutlery, from 
a spoon cut in half to a fork clamped 
between two blocks of wood. A ref-
erence to the physical pain he had to 
endure? In the same way that a broom 
with nails sticking out from the handle 
could be a disguised self-portrait of 
his afflicted body.

Heyvaert’s photographic work—a 
less frequently explored aspect of 
his art—is also fascinating. With 
the same sharp eye, he recorded 
everyday life in big American cities 

 keurslijf. Heyvaert verzoent de wat wereldvreemde, klinische vormtaal 
van het minimalisme met het dagelijkse leven. 

Huiselijk Minimalisme

Hoe meer zijn lichaam het laat afweten, hoe kleiner zijn wereld wordt 
en hoe meer hij zich lijkt te beperken tot objecten rondom hem. Het 
maken van kunstwerken wordt steeds lastiger. Vandaar gaat hij meer 
en meer objecten transformeren mits een kleine ingreep. Hij maakt, bij 
wijze van spreken, kunstwerken aan de keukentafel, als een vorm van 
‘huiselijk minimalisme’. In sommige werken kan men, met wat  goede 
wil, ook het Belgische antwoord zien op de Pop Art. Zoals  Marcel 
Broodthaers met zijn mosselpot een Belgische variant bedacht van de 
Amerikaanse  hamburgers. Net zoals Andy Warhol werkt Heyvaert ook 
met herhaling en seriegrafie. Wat te denken van zijn wand die gevormd 
wordt door Brinta ontbijtgranen – die hij overigens at voor zijn zwakke 
maag? Of composities met Union Match luciferdoosjes? Bij hem geen 
Campbell soep maar Sunlight zeep, Bambix, Cifpoeder en Kitekat. Die 
laatste blikjes kattenvoer stelt hij op in een kruisvorm. Een verwijzing 
naar zijn Vlaamse erfenis – zoals het kruis dat gevormd wordt met 
 pistolets (‘neemt en eet hiervan’) – of een geometrische  figuur zoals hij 
die, doorheen zijn veertienjarige carrière, blijft hernemen?  Heyvaert 

transformeert dagelijkse objecten zoals wasknijpers, haarspelden, blik
openers, stofblikken, kranten, luciferdoosjes, kammen, schuurborstels, 
… Gebruiksvoorwerpen die de verleidelijke charme missen van de con
sumptie iconen die door de Amerikaanse Pop Art kunstenaars werden 
bejubeld. Hij maakt ook een hele reeks variaties van  bestek. Nu eens 
een doormidden gesneden lepel, dan weer een tussen twee houten bal
ken geklemde vork. Een verwijzing naar de fysieke pijn die hij moest 
doorstaan? Net zoals een met nagels doorboorde borstel een verdoken 
zelfportret zou kunnen zijn van zijn geplaagde lichaam. 

Boeiend is ook zijn fotografisch werk, een minder belicht aspect van 
zijn oeuvre. Heyvaert registreert het dagelijkse leven met dezelfde 
scherpe blik in zowel Amerikaanse grootsteden als de boerendorpjes 
 Dikkelvenne of Scheldewinkel. Of het nu gaat om stedelijke  details 
 zoals een rioolrooster of een fragment van al dan niet generische 
 architecturale constructies (cfr. Ed Ruscha), of een boer met een pet, 
 Sanseveria’s voor een raam of een melkkan op de stoep. Die foto’s 
 gebruikt hij zowel autonoom – bij wijze van een visueel dagboek en 
pendant voor zijn geschriften – als voor collages. Voor zijn zogenaam
de USA Travel Photographs uit 1973 combineert hij telkens een foto 
met een tekening, een niet van anekdotiek gespeend stukje tekst en 
abstracte kleurbalken. Maar hij gaat die foto’s even goed inzetten in 
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ruimtelijke composities, zoals een in plastiek verpakte pot waarop een 
foto ligt. Het is veelzeggend voor de idiosyncratische wijze waarop hij 
verspringt van medium en op het eerste zicht ongebruikelijke media 
durft te combineren in een nieuwe synthese. 

Kunst = Communicatie

Een van de meest boeiende, en wellicht minst bestudeerde aspecten 
van Heyvaerts artistieke praktijk is wellicht zijn mail art en de onge
breidelde fantasie waarmee hij de grenzen van het medium weet te 
 stretchen. Het mag op zich een wonder heten dat zijn mail art waar
voor hij nu eens een keukenmes gebruikt als drager, dan weer een 
spiegel of sardienenopener, effectief door de post bezorgd werd aan de 
bestemmeling. Het zijn stuk voor stuk prachtige werken die vaak een 
autobiografische dimensie hebben. Het was voor de kunstenaar niet 
alleen een medium om te communiceren met vrienden en kennissen, 
maar bovenal een – vaak krampachtige – poging contact te houden met 
zijn twee dochters die, na een gedwongen, mislukt huwelijk, met hun 
 moeder in ZuidFrankrijk woonden. 

Heyvaert is altijd al een artists’ artist geweest. Een Einzelgänger (‘ik ben 
een eenzaam man’) voor wie kunst dan ook een vorm van communi

SAM STEVERLYNCK

catie was. De romantiek van de herontdekte kunstenaar speelt wellicht 
een rol in de postume appreciatie van zijn werk, daar moeten we niet 
flauw over doen. Maar het is die eigenzinnige, lokale interpretatie van 
internationale stromingen, dat typisch Belgisch lak hebben aan regels 
en voorschriften, dat zijn werk siert. En wellicht ook verklaart waarom 
hij zo lang onder de radar is gebleven. 

or the villages of Dikkelvenne or 
 Scheldewinkel. Whether it’s urban 
details like a drain cover or fragments 
of architectural structures, generic 
or otherwise (see Ed Ruscha), a pot of 
mother-in-law’s tongue at a window 
or a milk jug on a doorstep. He used 
his photographs both autonomously, 
as a visual diary and accompaniment 
to his writing, and for collages. His 
‘USA Travel  Photographs’ from 1973 
are particularly interesting. In each 
case, he  combined a photograph with 
a drawing, a piece of anecdotal text 
and abstract bars of colour. But he was 
equally likely to incorporate his photo-
graphs in spatial compositions such as 

a pot wrapped in plastic with a photo 
lying on it. It reveals a lot about the 
idiosyncratic way in which he jumped 
from one medium to  another and 
was not afraid to  combine seemingly 
 unusual media in a new synthesis.

Art = Communication
 
One of the most intriguing and 
perhaps least studied aspects of 
 Heyvaert’s artistic practice is his Mail 
Art and the unbridled imagination 
with which he succeeded in stretching 
the boundaries of the medium. It’s 
a minor miracle that these items of 
mail, the supports for which varied 

from a kitchen knife to a mirror and a 
can-opener, were actually delivered 
by the postal service. Each one is a 
wonderful piece, frequently with 
an autobiographical dimension. For 
the artist, Mail Art wasn’t just a way 
of communicating with friends and 
 acquaintances, but also, and above all, 
an often desperate attempt to main-
tain contact with his two daughters, 
who lived with their mother in the 
South of France following a forced 
and subsequently failed marriage.

Heyvaert has always been an artist’s 
artist, an Einzelgänger (‘I’m a solitary 
man’) for whom art was consequently 

a form of communication. We cannot 
deny that the romance of the ‘redis-
covered artist’ might have played a 
part in the posthumous appreciation 
of his work. All the same, it is this 
highly personal, local interpretation 
of international currents and the 
typically Belgian disdain for rules and 
regulations that is his work’s greatest 
merit. And, perhaps, also explains 
why it remained under the radar for 
so long.
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RENÉ HEYVAERT, ARCHITECT

It’s a striking image: a letter from 
René Heyvaert to his family, typed 
on a spare piece of business paper. 
The printed letterhead reads ‘RENE 
 HEYVAERT ARCHITEKT’ in block 
 capitals. To which the word gefrus-
treerd, ‘frustrated’, has been added 
in neat handwriting—as a joke or 
deadly serious, who can say? RENE 
HEYVAERT frustrated ARCHITEKT. 
The letter isn’t dated, but mentions 
Heyvaert’s enthusiastic visit to the 
‘Beaubour [sic]  Pompidou’. With this 
reference in mind, the letter can be 
firmly placed within a precisely de-

fined timeframe: after 31 January 1977 
(the opening of Pompidou) and before 
11 April 1984 (Heyvaert’s death). A 
letter, in other words, that was written 
long after Heyvaert turned his back on 
architecture once and for all in 1969. 
Or how to sum up fifteen years of ten-
tative architectural practice in a single 
merciless adjective. Heyvaert might 
just as well have inserted the word 
‘uncompromising’. RENE  HEYVAERT 
uncompromising ARCHITECT. The 
cause rather than the effect.

Distressingly little remains of  Heyvaert’s 
architecture. It is sparse, in terms 
of both design and execution. About 

RENÉ HEYVAERT, ARCHITEKT

Het is een treffend beeld. Een brief van René Heyvaert gericht aan 
zijn  familie, getypt op rondslingerend bureaupapier. De voorgedruk
te hoofding bloklettert RENE HEYVAERT ARCHITEKT. En als was 
het een grol of bittere ernst – wie zal het zeggen – werd er in schoon
schrift ‘gefrustreerd’ aan toegevoegd. RENE HEYVAERT gefrustreerd 
 ARCHITEKT. De brief draagt geen datum maar vermeldt Heyvaerts en
thousiast bezoek aan BeaubourPompidou (sic). Een aanwijzing die het 
schrijven met  zekerheid terugbrengt tot een welomlijnd tijds kader: na  
31 januari 1977 (opening Pompidou) en voor 11 april 1984 (Heyvaerts 
overlijden). Een brief aldus geschreven lang nadat Heyvaert, in 1969, 
de architectuur finaal de rug had toegekeerd. Of hoe vijftien jaar tenta
tieve architectuurpraktijk samen vatten in een genadeloos slagwoord? 
Evengoed had er ‘compromisloos’  kunnen staan. RENE HEYVAERT 
compromisloos ARCHITEKT. De oorzaak in plaats van het gevolg. 

Er rest bitter weinig van Heyvaerts architectuur. Ze is schaars, zowel 
qua uitvoering als qua realisaties. Tussen 1955 en 1969 werd er een 

Brief René Heyvaert aan familie / Letter from René Heyvaert to his family, s.d., Estate René Heyvaert
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tiental wooneenheden opgeleverd, doorgaans licht van constructie en 
voorzien van een weerbarstige materialiteit. Het obstinaat zoeken naar 
een eigentijdse economie der middelen rijgt de schamele rist projec
ten naadloos aan elkaar. Allen zijn het leefexperimenten op schaal 1/1, 
zonder een voorafgaande garantie op welslagen. Heyvaert vroeg véél 
van zijn cliënten, met de nadruk op een grenzeloos vertrouwen in het 
kunnen van de architect. Meteen de verklaring voor het beperkt aantal 
projecten, want doorgaans liep het voorspelbaar en grondig spaak met 
dat ‘grenzeloos vertrouwen’. Het mag daarbij opvallend heten dat René 
Heyvaert, met zijn onmiskenbare hang naar autonomie en nood aan 
absoluut zeggenschap, nooit onder eigen naam gepraktiseerd heeft, 
maar steeds in associatie met andere architecten. Een vaststelling die 
mogelijks teruggebracht kan worden tot een gezonde zin voor oppor
tunisme, gezien de meeste opdrachten aangedragen werden door zijn 
vennoten en voormalige studiegenoten Olivier Nowé (partner 1955–68) 
en André Platel (partner 1963–69). Vooral de invloedrijke en welge
stelde familie Nowé zou instrumenteel blijken voor het opstarten van 
de eerste architectuurprojecten, zoals het appartementsgebouw nabij 
Gent SintPieters (1955–57) en de ontwikkeling van een handvol woon
paviljoenen te Mariakerke (1958–60). Het liet de jonge architecten toe 
om snel en in real-time hun obsessies en intuïties te testen: tijdelijkheid, 
goedkoop en licht bouwen, genereus wonen, … In het geval van de 

open verkaveling te Mariakerke zijn de ideologische referenties naar 
het Case Study House Program (Los Angeles, 1946–64) nooit veraf. Het 
koppelen van industriële productiemethodes met ongeziene ruimte
lijke kwaliteiten stond daarbij voorop. Voor het brede publiek bleken dit 
evenwel geen evidente uitgangspunten en werd het Mariakerke project 
doorgaans gebrandmerkt als ‘woonwagenkamp’. Zestig jaar later staan 
de huizen er nog steeds maar lijkt de idee van informeel samenwonen 
grotendeels opgeheven. De toevoeging van traditionele woningen, heg
gen en afrasteringen heeft het woonpark omgevormd tot een generische 
suburbane verkaveling. Een drietal woningen zijn intact gebleven. 

Overtreden Waar Nodig

Binnen Heyvaerts kleinschalig oeuvre is er evenwel een werk dat er 
absoluut uitspringt: de woning Heyvaert te Destelbergen. Een hyper 
compact experimenteel huis gebouwd voor Heyvaerts broer Gilbert 
en diens kroostrijk gezin. De onwaarschijnlijke combinatie van de 
grootst mogelijke beperkingen en dito vrijheidsgraden heeft een ‘on
denkbare’ woning doen ontstaan, een woning die alle normatieve 
wooneisen moeiteloos weet te overstijgen, of op zijn minst naast zich 
neerlegt. Het project is – misschien niet toevallig – het enige dat René 
Heyvaert ooit binnen de architectenassociatie heeft aangedragen. De 
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ten residential units were completed 
between 1955 and 1969, mostly light in 
construction and imbued with an un-
ruly materiality. The obstinate pursuit 
of a contemporary economy of means 
is what strings the meagre list of pro-
jects together. Each one was a living 
experiment on 1:1 scale, with no prior 
guarantee of success. Heyvaert cer-
tainly asked a great deal of his clients, 
not least a boundless confidence in 
the architect’s abilities. This immedi-
ately explains the limited number of 
projects, given the way such ‘bound-
less confidence’ tended to go predict-
ably and thoroughly wrong. It is strik-
ing, incidentally, that René  Heyvaert, 

with his unmistakable desire for 
autonomy and need for absolute 
control, never practised under his 
own name, but always in  association 
with other architects. An observa-
tion that might boil down to healthy 
opportunism, given that most assign-
ments were proposed by his partners 
and former fellow students Olivier 
Nowé (partner 1955–68) and André 
Platel (partner 1963–69). It was above 
all the wealthy and influential Nowé 
family that proved instrumental in 
the initiation of the first  architectural 
projects, such as the apartment build-
ing near  Ghent-Sint-Pieters (1955–57) 
and the development of a handful 

of residential pavilions in Mariakerke 
(1958–60). It allowed the young archi-
tects to test out their obsessions and 
intuitions quickly and in real time: 
building cheaply and temporarily, 
living generously… In the case of the 
open housing estate in Mariakerke, 
the ideological references to the Case 
Study House Program (Los Angeles, 
1946–64) are never far away. The link-
age of industrial production methods 
with unprecedented spatial qualities 
was paramount. These principles were 
not, however, obvious to the public 
at large and the Mariakerke project 
was generally dismissed as a ‘caravan 
site’. The houses are still there, sixty 

years on, but the idea of informal 
communal living seems largely to 
have been abandoned. The addition of 
traditional homes, fences and trellises 
has turned the  residential park into 
a generic suburban fabric. Roughly 
three homes have remained intact. 

Bend The Rules Where Necessary

There is, however, one piece of 
 architecture that stands out within 
Heyvaert’s small-scale oeuvre. A 
hyper-compact experimental home 
built for his brother Gilbert and his 
large family. The unlikely combination 
of the greatest possible limitations 
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architect kreeg immers carte blanche, zolang de woning niet meer dan 
375.000 BF zou kosten (9.300 euro, niet geïndexeerd) en ze mogelijke 
overstromingen van de nabijgelegen Schelde zou weten te weerstaan. 
Een eerste  ontwerp (1957) toont een lang balkvormig volume verhe
ven op 70cm hoge palen. Een vlotte poging die onmiddellijk werd 
afgekeurd  wegens te duur. Voor het tweede en uiteindelijk ontwerp 
(1958) wordt er een expliciete paalwoning bedacht die elke noodzake
lijke constructieve beslissing reduceert tot zijn essentie. De minimale 
complexiteit had als doel een aannemer overbodig te maken, om zo 
de kosten  verder te drukken. De beslissing om zelf te bouwen werd 
consequent ondersteund door het  bewust toepassen van ‘arme’ mate
rialen, zij het in combinatie met  enkele hoogwaardige bouwelementen 
zoals de grootschalige raampartijen in Thermopane dubbel glas. Dat 
laatste ongetwijfeld om het fenomenaal zicht op het Scheldelandschap 
en de Gentse boekentoren niet te compromitteren. Maar het is voor
al in het – schijnbaar vrijelijk – toepassen en combineren van ruwe 
bouw materialen dat de jonge René Heyvaert zich een meester weet. 
Er verschijnen Ytong snelbouw stenen, houtvezelplaten (van het  Britse 
 Bartrev),  translucente Scobalit  golf platen, asbest vezelcementplaten, 
rubber  vloerafwerkingen, etc., alles  versmolten tot een hoogst eigen 
architecturale en ruimtelijke uitdrukking. Het is daarbij belangrijk te 
noteren dat voor Heyvaert een ontwerp nooit af kon zijn, een finaal 

 architecturaal beeld moest  uitblijven aangezien een  woning tijdelijk 
was, onderhevig aan constante evolutie. Hij behield zich dan ook de 
vrijheid om te allen tijde wijzigende inzichten door te voeren, niet het 
minst tijdens de werf. Het mooiste voorbeeld is misschien wel de bui
tentrap, gehuld in asbest cementplaten. Met de ruwbouw bijna klaar 
werd het de broers duidelijk dat de voorziene inhuizige trap te veel 
bruikbare ruimte zou innemen. Het plan werd ter plekke hertekend 
met de ondertussen iconische steektrap langs de gevel als bevlogen 
resultaat. Een bewuste – haast compromisloze – bouwovertreding? Of 
veeleer het duidelijk signaal aan een overheid die zich niet te moeien 
heeft met persoonlijk leef plezier? Deze en andere bouwovertredingen, 
zoals het wijzigen van de gevelmaterialen, zouden achteraf wel gere
gulariseerd worden, zo oordeelde Heyvaert. Het blijft tenslotte België, 
waar in fine alles kan, en mag. In die permissieve context vertegenwoor
digt de woning Heyvaert een hypercontextuele architectuur. 

Trojaans Huis

Zestig jaar na datum heeft het huis te Destelbergen reeds verschillende 
levens achter de rug. Het krimpt of zet uit al naargelang de familie 
groeit, migreert of uitdunt. In 1958 werd het gelijkvloers voorzien als 
een open overdekt atelier. Wonen gebeurde op de eerste verdieping, de 
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with equally large degrees of free-
dom led to an ‘unthinkable’ dwelling, 
one that effortlessly transcends all 
normative residential demands, or at 
the very least ignores them. It is no 
coincidence perhaps that the Destel-
bergen project was the only one that 
René Heyvaert himself ever proposed 
within the architects’ association. 
The architect enjoyed carte blanche 
provided that the dwelling would not 
cost more than 375,000 francs (9,300 
euros, not corrected for inflation) 
and would be able to withstand po-
tential flooding by the nearby river 
Scheldt. A preliminary design (1957) 
shows a long, rectangular volume 

standing on 70 cm piles—a stylish 
attempt that was immediately reject-
ed as too expensive. An out-and-out 
house on stilts was conceived for 
the second and final design (1958), 
which reduced every necessary con-
structional decision to its essence. 
The aim of the minimal complexity 
was to render a building contractor 
unnecessary, thus reducing the costs 
even more. The decision to self-build 
was consistently underpinned by 
the deliberate application of ‘poor’ 
materials, albeit combined with a few 
high-quality structural elements, 
such as the large expanses of window 
with Thermopane double glazing. The 

latter was no doubt intended to avoid 
compromising the phenomenal view 
of the river landscape and the Ghent 
‘Book Tower’. Above all, however, it 
was in the seemingly free applica-
tion and combination of unfinished 
building materials that the young 
René Heyvaert proved his mastery. 
Construction used elements like 
Ytong concrete bricks, Bartrev wood 
fibre panels, translucent Scobalit 
corrugated sheeting, asbestos fibre 
cement boards and rubber coverings, 
all merged into a highly distinctive 
architectural and spatial expres-
sion. It is important to note that for 
Heyvaert a design could never be 

finished—a final architectural image 
had to be foregone, since a home was 
temporary, subject to constant evolu-
tion. For that reason, he claimed the 
freedom to make any changes he saw 
fit, not least during actual construc-
tion. The most striking example is the 
exterior staircase, swathed in asbes-
tos cement panels. The structural 
work was almost complete when the 
brothers realized that the planned 
interior staircase would take up too 
much useful space. The plans were 
redrawn in situ with the now iconic 
stairs along the exterior wall as the 
inspired result. A deliberate – uncom-
promising—code violation? Or rather 
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piano nobile. Langzaamaan kwamen er op de begane grond kamers bij, 
werd er een garagebox voorzien om tenslotte in 2010 plaats te maken 
voor een volwaardig bewoonbare benedenverdieping. Dat laatste was 
imperatief gezien het de 85jarige bewoners onmogelijk was geworden 
de trap dagelijks te bemeesteren. In 2016–17 werd tenslotte de vrijgeko
men eerste verdieping gerenoveerd met het oog op de inrichting van 
een autonome residentie plek. Tegelijk werd de woning geklasseerd als 
monument. Dat laatste mag ietwat vreemd lijken voor een structuur 
die bedacht werd om slechts een generatie te blijven staan. Echter, de 
uitdagende rol van het Heyvaert huis is nog lang niet uitgespeeld. In 
een  klimaat waar er qua wonen steeds meer restricties van bovenaf op
gelegd worden (men moet kleiner wonen, men moet dichter bij elkaar 
wonen, men moet in de stad wonen, etc.), opent het binnensmokkelen 
van dit fundamenteel ongehoorzaam architectuurproject binnen de 
administratie Onroerend Erfgoed een ongezien potentieel. Feit is dat 
er politiek en beleidsmatig amper protocol bestaat om met  dergelijke 
weerbarstige en fragiele architectuur om te springen. Dat veeleer 
 statisch beleid openbreken is misschien wel dé toekomst van deze wo
ning, zodat ze meer dan een halve eeuw na haar oplevering – opnieuw 
– een voorbeeldproject kan worden. Architecturaal erfgoed als spring
levende luis in de pels, een hoopvolle getuige die het hoofd biedt aan 
hedendaagse ruimtelijke dogma’s. Een Trojaans huis. 

Referentie Machine

Een van de redenen waarom de administratie Onroerend Erfgoed – evi
dent – geïnteresseerd is in een haast onmogelijke casus is het feit dat het 
huis in Destelbergen bol staat van de (inter)nationale referenties. Een 
bloemlezing die zijn gelijke niet kent. Heyvaert was immers een bele
zen man en wist wat er binnen de architectuur gaande was. En ook al 
staat het nergens geboekstaafd, en werd het al zeker niet door Heyvae
rt zelf ooit expliciet geduid, lijken de gelijkenissen met Le  Corbusiers 
M.A.S.project (Maisons Montées à Sec, 1940) niet van de lucht. Het 
nooit gerealiseerde M.A.S. ging uit van een volledige standaardisatie, 
een stalen constructie met plaatwerken bekleding en een enkel centraal 
verwarmingselement. Het geheel werd verheven op palen en voorzien 
van een buitentrap. Dichter bij huis kan de woning Heyvaert een in
teressante vergelijking doorstaan met het CECAhuis van Willy Van 
der Meeren en Léon Palm (1954–55). Deze 250m3 prefab constructie was 
bedoeld om Waalse koolmijnarbeiders te huisvesten voor een absolute 
bodemprijs (178.000 BF, 4.400 euro niet geïndexeerd). Het grote verschil 
met de woning in Destelbergen is dat Van der Meeren en Palm voor  
‘le plus grand nombre’ wilden bouwen, waarbij ze mikten op massapro
ductie om de prijs extreem te drukken. Een ambitie die trouwens nooit 
gehaald zou worden gezien de woning té goedkoop bevonden werd –  
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a clear signal to the powers-that-be 
not to interfere with someone’s per-
sonal living pleasure? This and other 
violations of the building regulations, 
such as changing the materials of 
the facade, would be retrospectively 
approved, Heyvaert judged. This is 
Belgium, after all, where at the end 
of the day everything is possible and 
allowed. In this permissive context, 
the Heyvaert house represents a 
hyper-contextual architecture.

Trojan House

Sixty years on, the house in Destel-
bergen has already lived various lives, 

contracting or expanding as the family 
grew, migrated or thinned out. At its 
origin, the ground floor was intended 
as an open yet covered workshop. 
The living quarters were planned 
on the first floor, the piano nobile. 
Rooms were gradually added, a garage 
unit was provided and then eventu-
ally removed again in 2010 to allow 
a fully habitable lower storey. The 
latter had become imperative, as the 
85-year-old residents were no longer 
able to use the stairs on a daily basis. 
 Lastly, the now unused first floor was 
renovated in 2016–17 with a view to 
installing an autonomous residential 
unit. At the same time, the house was 

given protected heritage status—
which might sound a little strange for 
a structure intended to stand for just 
a generation. The challenging role of 
the Heyvaert house is, however, far 
from finished. In a climate in which 
more and more restrictions are being 
imposed top-down on how to live (we 
must live on a smaller scale, we must 
live closer together, we must live 
in cities, etc.), the smuggling of this 
fundamentally disobedient architec-
tural project into the Flanders Herit-
age Agency opens up unprecedented 
possibilities. The fact is that there is 
virtually no political or policy proto-
col for dealing with such unruly and 

fragile architecture like this. Breaking 
open the largely static heritage policy 
is perhaps the future for the Heyvaert 
house, so that it can become a model 
project once again, more than half a 
century after its inception. Architec-
tural heritage as a vibrant thorn in the 
side, an optimistic witness  capable 
of standing up to contemporary 
 planning dogmas. A Trojan house…

Reference Machine

One of the reasons why the Heritage 
Agency is—obviously—interested in 
an almost impossible architectural 
case is the fact that the house in 
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een bedreiging voor de reguliere naoorlogse woningmarkt.  Zowel 
CECA als de woning Heyvaert hadden gemeen dat ze op amper twee 
weken tijd konden worden gebouwd, dat ze een tijdelijke huisvesting 
wilden promoten en dat ze beide het normatieve karakter van het 
(bourgeois) wonen trachtten op te heffen. Het zou in de twee gevallen 
bij een experiment blijven. 

Na al dat uitproberen, veelal struikelen en opnieuw recht krabbelen 
blijft de figuur Heyvaert nazinderen als een geniale bricoleur en as
sembleur, dan wel een architect. Hij had de gave, al was het maar voor 
even, om architectuur te ontbinden. Radicaal terugkerend naar een 
absolute essentie: hoe de wereld genereus en complexloos overleven? 
Terugblikkend op die vreemde brief, geschreven ergens tussen 1977 en 
1984, had diezelfde hand misschien het woord ARCHITEKT simpel
weg kunnen doorhalen. Als een finaal opheffen van iets dat nooit echt 
bestaan heeft. RENE HEYVAERT ARCHITEKT. 
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Destelbergen is chock full of  national 
and international references.  
A peerless anthology. Heyvaert was, 
after all, a well-read man who knew 
perfectly what was going on within 
the world of architecture. And even 
though it is not recorded anywhere, 
and was certainly not explicitly stated 
by Heyvaert himself, there seem to be 
overt similarities with Le Corbusier’s 
M.A.S. project (Maisons Montées à 
Sec, 1940). The never  realized M.A.S. 
was based on complete standard-
ization, a steel structure clad with 
sheeting and with a single central 
heating element. The ensemble was 
raised on piles and provided with 

an external staircase. Closer to 
home, there is an equally interesting 
 comparison with the Heyvaert house 
in the shape of Willy Van der Meeren 
and Léon Palm’s CECA house (1954–55). 
The 250 m3 prefab construction was 
intended to house Walloon coal 
 miners at a rock-bottom price (178,000 
francs, 4,400 euros, not corrected for 
inflation). The main difference with 
the house in Destelbergen is that Van 
der Meeren and Palm wanted to build 
for ‘le plus grand nombre’, for which 
reason they focused on mass produc-
tion to drive the price down as low 
as possible. It was an ambition they 
never achieved, as the house was con-

sidered too cheap and hence a threat 
to the regular post-war housing 
market. However, what CECA and the 
Heyvaert home had in common was 
that they could be built in barely two 
weeks’ time, they set out to promote 
temporary accommodation and both 
attempted to overcome the prescrip-
tive nature of middle-class-inspired 
living. Both cases remained a singular 
experiment.

Despite all the testing, stumbling 
and getting up again, the figure of 
René Heyvaert has lived on in the 
memory more as a brilliant tinkerer 
and assembler than as an architect. 

He had the ability, if only for a while, 
to  dissolve architecture, radically 
returning to an absolute essence: 
how to survive the world in a spirit 
of generosity and free of complexes? 
In the end, looking back to that odd 
letter, written sometime between 
1977 and 1984, the same hand might 
 simply have crossed out the word 
 ‘ARCHITECT’. To finally have done 
with something that never truly exist-
ed. RENÉ HEYVAERT, ARCHITECT. 

Willy Van der Meeren en Léon Palm, CECA woning/house, 1954–55
Maquette / scale model: Jorn De Kegel, Peter De Vlieger, 2015, collectie A&D 50 vzw 
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Destelbergen, 1958, Estate René Heyvaert Le Corbusier, M.A.S., maisons montées à sec, s.l., 1940,  Fondation Le Corbusier
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René Heyvaert, woning / house, 1958–60, Korte Rijakkerstraat, Mariakerke

René Heyvaert, appartement / apartment building, 1955–57, Prinses Clementinalaan, Gent
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Lausanne, 20-11-2018
Dear René,

Your form and language were  precise 
and stripped down. Always neat and 
legible, your handwriting left no 
room for ambiguity. How important 
was that handwriting of yours, hence 
your writing? Apart from words, you 
mainly sent ‘visuals’ by post. Needing 
to show you were there, one sensed a 
touch of loneliness in your outspoken 
and forward style. Today, that type 
of handwriting seems reminiscent 
of a period when a certain value was 
attached to formalities. It speaks of 
discipline: inextricably linked to your 
hand and your rigour. Superficially, 
at least, it shows a form of assimila-
tion and even a sense of compulsion. 
The equally neat handwriting of your 
friend Joseph Willaert stings my 
mind when looking at yours. You both 
seemed to have brilliantly infantilised 
the schoolmaster’s uptight handwrit-
ing. Excelling in (exaggerating) the 
form, doubling down its bureaucratic 
nature, in an attempt to make its lim-
itations painfully legible. You wrote 
essays as well, which were  published 
as facsimile’s in Kreatief (with its 
progressive sixties spelling) and ‘Art 
is a double-edged sword’. Daniel 
 Robberechts had his handwriting 
reproduced on the cover and/or back 
flap of his books on several occasions. 
As if words were lent greater truth-
fulness that way, their plastic char-
acter rendered unmistakeably visual. 
Did you ever see Ad Reinhardt’s 
brilliantly dogmatic handwriting? 
Absurd humour raised to the level 
of ultimate logic. Might Robberechts 
have stood next to Reinhardt next to 

Wittgenstein in your library? (As soon 
as I get back to Brussels, I’m going to 
put all of you together.) You didn’t 
hide behind the distance (objectivity) 
of typesetters, at any rate. Is that why 
you wrote in that direct tone? Did 
it quell the nerves of being public? 
The time from which I write to you is 
one of shameless ‘self-projection’, an 
unbridled need for continuously as-
serted superficiality. A time of digital, 
dictatorial standardization. You who 
constantly seemed to fall outside 
the norm, hyper aware of your form, 
your existence. Self-assured, uncom-
promising and isolated you carried 
on your conversation with your 
friends and colleagues. That’s what 
your correspondence suggests. Was 
this exchange of ‘letters’ an ultimate 
form of sacra conversazione? Your 
interlocutors were your public back 
then. Or were the mail objects mere 
statements, observations you simply 
had to share? A kind of dialogue of 
the deaf or a Chinese whisper? Your 
address and that of the recipient 
frequently the only form of language. 
Objects that were often a  negotiation 
with the norm too. You had to count 
on the willingness of the postal 
 workers who delivered your pieces. 
Using your imagination to provoke 
the bureaucrat’s equally obsessive 
sense of rules? At the end of the day, 
perhaps the administrators of the 
rule or the norm were tacitly your 
interlocutors? While as receivers of 
the mail, your colleagues and friends 
might simply have been the witnesses 
to that conversation.

 Best regards,
 Koenraad Dedobbeleer

KOENRAAD DEDOBBELEER



INITIATIEF 86

“Ik leerde het werk van René Heyvaert postuum kennen via een tip 
van Bart Cassiman. Ik vind het werk van Heyvaert zeer  interessant, 
maar ik vind geen tijd om erover te schrijven. Graag bezorg ik  jullie 
een aantal pagina’s, uit een boek van de architecten Robbrecht en Daem 
gescheurd, met beelden van de tentoonstelling  Initiatief 86 waar ik 
Heyvaerts werk presenteerde. 
Met vriendelijke groeten, 
Kasper König, 23 oktober 2018.” 

INITIATIEF 86

“I came across René Heyvaert   
post humously through Bart 
Cassiman. I find his work most 
interesting, but don’t have time 
to write about it.  However, I’m 
including a couple  pages, torn from 
a Robbrecht and Daem book, which 
mentions the  exhibition  Initiatief 86 
where I  presented his work. 
Wishing you all the best, 
Kasper König, 23 October, 2018.”
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EEN MANIFEST VOOR MEZELF

Begin jaren 1980 zat ik op de academie in Gent. Via mijn leraar teke
nen, Werner Cuvelier, werd gevraagd of ik zin had om in het week
end mee te gaan naar een opening in Wetteren. Dat was in 1983, een 
tentoonstelling bij de Drieghes, met werk van de voor mij toen on
bekende René Heyvaert. Het bezoek aan die tentoonstelling was een 
van de allereerste keren dat ik echt onder de indruk was van iets, 
van kunstwerken die impact op me hadden. Ik was helemaal de kluts 
kwijt, ik verstond er niets van. Vooral een werk met twee borstels die 
horizontaal  hingen met de haren tegen elkaar, aan draadjes, staat in 
mijn geheugen gegrift. Er waren ook vorken te zien, en penselen die 
rechtstonden. Op de opening waren veel van zijn generatiegenoten 
aanwezig, Leo Copers, Paul Gees, Raoul De Keyser etc. Het was voor 
mij als jonge kunstenaar een bijzonder moment, al deze kunstenaars 
te leren kennen. Op een bepaald moment stonden we in een kring en 
kwam René Heyvaert erbij staan. Hij zag eruit als een sjamaan, met een 
 lange pelsen jas, een grote baard, een klein uilenbrilletje, graatmager 

A MANIFESTO FOR MYSELF

In the early 1980s I was at the acade-
my in Ghent. I was asked through my 
drawing teacher, Werner  Cuvelier, 
if I wanted to go to an opening in 
 Wetteren one weekend. It was an 
exhibition at the Drieghe gallery in 
1983, with work by René Heyvaert, 
who I knew nothing about at the time. 
That visit was one of the very first 
times I’d truly been impressed by 
something, by works of art that had 
a real impact on me. I was totally at a 
loss—I didn’t have a clue what it was 
all about. One piece that particularly 
sticks in my memory comprised two 

brooms suspended horizontally on 
wires with their bristles up against 
each other. There were forks too, and 
upright paintbrushes. Lots of people 
from his generation were at the open-
ing, including Leo Copers, Paul Gees 
and Raoul De Keyser. It was a special 
moment for me as an art student, to 
be able to meet all those artists. At 
one point, we were standing in a circle 
when René Heyvaert came to join us. 
Skinny as a rake and wearing a long 
fur coat, bushy beard, little round 
glasses and big boots, he looked like 
a shaman. Even though I was hugely 
impressed by his exhibition, I didn’t 
have the courage to speak to him at 
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maakt. Welke beperkingen dit meebrengt. Ik herkende in zijn werk het 
van binnenuit iets proberen te maken, het omgaan met beperkingen. 
Dat alles legde ik ook uit in de brief. 

Hij antwoordde in een uitgetypte brief dat hij me graag wou ontmoeten 
en stuurde me zelfs een aantal publicaties op. Nadien volgde nog een 
uitnodiging voor zijn tentoonstelling in Villa des Roses. Toen ik op de 
opening aankwam vond ik er een overlijdensbericht. Die ontmoeting 
is er dus nooit gekomen. Nadien vernam ik van zijn broer Marc dat hij 
over mijn brief verteld had. Het was de eerste keer dat iemand hem zo 
benaderde en zijn werk op zulke manier – over de band tussen kunst 
en leven – aan hem beschreef. 

Zijn oeuvre heeft een bijzondere invloed op mijn werk gehad, in het 
bijzonder een soort bescheidenheid die ik ook probeer na te streven. 
Het heel traag en langzaam dingen of ideeën laten sudderen, om na een 
lange tijd een heel eenvoudige beweging uit te voeren, een geste die 
dan ‘juist’ is. Bij René Heyvaerts werk heb ik dat heel concreet gezien, 
dat dat een streefdoel moet zijn. Niet het grote moment of het zogezegd 
geniale idee. Bij hem ervaarde ik kleine verschuivingen; niets spectacu
lair maar wel uiterst precies. Je voelde in die werken dat er jaren over
gegaan zijn, dat er een traagheid in schuilt. Ik werk vaak in maquettes 

en met grote laarzen aan. Ook al was ik zwaar onder de indruk van zijn 
tentoonstelling, ik durfde toen niets tegen hem zeggen. Nadien thuis 
nam ik me voor te proberen omschrijven wat zijn kunst met me deed. 
Om die ervaring te verwoorden en op papier te zetten. Ik vroeg Renés 
adres op en besloot hem een brief te schrijven met mijn reflecties over 
kunst, het leven, over zijn tentoonstelling. Ik vertelde dat we elkaar  
gezien hadden, met een volledige beschrijving van mezelf. Ik legde 
hem uit dat ik gefascineerd was door het alledaagse, door hoe gewone 
objecten door een simpele geste iets kunnen zijn, iets kunnen beteke
nen. Dat vond ik heel intens aan zijn werk, die eenvoud en de combi
natie tussen kunst en leven. Ik heb die brief met reflecties opgestuurd.

Ik woonde toen in de Living Box, een kleine doos of ruimte waarin ik 
zowel leefde, sliep als werkte. Alles haakte daar op een kleine opper
vlakte in elkaar. Ik zat toen wel op de academie maar volgde vooral 
filosofie en later antropologie, ik was niet met de pure kunstrichtingen 
bezig. Ik had destijds contact met Paul Robbrecht, die onder de indruk 
was van mijn box en die zelfs een fotograaf stuurde om het te docu
menteren. Bij de brief aan Heyvaert stuurde ik een foto van deze woon 
en werkruimte. Door het bezoek aan de tentoonstelling van Heyvaert 
begon ik na te denken over mijn eigen drijfveren en intenties. Hoe een 
manier van leven, werken, eten etc. een impact heeft op de kunst die je 

PATRICK VAN CAECKENBERGH

so forth affects the art you make.  
The limits it imposes. What I recog-
nized in his work was the attempt 
to make something from inside out, 
working with limitations. I set it all 
down in my letter.

He sent me a type-written reply, in 
which he said he’d like to meet me 
and even sent me a number of pub-
lications. I then received another 
 invitation, this time to his exhibition 
at Villa des Roses. When I arrived 
at the opening, I found a notice 
 announcing his death. So we never 
got to meet properly. I heard later 
from his brother Marc that he had 

 mentioned my letter. It was the first 
time anyone had approached him like 
that and described his work to him 
in such a way, about the connection 
between art and life.

His work has had a particular 
 influence on my own—a kind of 
 modesty, especially, which I also try 
to  emulate. Allowing things or ideas 
to  percolate really slowly, before 
making a very simple movement after 
a long time, a gesture that is then 
‘right’. That’s what I saw so clearly in 
René  Heyvaert’s work, that this has to 
be a goal. Not the grand moment of 
the supposedly brilliant idea. I could 

the time. When I got home, I thought 
I’d try and describe how his art had 
affected me. To put the experience 
into words and down on paper. I got 
hold of René’s address and decided to 
write him a letter with my thoughts 
on art, life and his exhibition. I men-
tioned that we’d seen each other and 
included a full description of myself. 
I told him I was fascinated by the 
everyday, by the way ordinary objects 
can, through a simple gesture, be 
something, mean something. That’s 
what I felt so intensely in his work—
that simplicity and the combination 
of art and life. I posted him the letter 
with my reflections.

My home at the time was the  Living 
Box—a small box or space, in which  
I lived, slept and worked, all inter-
connected within a small area.  
I was a student at the academy, but 
mainly studied philosophy and later 
 anthropology: I didn’t focus on the 
purely artistic subjects. I was in con-
tact round then with Paul Robbrecht, 
who was impressed by my box and 
actually sent a photographer round 
to document it. I enclosed a photo 
of my living and working space in my 
letter to Heyvaert. After visiting his 
exhibition, I began to reflect on my 
own motives and intentions. About 
how the way you live, work, eat, and 
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waarin ik zaken uitprobeer, varieer om tot een juiste geste te komen. Ik 
hou het meest van zijn simpele werken, de luciferdoosjes, de bezems, 
het bestek. Deze zijn voor mij in de eerste plaats conceptueel, vertonen 
raakvlakken met kunstenaars als Cadere of zelfs On Kawara. Terwijl 
het op de academie toen voortdurend over de Neue Wilden, Duitsers 
en Italianen ging, was ik veel meer aangetrokken tot eenvoud en een 
helder idee. De combinatie kunst en leven en thuis fascineert me veel 
meer, en is ook een constante in mijn werk. Ik denk dat die brief ook 
een soort manifest voor mezelf moet geweest zijn, het worstelen om 
iets te verwoorden wat impact op me had. Een soort ode aan de dingen 
rondom ons, deze aandacht geven door die kleine gestes, zoals ik dat 
bij René Heyvaert ervaarde. 

sense the little shifts in his work, 
nothing spectacular, but  extremely 
precise. You felt in those works 
that years had gone into them, they 
 embodied a slowness. I often  
work with models in which I try things 
out and vary them in order to arrive 
at the right gesture. What I love most 
are his simple pieces—the match-
boxes, the brooms, the cutlery. To 
me, they’re conceptual first and 
foremost; there are similarities with 
artists like Cadere or even On Kawara. 
They were always on about the Neue 
Wilden, Germans and Italians at the 
academy, whereas I was drawn a lot 
more towards simplicity and a clear 

idea. I’m much more fascinated by 
the combination of art and life and 
home, which is a constant in my work 
as well. I think that letter must have 
been a kind of manifesto for myself 
too, struggling to express something 
that had made an impact on me.  
A kind of ode to the things around us, 
the idea of paying attention through 
little gestures that I perceived in  
René Heyvaert.

PATRICK VAN CAECKENBERGH



80RENÉ HEYVAERT

“GETEKEND OF GEDICHT”

In 1973 exposeerde René Heyvaert in het bovenzaaltje van de 
 galerie Kaleidoscoop in Gent. Ik kende zijn werk toen nog niet. Wel 
 herinnerde ik me zijn naam. Ik wist dat hij een bewonderaar van  
Joseph Willaert was; destijds had hij me een briefje in ‘schoon schrift’ 
 gestuurd om me aan te sporen de tentoonstelling Willaert in Kaleido
scoop te  bezoeken.
 Bijna vergat ik naar Heyvaerts expositie te gaan kijken. Gelukkig 
ontmoette ik in die dagen Yves De Smet. Hij deed geestdriftig over 
Heyvaerts werk. Dat moest ik beslist zien, zei hij, maar ik moest me 
haasten want de tentoonstelling liep ten einde.
 Het loonde inderdaad de moeite. Hij toonde er heel minimale  dingen: 
twee houten balken in een kruisvorm samengebracht, twee houten 
plankjes met een scharniertje verbonden, een uitgezaagde  cirkel met 
een vierkante leegte erin, een rechte hoek gevormd door een balkvor
mig en een smal cirkelvormig stukje hout aan een touw schuin langs de 
muur hangend.

“DRAWN OR POETRY”

In 1973, René Heyvaert had an exhi-
bition upstairs at the Kaleidoscoop 
gallery in Ghent. I didn’t know his 
work at the time, but I did recognize 
his name. I was aware that he was an 
admirer of Joseph Willaert, because 
he’d sent me a neatly handwritten 
letter a little earlier urging me to go to 
Willaert’s show at Kaleidoscoop.
 I almost forgot to go to Heyvaert’s 
exhibition, but fortunately I bumped 
into Yves De Smet who was enthusias-
tic about his work. He told me I abso-
lutely had to see it, but that I needed 
to be quick, as it was due to end soon. 

The exhibition was indeed worth the 
effort. He showed some very minimal 
things: two wooden beams joined in 
a cross shape; two small planks con-
nected by a hinge; a sawn-out circle 
with a square hole in it; a right-angle 
formed from a beam and a length of 
dowelling hanging across the wall at 
an angle from a string.
 René Heyvaert reminded me of 
an inventor of very simple, obvious 
things. I was struck by how hard the 
work was to pin down: you couldn’t 
call it constructivist, it wasn’t really 
minimal art as such, nor arte povera 
or object art. Yet it had elements of 
all those things. What it was about 

Joseph Willaert, Keldervenster met voetpad / Cellar window with footpath, 1968,  
collectie S.M.A.K. Gent – langdurige bruikleen Vlaamse Gemeenschap /  

collection S.M.A.K. Ghent – longterm loan from The Flemish Community 
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René Heyvaert deed me aan een uitvinder van heel eenvoudige, vanzelf
sprekende dingen denken. Wat me opviel: dit werk was heel vrijblijvend. 
Men kon het niet constructivistisch noemen, het was geen eigenlijke  
minimal art, geen arte povera, geen objectkunst en toch had het iets van 
dit alles. Het had vooral iets te maken met een manier van leven die het 
met heel weinig wil en moet stellen en die dat weinige meer laat zijn.
 Toen ik meer dan een jaar na de Kaleidoscooptentoonstelling hem 
in zijn huisje in Dikkelvenne ging opzoeken, herkende ik sommige van 
zijn werken niet meer. Zo had hij op het zuivere vlak van een uitge
zaagde cirkel of op andere gaaf ogende objecten kitscherige foto’s of 
 banale reclameplaatjes geplakt: ingrepen die zijn vrijheid als kunste
naar moesten beklemtonen. Later maakte hij werken met takken, met 
dozen, met autobanden, met broodjes.
 Zijn kunst heeft iets zelfvernietigends, iets masochistisch. Zelf 
 beschouwde hij zijn werk als het resultaat van meditatie en doorgedre
ven concentratie.

Uit: Roland Jooris, Getekend of gedicht, 2009

most of all was a way of living that 
wants to and has to make do with very 
little, and which allows that little to 
be more.
 When I went to visit him in his little 
house in Dikkelvenne, more than a 
year after the Kaleidoscoop exhibi-
tion, I no longer recognized some 
of the pieces. He’d pasted kitschy 
 photos or run-of-the-mill adverts, 
for instance, on the pure surface of 
the sawn-out circle or onto other 
 pristine-looking objects: interven-
tions that were intended to highlight 
his autonomy as an artist. He went 
on to create works using branches, 
 boxes, car tyres and bread rolls.

There’s something  self-destructive, 
masochistic about his art. Heyvaert 
himself viewed his work as the 
result of meditation and intense 
 concentration.

ROLAND JOORIS

DE PIJN DER DINGEN

Voor R.H.

Kwetst hij de bloemen 
de takken 
 de stenen

Hongert hij zijn handen 
uit, wil hij bezweren

Zaagt hij het gave 
 zigzag 
uit vergankelijkheid

Heeft hij een wrede onschuld  
in zijn meetkunde  
bewaard

Vindt hij de dingen 
onbeholpen in hun  
samenhang

Is het vergeefse 
eeuwig

Uit: Roland Jooris, De contouren van het 
verstrijken, 2008
Translated by Ted Alkins

THE PAIN OF THINGS
 

For R.H.

Is he hurting the flowers 
the branches 
 the stones

Is he starving his hands 
Is this an exorcism

Does he saw the perfect 
 zigzag 
from transience

Has he preserved 
a cruel innocence  
in his geometry

Are things 
clumsy to him 
in their coherence

Is the futile 
eternal
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René Heyvaert, Galerie Drieghe, Wetteren, 1976 & 1984. Foto’s: Galerie Drieghe
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René Heyvaert, Kunst & Zwalm, 2001. Foto’s: Galerie DriegheRené Heyvaert, huize Drieghe-Bracke, Roborst
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GETUIGENIS OVER DE  BESTAANSOMSTANDIGHEDEN  
VAN EEN OEUVRE

Het was begin mei 1984, ik ging nog een laatste keer naar de redactie 
om te zeggen dat ik even niet meer kwam omwille van de blok voor 
de examenperiode. Michiel Hendryckx, toen huisfotograaf van De 
 Gentenaar, kwam de trap af en zegde in het voorbij gaan ‘Er is  iemand 
overleden, René Heyvaert, daar moet je toch nog iets over doen.’ ‘Nooit 
van gehoord’, moest ik zeggen. ‘Hij is toch wel belangrijk.’
 Dus ging ik nog even naar Villa des Roses, een cafeetje op de hoek 
van de SintJacobsnieuwstraat en de Gildestraat, in een huis dat in een 
lange, smalle repel langs de straat ligt, met beneden een lange toog 
 tegen de achterwand, met een draaitrap achteraan in de hoek en  boven 
drie kamertjes die de galerij waren. Herman Van Hove, de uitbater zou 
later naar het Begijnhof verhuizen en daar met Huize St.Jacobus een 
basis blijven voor dat kunstliefhebbende klimaat dat de humus was 
voor kunstenaars als Raf Buedts of de dichter Roland Jooris, met als 
grote referenties Raoul De  Keyser en Roger Raveel. Het klimaat dat mee 

TESTIMONY ON THE ORIGINS OF 
AN OEUVRE

At the beginning of May 1984, I popped 
into the offices of De Gentenaar one 
last time to say I wouldn’t be coming 
in for a while, as I had to study for my 
finals. Michiel Hendryckx, the paper’s 
staff photographer at the time, came 
downstairs and said as he passed me, 
‘Someone’s died. René Heyvaert—you 
need to write something’. ‘Never 
heard of him’, I had to admit. ‘Still, 
he’s really important’, Michiel said.
 So off I went to Villa des  Roses—a 
small pub on the corner of Sint-Jacobs -
nieuwstraat and Gildestraat. It was 

in a house on a narrow strip running 
along the street, with a long bar 
against the rear wall downstairs, a 
spiral staircase in the back corner 
and three upstairs rooms that served 
as the gallery. It was  managed by 
 Herman Van Hove. He later moved 
to the Begijnhof to run Huize 
 St.-Jacobus, where he continued to 
nurture an art-loving climate in which 
artists like Raf Buedts and the poet 
Roland Jooris could flourish, along 
with big names like Raoul De Keyser 
and Roger Raveel. That same climate, 
created in part by the Drieghes in 
Wetteren, took shape a little later in 
the art magazine Academie Leon and 

Affiche ‘Villa des Roses’, 1984
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van een externe figuur bij leven zien verschijnen. Die eerste tekst van me 
was een mengeling van recensie en in memoriam voor een ongekende 1. 
 Het zijn de Drieghes die dit werk in eerste instantie hebben gered, ze 
 hebben het ‘geborgd’, zoals dit nu zo mooi wordt gezegd. Het is Richard 
 Foncke Gallery dat een toekomst ervoor heeft aangekondigd, door de 
tentoonstellingen die het datzelfde jaar nog maakte in een voor die tijd 
uitzonderlijk ambitieus initiatief van gelijktijdige tentoonstellingen in 
Richard Foncke Gallery zelf en Villa des Roses in Gent, galerie L’A in 
Luik en Galerij Drieghe in Wetteren. Dat was de aanleiding voor een 
tweede grote recensie over zijn werk2.
 Initiatief 86 was een volgende stap, met Kasper König – die deze  lokale 
geheimtip selecteerde naast andere, waaronder Chantal Akerman –  
en ook met Paul Robbrecht die er een architectuur voor maakte. Toen 
vond ik die een tikkeltje gezocht en aan de zware kant, tegenover de 
eenvoud van het werk, het is maar nu dat ik besef hoe daar een niet 
voor de hand liggende veelvoudige vertaling werd gemaakt, weg uit 
de eigen wereld van Heyvaert en het geborgene van de Drieghes, naar 
de kunstwereld, weg uit op onmiddellijkheid gerichte representatie, 
en daarom toch beveiligd tegen de gepolijste vloeren en het cultureel 
 sfumato van de SintPietersabdij. Toch leek Heyvaert nog niet verze
kerd, en bleef ik vooral bang voor het verloren raken van zijn vele mail 
art brieven. Dus toen Documenta IX eraan kwam ging ik over tot een 

BART DE BAERE

double-edged sword’), the issue of 
Kreatief he  edited. René Heyvaert just 
missed out on reading a  substantial 
text on his work by an external  figure. 
That first article of mine was a  mixture 
of review and obituary for a stranger.1

 It was the Drieghes who rescued 
the work in the first instance; who 
 secured it for posterity, as it were. 
And it was the Richard Foncke  Gallery 
that announced a future for it, 
through the exhibitions it organized 
that same year in what was an excep-
tionally ambitious initiative for the 
time—simultaneous exhibitions at the 
Richard Foncke Gallery itself and Villa 
des Roses in Ghent, Galerie L’A in Liège 

and the Drieghe gallery in Wetteren. 
This led in turn to my second substan-
tial review of Heyvaert’s work.2

 The next step was Initiatief 86 with 
Kasper König—who chose this ‘local 
secret’ alongside others, including 
Chantal Akerman—and also with Paul 
Robbrecht, who designed an architec-
ture for the show. At the time,  
I thought it was all a bit overdone and 
on the heavy side compared to the 
simplicity of the work. Only now do 
I realize that what they achieved was 
a far from obvious, multiple transla-
tion of Heyvaert’s work: away from 
his own world and into the security 
of the Drieghes, the art world; away 

werd gemaakt door de  Drieghes in Wetteren, en dat wat later vorm zou 
aannemen als ‘Academie Leon’ en een plek zou vinden in  Estaminet. In 
den Bouw in Kalken. Het klinkt allemaal onaards idyllisch en dat is het 
ook, maar het tooghangen verminderde de diepte niet van het geloof 
in een kunst waar weinig materie door aandachtigheid veel – zo niet 
alles – kan zeggen. 
 Er hing altijd een cafégeur in  Villa des Roses, de draaitrap was smal, 
de vloer van de galerieruimtes leefde en was gemaakt van versleten 
planken. En daar, op die dunne muurtjes, hing het laatste werk opge
speld van  Heyvaert. Het sloeg me van m’n sokken. Toiles cirées, die 
drukke, bedrukte geplastificeerde tafelkleden, waren door de meest 
 eenvoudige ingrepen  monumentaal gemaakt. Een geometrisch gat 
erin, de hoeken eraf, genadeloos de luide, vlakke  patronen afbakenend. 
Nooit gezien.
 Herman, met zijn zachte, weifelende aanwezigheid, toonde me nog 
wat werk in mappen. Ook de uitnodiging was niet meer voor de dood 
van Heyvaert klaar geraakt, maar gerealiseerd zoals hij hem had  willen 
hebben, op behangpapier. Hij gaf me een paar contactadressen. Ik leerde 
een wereld kennen en verzamelde materiaal. Het hield niet op, al dat 
werk, al die teksten. Die prachtige,  oereenvoudige publicatie ‘Kunst 
is een tweesnijdend zwaard’, het door hem verzorgde nummer van 
 ‘Kreatief’. René Heyvaert heeft nèt niet een grote tekst over zijn werk 

found a home at ‘Estaminet In Den 
Bouw’ in Kalken. It all sounds glori-
ously idyllic and so it was. The drinks 
flowed, but that in no way diminished 
the firm belief in an art in which, 
given sufficient attention, a small 
amount of material can be used to say 
a great deal, possibly even everything.
 There was always a lingering pub 
smell at Villa des Roses; the spiral 
staircase was narrow, the floor of 
the gallery rooms was creaky and 
the boards worn out. It was there, 
on those thin walls, that Heyvaert’s 
latest work was pinned up. It blew 
my socks off. Toiles cirés—those 
loud, plasticized tablecloths—were 

 rendered monumental through the 
simplest interventions. A geometric 
 removed, mercilessly delineating the 
flat, busy motifs. Nothing like it had 
been seen before.
 Herman, with his gentle, hesitant 
presence, showed me more work, still 
in folders. The invitation wasn’t quite 
ready before Heyvaert’s death either, 
but it was nevertheless produced the 
way he wanted, on wallpaper. Herman 
gave me a few contact addresses.  
I got to know a world and collected 
material. It kept coming—all that 
art, all those texts. The beautiful, 
utterly simple publication Kunst is 
een  tweesnijdend zwaard (‘Art is a 
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De tentoonstelling in MHK Gent was enkel een provisorium, dat in 
belangrijke mate stoelde op het engagement dat Lieve Laporte gedu
rende vele jaren voor de kunstenaar nam, engagement dat zijn beslag 
zou krijgen in de zeer bijzondere monografie die ze samen met Nico 
Dockx en Jan Mast en onder de collectieve auteursnaam Lightmachine 
over Heyvaert realiseerde in 2006, en die zijn oeuvre het kwalitatieve 
kader gaf dat het verdient4. De twee teksten die ik voor die gelegen
heden schreef, betekenen me dunkt minder dan de eerdere recensies in 
De Gentenaar. Eerder kunnen dan nog een paar overdrachten vermeld 
worden, die de precaire situatie van deze artistieke positie kunnen  
getuigen voorafgaand aan de publieke positionering ervan die nu, in 
museum M, zijn bevestiging vindt. 
 Sinds 1984 had ik het adresboekje van René Heyvaert liggen, dat had 
ik gekregen van Noël Drieghe, goede geest en verdienstelijk schilder, 
en ik overhandigde het aan de Estate – zoals dat nu genoemd wordt –, 
toen het werk met het oeuvre serieus van start ging. Een aantal jaar ge
leden vond ik thuis een map met een veertigtal werken op papier van 
hem, vlechtwerkjes, en seriële werken. Ik vermoed dat die van Herman 
komen, het kan ook van Noël zijn. Het enige correcte leek me om ook 
die te overhandigen aan de Estate, en gelukkig was deze bereid een deel 
ervan, samen met het broodkruis van Heyvaert, te schenken aan het 
M HKA. Daardoor kan de Vlaamse Gemeenschap nu Heyvaert tonen 

Marc Dubois refocused attention on 
Heyvaert’s  architectural dimension 
under the title ‘Archittetura Povera: 
the extremely minimal in the work 
of René Heyvaert’ in 1990.3 It was a 
revelation: not only was Heyvaert an 
architect who had become a visual 
artist, he was also a relevant archi-
tect who had opted for visual art. It 
is this perspective that has now been 
adopted in full at museum M, with 
the  wonderful 1:1 scale replica of his 
house in  Destelbergen and through 
the elegant exhibition architecture 
designed by Peter  Swinnen.
 The exhibition at the Museum of 
Contemporary Art in Ghent was just 

a placeholder, based significantly on 
Lieve Laporte’s commitment to the 
artist over many years—a commit-
ment that would be reflected in the 
exceptional monograph she published 
on Heyvaert in 2006, together with 
Nico Dockx and Jan Mast, under 
the collective author’s name ‘Light-
machine’, which gave his oeuvre the 
high-quality contextual framework 
it deserves.4 The two essays I con-
tributed on these  occasions were 
less  important, in my opinion, than 
the earlier reviews in De  Gentenaar. 
I’d rather mention a couple of trans-
fers, which say something about 
 Heyvaert’s precarious artistic  status 

BART DE BAERE

 kleine zet, en schreef ik onderaan m’n biografie voor de 24-uursdiaver
toning van Documenta ‘bereidt monografie over René Heyvaert voor’. 
De verzamelaars en kunstliefhebbers waren  obsessief op zoek naar tips 
 toendertijd, dus leek me dat wel nuttig, in dezelfde geest waarin we 
indertijd met de tentoonstelling Ponton Temse of de 24uursvoorstelling 
die verwachtingen wilden opentrekken.
 In 1990 hebben we hem als een van tien referentiekunstenaars ge
toond in de tentoonstelling Artisti (della Fiandra) voor de  Biënnale 
van Venetië, naast Broodthaers en Magritte, en in 1991 heb ik een 
 eerste  museale tentoonstelling met catalogus van hem gemaakt in het 
 Museum voor Hedendaagse Kunst in Gent, met de borstel met spijkers 
in de steel vooraan aan de ingang van een van de hoekruimtes van het 
toenmalige museum. Die momenten lijken me veel minder belangrijk 
dan dat kleine zwartwitblaadje waarmee Marc Dubois in 1990 onder de 
 titel ‘Architettura Povera: het extreem minimale in het werk van René 
Heyvaert’ de aandacht opnieuw opende voor de architectuurdimensie 
van Heyvaert3. Dat was een openbaring; Heyvaert was niet alleen een 
architect die geradicaliseerd was tot beeldend kunstenaar, hij was een 
relevant architect die voor beeldende kunst had gekozen. Het is dit per
spectief dat nu, in M, volledig wordt geassumeerd, met de prachtige 
replica schaal 1 op 1 van zijn woning in Destelbergen, en via een licht
voetige tentoonstellingsarchitectuur door Peter Swinnen.

from a representation geared towards 
immediacy. And hence shielded still 
from the polished floors and cultural 
sfumato of the St Peter’s Abbey exhi-
bition centre. All the same, Heyvaert 
did not seem entirely secure: I was 
especially concerned about his many 
pieces of Mail Art going astray. So 
when Documenta came around, I took 
the liberty of adding at the end of 
my bio for the event’s 24-hour slide 
show that I was ‘currently preparing 
a  monograph on René Heyvaert’. 
Collectors and art lovers were obses-
sively looking for tips at the time, so 
I thought it would be helpful, in the 
same spirit in which we were seeking 

to open up those expectations at the 
time through the exhibition Ponton 
Temse and the 24-hour performance.
 In 1990, we included Heyvaert as 
one of ten key artists at the Artisti 
(della Fiandra) show for the Venice 
Biennale, alongside Broodthaers and 
Magritte. And in 1991, I organized a first 
museum exhibition of his work, com-
plete with catalogue, at the  Museum 
of Contemporary Art in Ghent. It 
included the broom with the spiked 
handle, which stood at the entrance 
to one of the corner rooms of the 
museum. But moments like this strike 
me as much less important than the 
small, black and white page in which 
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they never actually received it. Guy 
came across it at a second-hand book 
sale—God knows how it wound up 
there—and his keen eye recognized it 
for what it was.
 Heyvaert’s oeuvre is a lonely one  
on several levels. It’s a loneliness  
I infer from his radicalism rather 
than his personal inclinations or 
circumstances. When he offered his 
work at different prices, depending 
on what the buyer could afford, he 
was right. When he said that the 
cash-strapped Museum of Contem-
porary Art in Ghent had to pay the 
maximum price for his work since it 
was a public  institution, he was right 

and Jan Hoet was wrong to pull out 
of the  purchase. You can’t perform a 
symphony in a living room. The rela-
tionship between human-determined 
form and  human-selected material 
lends meaning. René Heyvaert was 
and is right.

en konden we zijn werk ook laten meegaan met het theaterstuk dat zijn 
neef Pol Heyvaert over hem maakte in een coproductie van het kunsten
centrum Campo met het M HKA, met een scenografie door Koen Van 
den Broek en waarbij de scene vooraf een tentoonstellingsruimte was.
 Het belangrijkste moment voor mij persoonlijk was echter dat ik 
van Guy Rombouts het nummer van ‘Kreatief’ aan zijn dochters mocht 
overhandigen. Een nummer dat Heyvaert voor hen had geannoteerd 
maar nooit gegeven. Guy had het gevonden bij een tweedehands
boekenverkoop, god weet hoe het daar terecht was gekomen, en met 
zijn aandachtig oog gezien voor wat het was.
 Het oeuvre van Heyvaert is een eenzaam oeuvre op diverse 
 niveaus. Die eenzaamheid lees ik vanuit zijn radicaliteit, niet vanuit 
zijn  persoonlijke neigingen of omstandigheden. Als hij zijn werk aan 
verschillende prijzen aanbood, gericht op wat de koper zich kon per
mitteren, had hij gelijk. Als hij vond dat het armlastige Gentse MHK de 
maximale prijs moest betalen voor zijn werk omdat het een openbare 
 instelling was, had hij gelijk, en Jan Hoet had ongelijk toen hij daarop 
afknapte. Symfonische muziek kan men niet in de huiskamer afspelen. 
De  verhouding  tussen menselijk besliste vorm en menselijk gekozen 
 materie geeft betekenis. René Heyvaert had en heeft gelijk.

prior to the public positioning 
 currently being confirmed at M. René 
Heyvaert’s address book had been  
in my possession since 1984, when  
I received it from Noël Drieghe, a kind 
soul and a decent painter. I handed it 
over to the ‘Estate’, as we call these 
things now, when work on his oeuvre 
began in earnest. 
 A few years ago, meanwhile, I came 
across a folder at home  containing 
40 or so of his works on paper,  woven 
pieces and serial works. I think they  
came from Herman, but it might 
also have been Noël. It only seemed 
 appropriate to give these to the 
 Estate as well. Happily, it was willing 

to donate part of the set to M HKA, 
along with Heyvaert’s ‘bread cross’, 
which means that the  Flemish 
Community is now able to show 
 Heyvaert. It also enabled his work to 
accompany the theatre piece that his 
nephew Pol Heyvaert created about 
him—a  coproduction between the 
Campo arts centre and M HKA, with 
 scenography by Koen Van den Broek, 
in which the set served as an exhibi-
tion space before the performance.
 The most important moment for me 
personally, however, was when Guy 
Rombouts let me present the issue 
of ‘Kreatief’ to Heyvaert’s daughters. 
He had annotated it for them but 

1 De Baere, Bart, ‘Uiterst minimaal plastisch werk; René Heyvaert, man van extremen’, De Gentenaar, 
17.5.1984: p. 15.

2 De Baere, Bart, ‘Het gigantische kleine; hommage aan René Heyvaert’, De Gentenaar, 5.10.1984.
3 Dubois, Marc, ‘Architettura Povera: het extreem minimale in het werk van René Heyvaert (1929–84)’, 

CAO-Tijdingen, SintLucas Gent, 6e jaargang, nrs. 4 en 5: p. 11–20.
4 Dockx, Nico, Lieve Laporte en Jan Mast (eds), René Heyvaert, Ludion, 2006.

1 De Baere, Bart, ‘Uiterst minimaal plastisch werk; 
René Heyvaert, man van extremen’, De Gentenaar, 
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2 De Baere, Bart, ‘Het gigantische kleine; hommage 
aan René Heyvaert’, De Gentenaar, 5.10.1984.

3 Dubois, Marc, ‘Architettura Povera: het extreem 
minimale in het werk van René Heyvaert (1929–84)’, 
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REKWISIETEN

Sedert meer dan dertig jaar verzamel ik prentkaarten van portretten die 
een belang hebben in de geschiedenis van de schilderkunst. Ze gaan 
van de Egyptischfaraonische tijd, over de renaissance heen tot en met 
 hedendaagse portretfotografie. Ik heb ze in grote mozaïeken aan de muur 
gespijkerd, in numerieke eenheden, en gerangschikt volgens overeen
komende thema’s: kinderen, doden, jonge vrouwen, overwegend blauwe 
beeltenissen… Het zijn er nu zo’n kleine duizend. De verzameling omvat 
ook een serie naakten die ik beschouw als geportretteerde lichamen.

Ik betrap er mezelf op dat ik soms meer geïnteresseerd ben in de achter
gronden, de binnenruimten, de open vensters naar het landschap etc. 
Maar vooral ben ik geïnteresseerd in de rekwisieten die rondom deze 
modellen geëtaleerd zijn of die door de geportretteerden vastgehou
den worden, bijvoorbeeld het leestafeltje van Maria in de Annunciatie 
van Antonello da Messina in Palermo, de vlieg op de witte kap van het 
 anonieme, Zwabische vrouwenportret in de National Gallery. De brief 

PROPS

I’ve been collecting postcards for 
more than thirty years now of por-
traits with an important place in the 
history of painting. They range from 
the time of the Egyptian Pharaohs, 
through the Renaissance to contempo-
rary portrait photography. I’ve pinned 
them to the wall in large mosaics in 
numerical units and arranged by com-
mon themes like children, dead people, 
young women or predominantly blue 
likenesses. There are getting on for a 
thousand of them by now. The collec-
tion also includes a series of nudes, 
which I view as body portraits.

I’m guilty at times of being more 
interested in the backgrounds, the 
interiors, the landscapes through the 
window, that kind of thing. Most of all, 
though, I’m fascinated by the props 
arranged around the models or which 
the sitters hold: Mary’s little reading 
desk, for instance, in  Antonello da 
Messina’s Annunciation in Palermo, or 
the fly on the white headdress of the 
anonymous  Swabian female portrait 
in the National  Gallery in London; 
the letter and the map in Vermeer’s 
Woman Reading a Letter; the chairs 
in Alice Neel’s  images of people. 
In some cases, the sitter has wan-
dered off and all that remains is the 

René Heyvaert, s.d., Estate René Heyvaert
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en de landkaart in de Brieflezende vrouw van Vermeer. De stoelen in  
de mensenbeelden van Alice Neel. Soms is de ‘sitter’ even weggewan
deld en rest alleen nog de stoel zoals in het grisailleschilderij van 
 Gerhard Richter.

De ‘dingen’ van René Heyvaert zijn zo’n veelheid van objecten die bij 
mij niet alleen een totaaluniversum oproepen, maar ze intrigeren mij 
ook omdat ze voortdurend de afwezige, de bevraging naar degene die 
deze objecten manipuleert, uitlokt.
 Die afwezige is natuurlijk in eerste instantie de kunstenaar zelf, 
maar ook al degenen die ooit deze objecten aangeraakt hebben en zelfs 
degenen die ze in de toekomst nog zullen aanraken.
 Een totale omkering van de portretten die ik ken en hun  aanwezige 
parafernalia. Zelfs bij de ogenschijnlijk vlakke werken, de  roosters of 
de weefmatten van Heyvaert heb ik steeds het gevoel dat zij  aangeraakt 
moeten worden, of als banieren voor zich uitgedragen  moeten worden. 
De manipulaties dienen allerminst met brede gebaren te  gebeuren. Soms 
is hun huiselijkheid – lepels, vorken, schoenen en  vuilblikken – aanlei
ding tot eenvoudige handelingen.

Heyvaert heeft veel van zijn objecten naar kennissen, vrienden, kun
stenaars toegestuurd, van de ene naar de andere plek. Wellicht krijgen 

chair, as in  Gerhard Richter’s 
grisaille  painting.

René Heyvaert’s ‘things’ are a similar 
multitude of objects, which for me 
not only evoke a complete universe, 
but are also intriguing for the way 
they constantly induce the absent, 
raising the question of who it is that’s 
manipulating these objects. What’s 
absent in the first instance is, of 
course, the artist himself; but also 
everyone who has ever touched these 
objects and even those who will do 
so in the future. It’s a total reversal 
of the portraits I know and their 
eminently present paraphernalia. 

Even where the works are seemingly 
flat—Heyvaert’s grids and woven 
mats—I invariably have the sense 
that you ought to touch them or hold 
them out in front of you as banners. 
The manipulations should definitely 
not be done through expansive ges-
tures: the homely character of these 
spoons, forks, shoes and dustpans 
calls at times for simple actions.

Heyvaert sent many of his objects to 
acquaintances, friends and artists, 
from one location to another. They 
might never find their definitive place. 
They’re like satellites circling within 
an indefinite future… taking their 

PAUL ROBBRECHT

Prentkaarten / Postcards Paul Robbrecht, 2018



164RENÉ HEYVAERT

ze nooit een definitieve plaats. Ze zijn als satellieten, cirkelend in een 
onbepaalde toekomst… rustig aan. Zoals in mijn verzameling prent
briefkaarten vertellen de rekwisieten iets over de geportretteerde, zijn 
beroep, zijn oorsprong, zijn status. Maar ze zijn ook aangereikt door 
de kunstenaar. Daardoor ontstaat er zoiets als een overdracht. Ook die 
overdracht is kenmerkend voor de stukken van René Heyvaert. Hoe 
schamel ze ook zijn, ze zijn genereus.

time. Just as they do in my postcard 
collection, the props say something 
about the sitters, their profession, 
their origin, their status. But they too 
have been supplied by the artist, giv-
ing rise to a kind of transfer. And this 
transfer too is characteristic of René 
Heyvaert’s pieces. No matter how 
humble they are, they are generous.

MAIL ART

Het postsysteem biedt René Heyvaert een buitengewoon platform voor 
zijn artistieke werkzaamheden. In een historische context die de aard 
en de ruimte van de kunst in vraag stelt, maakt hij gebruik van nieuwe 
 media uit het dagelijks leven. Maar zijn mail art praktijk vloeit ook voort 
uit andere intieme en essentiële motivaties: een diepgaande schrijvers
roeping gevoed door groeiende eenzaamheid en een broze gezondheid. 
Om contact te houden met de buitenwereld schrijft René regelmatig 
lange brieven en stuurt hij kaarten en poststukken naar zijn vrienden, 
zijn broer Marc en naar ons, zijn dochters, die met onze moeder ver in 
het zuiden van Frankrijk wonen. Hij stuurt ons zijn eerste kaarten in 
1964: kleine plakkaatverfschilderijen op papier. En het is zeker geen 
toeval dat hij zijn eerste interventies op echte ansichtkaarten stuurt 
vanop de documenta 5 in Kassel in 1972. 

René kan zich heel goed schikken naar de formele en morfologische ken
merken van de postkaart. De specifieke elementen van het systeem –  

MAIL ART

The postal system provides René Hey-
vaert with a formidable platform for 
his artistic experiences. In a historical 
context that questions the nature and 
the space of art he utilizes new media 
from everyday life. But the practice of 
mail art in René’s case also emerges 
from other intimate and vital motiva-
tions; a profound epistolary vocation 
fuelled by growing loneliness and an 
increasingly fragile health. In order to 
keep in touch with the outside world, 
René regularly writes long letters 
and sends cards and postal items 
to his friends, his brother Marc and 

to us, his daughters, living far in the 
south of France with our mother. He 
sends us his first cards in 1964: small 
paintings in gouache on paper. And it 
is certainly not a coincidence that he 
posts his first interventions on real 
postcards from the documenta 5 in 
Kassel in 1972. 

René adapts very well to the formal 
and morphological characteristics 
of the postcard. His objects are first 
of all experienced by the hand in the 
bottom of the mailbox. The specific 
elements of the system—postage 
stamps, date stamps, addresses—
help constitute their beauty, like 

De Genoegens Van De Deur

Koningen raken geen deuren aan.
 Zij kennen dit geluk niet: zachtjes of 
bruusk een van die grote,  vertrouwde 
panelen voor je uit duwen, je er naar 
toekeren om haar weer te sluiten – 
een deur in je  
armen houden.

Vertaling uit Le Parti pris de choses, Francis Ponge, 1942
Vertaling Pie Meeuse, 1990

The Pleasures Of The Door

Kings don’t touch doors. 
 They do not know this bliss: to push one 
of those large familiar panels gently or 
brusquely ahead of oneself, to turn and  
put it back in its place—to hold a door in 
one’s arms.

From Le Parti pris de choses, Francis Ponge, 1942
Translation: Beverley Bie Brahic, 2008
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postzegels, datumstempels, adressen – helpen hun schoonheid te vor
men, zoals balken of leidingen in een huis. Hij respecteert haast altijd 
standaardformaten; behalve wanneer hij het systeem wat wil provo
ceren, bijvoorbeeld door keuken of huishoudgerief te sturen, of grote 
composities van verschillende aan elkaar geplakte ansichtkaarten.

Tot op heden hebben we meer dan tweehonderd mail art objecten 
 gevonden, verstuurd naar veertig ontvangers. Dit oeuvre vormt een 
rode draad doorheen de verschillende stadia van zijn werk en biedt 
inzicht in grote reeksen, voornamelijk op papier, hout en alledaagse 
voorwerpen… Hij maakt meerdere variaties die hij soms op regel
ma tige basis naar dezelfde persoon stuurt, waardoor hij zijn of haar 
nieuwsgierigheid en verwachting prikkelt. 

Zijn mail art is onlosmakelijk verbonden met zijn algehele creatie en 
 bestaan: deze is discreet maar daarom niet minder efficiënt. een Kunst-
werk is geen afgewerkt product. het moet altijd opnieuw worden gecreëerd door 
de toeschouwer (kunstenaar). het bestaat dus niet echt, schreef hij op uiteen
lopende kaarten aan verschillende ontvangers in 1980. De kracht van 
deze objecten ligt in hun makkelijke en directe bereik van de ontvan
gertoeschouwer; hij of zij raakt betrokken in zijn leven en zijn kunst.

beams or pipes in a house. He almost 
always respects standard formats; 
except when he likes to provoke the 
system a little, for example by send-
ing kitchen or household utensils, or 
large compositions of several post-
cards glued together.

To date, we have found more than 
two hundred pieces of mail art sent 
to forty recipients. This body of work 
forms a common thread along the 
various stages of his work, revealing 
large series, mainly on paper, wood 
and everyday objects… He makes 
multiple variations, which he some-
times sends to the same person at 

regular intervals, thus exciting their 
curiosity and expectation. 

His postal art is indivisible of his over-
all creation and existence, discreet 
but no less effective. a work of Art is 
not a finished product. it must always 
be recreated by the viewer (artist). 
thus, it does not really exist, he wrote 
on several cards to various  recipients, 
in 1980. The efficiency of these  objects 
lies in their ability to easily and 
 directly reach the recipient-specta-
tor, in order to involve him or her in 
his life and his art.

ANNE HEYVAERT

René Heyvaert aan / to  
Anne Heyvaert, 1982

René Heyvaert aan / to  
Jean-Georges Massart, 1982, recto–verso

René Heyvaert aan / to  
Anne Bytebier, 1982
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DRIE BEWEEGBARE LIJNEN IN 
TWEE SNIJDENDE VLAKKEN

Sinds midden jaren ’70 zijn Patrick Robyn en zijn partner Ann  Demeulemeester 
onvoorwaardelijke bewonderaars van het werk van René Heyvaert. De doorge-
dreven zin voor het fundamentele verbindt hen, en hoe dit steeds weer tot een 
levensnoodzakelijke conditie om te buigen. 

Ik was 14 jaar oud toen Raoul De Keyser me meenam naar allerlei ten
toonstellingen. De Keyser was zowat mijn allereerste leermeester. Hij 
kocht zijn schildersdoeken via de vader van mijn schoonbroer,  Wilfried 
Heyvaert, die in Waregem een canvas fabriek annex kunstgalerij had. 
Daar heb ik voor het eerst werk van René Heyvaert gezien. Grote tak
ken, wild neergelegd. Enkele jaren later, tijdens mijn studies fotogra
fie, heb ik voor René af en toe een tentoonstelling gefotografeerd, of 
werk bij hem thuis. In ruil kreeg ik dan werkjes.  Sommige zaken gaf 
hij zomaar, een stuk karton met witte vlakjes op gekleefd, of een werk 
op papier met zwarte en witte verfstreken waarop hij heel groot ‘René 

‘THREE MOVABLE LINES IN TWO 
INTERSECTING PLANES’

Patrick Robyn and his partner 
Ann Demeulemeester have been 
 unconditional admirers of René 
Heyvaert’s work since the mid-1970s. 
What unites them is the profound 
sense of the fundamental and how to 
turn it into an utterly vital condition, 
time after time. 

When I was fourteen, Raoul De Keyser 
took me to all sorts of exhibitions. 
He was my very first teacher, really. 
He bought his canvases from my 
 brother-in-law’s father, Wilfried 

Heyvaert, who had a canvas factory 
with an art gallery in Waregem. That’s 
where I saw René Heyvaert’s work 
for the first time. Large branches 
were scattered about the place. A few 
years later, when I was a  photography 
 student, I occasionally shot an 
 exhibition for René, in exchange for 
small pieces of art. Sometimes he 
gave them spontaneously: a piece of 
cardboard with small white patches 
pasted to it; or a work on paper with 
black and white strokes of paint, on 
which he wrote ‘René Heyvaert 1976’ 
in very large characters. One day,  
I was standing in his studio looking 
at a work consisting of three planed 

René Heyvaert, s.d., Estate René Heyvaert

PATRICK ROBYN
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Heyvaert 1976’ had genoteerd. Op een blauwe maandag stond ik in zijn 
atelier voor een werk met drie geschaafde latten, aan elkaar gemon
teerd met een vleugelmoer. René noemde het ‘drie beweegbare lijnen 
in twee snijdende vlakken’. Hij vroeg me of ik het werk wou hebben. Ik 
knikte, maar hij twijfelde. Hij was er zeer aan gehecht, zei hij. Na lang 
aarzelen haalde hij het dan toch van de muur, nam een stift en schreef 
er ‘1/3’ op. Alsof het werk plots een multipel was geworden, een reeks 
van drie, niet langer een uniek stuk. Een manier om de waarde schijn
baar te minimaliseren. Ik heb geen sluitend bewijs maar ik ben er haast 
zeker van dat hij die twee andere multipels nooit gemaakt heeft. Het 
kenmerkt René Heyvaert, te allen tijde controle  behouden en sturen. 

Voor Ann en mij is en blijft hij de ultieme kunstenaar, gekweld en 
 miskend in het moment. Bereid zijn leven te geven voor de kunst, 
compromisloos. Een soort tovenaar. En steeds weer die economie, het 
spaarzame. Toen hij bijvoorbeeld op reis naar Amerika vertrok zei hij 
me dat hij slechts twee filmrolletjes van 36 opnames zou meenemen, 
om 72 goede foto’s te maken. Hij wou als het ware  iedere foto op voor
hand maken. En  effectief, achteraf had hij 72 foto’s bij, netjes in een 
album gekleefd. René wou altijd perfect weten waar hij zou uitkomen. 
Hij improviseerde niet.

slats fixed together with a wing nut. 
René called it ‘three movable lines  
in two intersecting planes’. He asked  
if I’d like to have it. I nodded, but he 
was a bit doubtful. He told me he 
was very attached to it. After much 
 hesitation, he finally took it down 
from the wall, found a pen and wrote 
‘1/3’ on it. As if the work had  suddenly 
become a multiple, a series of three, 
and no longer a one-off. A way of 
seemingly minimizing the value.  
I don’t have any proof, but I’m   
certain he never made those two 
 other  multiples. That was typical of  
René Heyvaert—keeping control  
at all times.

As far as Ann and I are concerned, he 
is and will remain the ultimate art-
ist—tormented and misunderstood in 
his time; ready to give his life for art; 
uncompromising. A kind of  wizard. 
And always that economy, that fru-
gality. He told me when he set off to 
visit America, for instance, that he 
was only taking two rolls of film with 
36 exposures each, in order to take 72 
good pictures. He was determined, as 
it were, to take each photo in advance. 
And when he came back he did  indeed 
have 72 photographs, all neatly 
mounted in an album. René invariably 
wanted to know exactly how things 
would turn out. He didn’t improvise. René Heyvaert, Richard Foncke Gallery, Gent, 1981
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René Heyvaert, Richard Foncke Gallery, Gent, 1990
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RH IN M

Het architecturale luik van de tentoonstelling over René Heyvaert in 
M – Museum toont slechts één werk uit zijn  architecturale oeuvre: de 
woning uit Destelbergen die hij in 1958 ontwierp voor zijn broer  Gilbert. 
De ruimtevullende ingreep ‘RH in M’ getiteld, schetst een meervoudig 
beeld aan de hand van een film, twee maquettes en vier fragmenten in 
een levensgrote replica.
 De film is opgebouwd als een ‘diptiek’. In een montage van stilstaan
de shots komen twee polen naast elkaar te staan: het detail als architec
tuur en de  architectuur als detail. 
 De maquettes van De Vylder Vinck Taillieu zijn de synthese van een 
extensief onderzoek naar de opbouw en materialiteit van de woning. 
Ze geven weer hoe de woning eruitzag kort na de ingebruikname in 
1958 en net voor de renovatie van 2016. De verkleining met factor 33 
maakt de woning tot een object, waarbij alles symbool en beeld wordt: 
metaal is vezelcement, karton is hout en papier is linoleum. Een drie
dimensionale representatie die een overzicht biedt, maar waar de kijker 

RH in M

The architectural element of the 
exhibition of René Heyvaert at M 
consists of just one work: the house 
in Destelbergen that he designed 
for his brother Gilbert in 1958. The 
 gallery-filling intervention ‘RH in M’ 
sketches a multiple picture, based 
on a film, two models and four 
 fragments in a full-scale replica.
 The film is structured as a ‘diptych’. 
Within a montage of photographic 
stills, two poles are juxtaposed: detail as 
archi tecture and architecture as detail. 
 The models by De Vylder Vinck 
Taillieu are a synthesis of extensive 

research into the construction and 
materiality of the building. They show 
how the house looked just after it was 
completed in 1958 and immediately 
before its renovation in 2016. Reduc-
tion by a factor of 33 turns the house 
into an object, in which everything 
becomes symbol and  image:  metal 
is fibre cement, cardboard is wood, 
paper is linoleum, etc. It is a three- 
dimensional representation that 
offers an overview, but which phys-
ically excludes the viewer, so that 
 imagination alone affords access to 
the  architecture to which it alludes. 
 The replica of the frame is not 
an exact copy but a  ‘materialized 

01

04

06

02

03

05

07



176 177RENÉ HEYVAERT

fysiek buitengesloten wordt en enkel de verbeelding toegang krijgt tot 
de architectuur waarnaar ze verwijst. 
 De replica van de draagstructuur is geen exacte kopie, maar een 
 ‘gematerialiseerde hypothese’ voor een reconstructie op ware grootte 
van de structuur van de woning Heyvaert. De bouw van de woning 
werd gekenmerkt door een vakmanschap dat opereerde met voort
schrijdend inzicht uit de dialoog tussen twee broers – de ene archi
tect en de andere aannemer en opdrachtgever. Het bouwproces werd 
hierdoor een haast continue aaneenschakeling van adhoc beslissingen 
en optimalisatie. Van het eindresultaat bestaan er geen betrouwbare 
grafische  ‘as-build’ documenten en omdat in de woning de structuur 
omwille van de afwerking maar op enkele punten effectief zichtbaar 
is, is ook de mogelijkheid van in situ verificatie op voorhand feitelijk 
uitgesloten. De reconstructie moest daarom gebeuren op basis van een 
beperkte reeks foto’s, notities en getuigenissen die het dynamische 
bouwproces documenteren, gedeeltelijke opmetingen die gemaakt 
werden in functie van verbouwingen en de eigen herinneringen aan 
het bezoeken van de woning; alsof het om een verdwenen stuk archi
tectuur gaat. 
 De structuur is de drager voor vier fragmenten of ‘ruimtelijke 
pixels’: elementen die omwille van hun specifieke vorm, detaillering of 
werking opvallen in de woning anno 2018. Het gaat om een  gevelbreed 

WIM GOOSSENS & ARNAUD HENDRICKX

 hypothesis’ for a full-scale recon-
struction of the skeleton of the 
 Heyvaert house. The latter’s con-
struction was marked by a profes-
sionalism that operated dynamically 
through the dialogue between two 
brothers: one an architect, the  other  
a contractor and the client. In this way, 
the construction process  became an 
almost continuous succession of ad 
hoc decisions and optimization. There 
are no reliable ‘as-built’ diagrams of 
the end result, while the  possibility 
of verification in situ was also ruled 
out in advance as the way the build-
ing is finished largely  conceals its 
 structure.  Reconstruction therefore 

had to occur based on a limited 
series of photographs, notes and 
personal testimony documenting 
the dynamic building process, partial 
 measurements taken during renova-
tion work and individual memories of 
visiting the house, as if it were a piece 
of historical architecture that no 
longer existed. 
 The structure is the support for 
four fragments or ‘spatial pixels’—
elements that stand out in the 2018 
version of the house for their  specific 
form, detailing or effect. They com-
prise a multicoloured curtain based 
on a design by Chevalier- Masson 
and running the full width of the 
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meerkleurig gordijn naar een ontwerp van ChevalierMasson in de 
voorgevel, een kapstok naar een ontwerp van CRIT./Peter Swinnen aan 
de inkom, een dubbelzijdige badkamerwand die al in de eerste schetsen 
van Heyvaert verschijnt en een oppervlak in vezelcementplaat  tegen de 
achtergevel. Zowel het gordijn als de kapstok zijn voor de duur van 
de tentoonstelling ontleend aan de woning in Destelbergen. De vezel
cementplaat en de badkamerwand zijn exact nagemaakt. Zoals bij de 
opstellingen van skeletten in natuurhistorische musea waar  afleesbaar 
is wat opgegraven en wat gereconstrueerde botten zijn, vallen de pixels 
omwille van hun materialiteit op in de hypothetische drager en helpt 
de gereconstrueerde structuur om het ruimtelijk verband tussen deze 
reële fragmenten duidelijk te maken. Omdat de pixels ook herkenbaar 
zijn in de maquettes of de film, werken deze media samen met de struc
tuur als één geassembleerde representatie waarin een veelheid aan 
 aspecten van de woning – gaande van de constructie over de tactiliteit, 
schaal, ruimtelijkheid en geschiedenis – aanwezig wordt gesteld.
 Aan de basis van het idee voor ‘RH in M’ ligt de vaststelling dat de 
woning Heyvaert, precies in de museumzaal past. De  reconstructie van 
de structuur is dan ook nooit doel op zich geweest, maar een  middel 
in het vormgeven van het ruimtelijk potentieel van de confrontatie 
tussen een woninggrote maquette en de kamergrote tentoon stellings
zaal. Omwille van de snelheid en eenvoud van bouwen is de  uitvoering 

facade, a coat rack designed by CRIT./
Peter Swinnen at the entrance, a 
 double-sided bathroom wall that 
was featured Heyvaert’s first sketch-
es, and an expanse of fibre cement 
sheeting on the rear outer wall. The 
curtain and the coat rack have both 
been borrowed from the house in 
 Destelbergen for the duration of the 
exhibition, while the fibre cement 
sheeting and the bathroom wall are 
exact copies. As in the  presenta tion 
of skeletons in natural history 
 museums, where a visual distinction 
is made between excavated and re-
constructed bones, the ‘pixels’ stand 
out from the hypothetical support 

through their materiality, helping the 
reconstituted structure to clarify the 
spatial relationship between these 
real fragments.
 Because the pixels are also visible in 
the models and the film, these media 
combine with the structural elements 
to function as a single assembled 
representation, in which multiple 
aspects of the house are present, 
from construction to tactility, scale, 
spatiality and history. 
 The idea for ‘RH in M’ arose from 
the observation that the Heyvaert 
house would fit exactly into the 
museum space. Reproducing the 
structure was never an end in itself, 
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 volledig in hout opgevat. Die wijkt daardoor op een paar punten af 
van het materiaalgebruik en de constructiedetails in de originele 
 woning, maar blijft als beeld toch zeer dicht bij de originele structuur. 
De laag witte verf homogeniseert het geheel en maakt de verschillen 
 tussen de  reconstructie en het origineel irrelevant. Een verhoogde vloer 
 onder/tussen de structuur met een dubbelzinnig statuut van  sokkel 
en  dienend podium, versterkt de lezing van de constructie als een 
 site-specifieke architecturale sculptuur. 
 Het selectie en ordeningsmechanisme voor de overige  elementen 
in de opstelling is de ruimtelijke ontdubbeling. De toegang tot de 
 museumzaal kadert een beeld in waarin het lichte, transparante, poly
chrome stoffen gordijn resoneert met de massieve, opake, monochrome 
vezelcement golfplaten. Qua vorm en afmetingen zijn deze elementen 
quasi identiek, maar in hun materialiteit zijn ze elkaars duale. Het is on
mogelijk hun opstelling als een letterlijke mise-en-abîme waar te  nemen, 
maar in de ruimtelijke ontdubbeling komt de exterieure en  interieure 
waarneming van architectuur als ervaring samen. Een  letterlijke ont
dubbeling van het beeld vindt dan weer plaats in de spiegel op bad
kamerwand. Het spiegelbeeld van de dakstructuur valt daar samen 
met de reële structuur achter de wand waardoor de spiegels een gat in 
de wand lijken te zijn en de symmetrie uit het plan van Heyvaert in de 
opstelling van deze pixel een ruimtelijke ervaring wordt. 

therefore, but a means of shaping 
the spatial potential of the confron-
tation between a house-sized model 
and the room-sized exhibition space. 
Execution was entirely in wood, for 
reasons of speed and simplicity of 
construction. As a result, it differs 
in a few respects from the use of 
materials and construction details of 
the original house, yet remains very 
close to the original structure. The 
layer of white paint homogenizes the 
whole, rendering these differences 
between reconstruction and original 
 irrelevant. Since the walls and ceiling 
of the gallery are also white, the paint 
blurs the distinction between the 

structure as a figure and the museum 
gallery as backdrop, creating an inter-
play of clashing proportions, spatia-
lities and scales between the two. 
A raised floor below/between the 
structure with an ambiguous status of 
pedestal and access stage, heightens 
the reading of the construction as a 
site-specific architectural sculpture.
 The idea of duplication of the 
 image functions as the selection and 
ordering mechanism for the other 
elements in the display. The entrance 
to the gallery frames a sculptural 
work in which the light, transparent, 
multicoloured curtain resonates with 
the solid, opaque, monochrome, fibre 
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cement corrugated sheeting. These 
elements are virtually identical in 
shape and dimensions, but in their 
materiality, they are each other’s 
opposites. It is impossible to per-
ceive their arrangement as a literal 
mise-en-abîme, but the exterior and 
 interior observation of architecture 
come together as an experience in the 
spatial duplication. A literal duplica-
tion of the image also occurs in the 
mirror on the bathroom wall, where 
the reflection of the roof structure 
coincides with the actual structure 
behind the wall, making the mirrors 
seem like a hole in the wall, while 
the symmetry in Heyvaert’s plan 

becomes a spatial experience in the 
arrangement of this pixel.
 The exhibition architecture ‘RH in 
M’ creates an autonomous spatial 
experience and visual composition. 
It has a deliberately ambiguous 
 status and may be understood as an 
analysis of the Heyvaert house and 
 simultaneously as a display for ele-
ments from that house; but also as 
a platform for a specific programme 
and as a site-specific intervention in 
the space, making it a reflection on 
the  exhibiting of architecture. 

In ‘RH in M’ is de tentoonstellingsarchitectuur ingezet om een autono
me ruimtelijke ervaring en beeldcompositie te creëren. De tentoonstel
lingsarchitectuur heeft een bewust ambigu statuut en is te  begrijpen 
als een analyse van de woning Heyvaert en tegelijk als een  display voor 
elementen uit die woning, maar ook als een platform voor een specifieke 
programmatie en als een site-specifieke ingreep in de ruimte en is daar
door een reflectie op het tentoonstellen van architectuur.
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Eva Wittocx is kunsthistorica en werkt als  curator 
en verantwoordelijke hedendaagse kunst in 
M –  Museum Leuven sinds 2009. Ze bracht er ten
toonstellingen met o.a. Mika  Rottenberg, Patrick 
Van Caeckenbergh, Sol LeWitt, Yto  Barrada, Ugo 
 Rondinone en Eija LisaAhtila. In 2017 was ze  curator 
van het Belgisch  paviljoen op de Biënnale van 
 Venetië met Dirk Braeckman. Voordien was ze cura
tor in het S.M.A.K. in Gent en STUK in  Leuven. Sinds 
2007 programmeert ze het performance  festival 
 Playground. Samen met Peter Swinnen is ze  curator 
van de tentoonstelling RENÉ  HEYVAERT in M.

Sam Steverlynck is medehoofdredacteur van het 
kunstmagazine HART. Daarnaast is hij ook te horen 
op radio Klara en schrijft hij bijdragen voor Art 
Review en DAMn°. Hij was curator van de tentoon
stelling ‘A Simple Plan’ (2014) waarvoor hij het werk 
van Heyvaert in dialoog liet gaan met werk van 
o.a. Leo  Copers, Honoré ∂’0, Gert Robijns en Ištvan 
Išt Huzjan in een privé villa in Kruiskerke. Hij was 
een van initiatief nemers van de residenties in de 
woning  Heyvaert te Destelbergen in 2015 (met Peter 
Swinnen, DD Trans, Lieve Heyvaert, architecten de 
vylder vinck taillieu, Patrick Van  Caeckenbergh en 
 Filip Dujardin).

Peter Swinnen is architectoprichter van CRIT. In 
2015 werd hij door de Heyvaert familie gevraagd om 
de woning te Destelbergen te renoveren. Hij zorgde 
er mee voor dat het huis in 2018 erkend werd als 
monument. Als auteur/editor is hij verantwoordelijk 
voor ondermeer Double or Nothing (51N4E, 2011), 
 Reasons for Walling a House (51N4E, 2012), Seven 
Memos for an Enlightened Building Culture (Vlaams 
Bouwmeester, 2011) en I  Prefer Not To (ETH, 2019).  
In 2012 cocureerde hij The Ambition of the Territory 
in het Belgisch Paviljoen op de 13e Architectuur 
Biënnale van  Venetië. Voor museum M cureerde  
hij samen met Eva  Wittocx de tentoonstelling  
RENÉ HEYVAERT. 

Koenraad Dedobbeleer is beeldend kunstenaar 
en stelde veelvuldig tentoon in binnen en buiten
land. In zijn werk verkent hij sculptuur, design, 
 architectuur en uitstallingssystemen. Hij onder
zoekt hoe waarde wordt toegekend aan bepaalde 
 materialen, steeds met een lichte toets en een droog 
gevoel voor humor. Sinds  jaren heeft hij een interes
se in het werk van René Heyvaert. Samen met Nico 
Dockx, Jan Mast en Kris Kimpe realiseerde hij de 
publicatie UP dat inzoomt op de woning Heyvaert 
in Destelbergen. 

Kasper König is sinds 1966 curator van talrijke 
tentoonstellingen binnen de internationale heden
daagse kunstwereld. Tussen 2000 en 2012 was hij 

directeur van het Ludwig  Museum in Keulen. 
Sinds 1977 cureert hij de openluchttentoonstelling 
 Skulptur. Projekte in  Münster, dat om de tien jaar 
doorgaat. Hij is professor aan de academie van 
Düsseldorf en Frankfurt. In 1986 was hij cocurator 
van  Initiatief 86 in Gent, parallel georganiseerd aan 
Jan Hoets Chambre d’Amis, waar hij het werk van 
René Heyvaert presenteerde in een scenografie van 
Paul Robbrecht.

Patrick Van Caeckenbergh is beeldend kunste
naar en werkt als zelfopgelegd kluizenaar aan 
een veel zijdig oeuvre waarin zijn zoektocht naar 
een beter begrip van de wereld en de menselijke 
 conditie  centraal staat. Zijn werkzaamheden kunnen 
 omschreven worden als een sociaal antropologisch 
project, waarin hij bovenal zijn eigen gedrag en 
functioneren in de wereld onderzoekt. Hij leerde 
René Heyvaert kort kennen net voor diens overlijden 
in 1984.

Roland Jooris is een dichter en kunstcriticus die een 
nauwe band met een hele generatie van kunstenaars 
in België onderhoudt en veelvuldig over hun werk 
heeft gepubliceerd. Hij was tot april 2005 conserva
tor van het Roger Raveel museum in Machelen. Hij 
was goed bevriend met René Heyvaert wiens werk 
hij leert kennen in galerie Drieghe te Wetteren in de 
jaren 1970.

Galerie Drieghe in Wetteren was actief tussen 
1958 en 1985, opgestart door Leo Drieghe en na 
1973 verdergezet door zijn zonen Luc en Noël. René 
Heyvaert was er, naast vele van zijn generatie
genoten, kind aan huis en had er meerdere 
 tentoonstellingen. Vanaf 1986 zetten de Drieghes 
hun activiteiten verder in Zwalm.

Bart De Baere is directeur van M HKA in 
 Antwerpen sinds 2002. Voordien was hij  curator in 
het S.M.A.K. in Gent en werkte hij voor de Vlaamse 
minister van Cultuur aan het cultuurbeleid. Hij was 
onder meer cocurator van Documenta IX in Kassel 
(1992) en curator van de Moskou Biennale (2015). Hij 
schrijft en publiceert regelmatig over  hedendaagse 
kunst in binnen en buitenland. Hij volgt het werk 
van René Heyvaert sinds de jaren 1980. 

Paul Robbrecht richtte in 1975 samen met Hilde 
Daem het architectenbureau Robbrecht en Daem 
op. Het bureau heeft een grote belangstelling in 
de ontwikkeling van beeldende kunst en haar 
 mogelijke invloed op architectuur. Ze ontwikkelden 
verschillende  tentoonstellingsprojecten samen 
met kunstenaars zoals Raoul De Keyser, Gerhard 
 Richter, Cristina  Iglesias of Isa Genzken. Tot hun 
belang rijkste werken behoren de  uitbreidingen 
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Frankfurt. In 1986 Kasper König was co-curator  
of Initiatief 86 in Ghent, organized in parallel  
with Jan Hoet’s  Chambre d’Amis, at which he 
 presented work by René Heyvaert in a scenography 
by Paul Robbrecht.

Patrick Van Caeckenbergh is a visual artist who 
works in self-imposed seclusion on a highly varied 
oeuvre that centres on his quest to better under-
stand the world and the human condition. His 
activities can be termed a socio-anthropological 
project in which he focuses first and foremost on 
his own behaviour and functioning in the world. 
He got to know René Heyvaert shortly before the 
latter’s death in 1984.

Roland Jooris is a poet and art critic, who has 
main tained close ties with a whole generation of 
artists in Belgium and published widely on their 
work. He was curator of the Roger Raveel Museum 
in  Machelen until April 2005. Roland Jooris was a 
close friend of René Heyvaert, whose work he first 
discovered at the Drieghe gallery in Wetteren in 
the 1970s.

The Drieghe gallery in Wetteren—founded by Leo 
Drieghe and continued by his sons Luc and Noël 
after 1973—was active from 1958 to 1985. Like many 
other artists of his generation, René Heyvaert was 
closely associated with the gallery and exhibited 
there on several occasions. The Drieghes moved 
their activities to Zwalm in 1986.

Bart De Baere has been the director of M HKA in 
Antwerp since 2002. Prior to this, he was the cura-
tor of S.M.A.K. in Ghent, and worked on cultural 
policy for the Flemish Minister of Culture. He 
among others co-curated Documenta IX in Kassel 
and curated the Moscow Biennale in 2015. He writes 
and publishes regularly on contemporary art in 
Belgium and abroad. Bart De Baere has been fol-
lowing René Heyvaert’s work since the 1980s.

Paul Robbrecht founded the architect’s firm 
 Robbrecht en Daem with Hilde Daem in 1975. The 
firm has a strong interest in the development of 
visual art and its possible influence on architec-
ture. They have developed a variety of exhibition 
projects in collaboration with artists like Raoul De 
Keyser, Gerhard Richter, Cristina Iglesias and Isa 
Genzken. Their most important work includes the 
extensions to the Boijmans Van Beuningen Museum 
in Rotterdam and the Whitechapel Art Gallery in 
London, and the Concertgebouw in Bruges. Paul 
Robbrecht had several meetings of René Heyvaert 
and designed the scenography for his rooms at the 
Initiatief 86 exhibition in Ghent.

Anne Heyvaert is one of René Heyvaert’s two 
daughters. She is an artist and professor at 
the  Faculty of Fine Arts at Vigo University in 

 Pontevedra, Spain. She wrote her doctoral thesis 
on her father’s Mail Art: ‘The Mail Art of René 
Heyvaert: a minimal and everyday conception of 
art’, Vigo University, Spain, 2010.

Patrick Robyn, photographer, fashion designer, 
art director, printmaker, shop designer, interior 
architect, furniture designer, gardener, tinkerer. 
As a photography student, he was asked by René 
Heyvaert to shoot various works and exhibitions 
for him.

Richard Foncke had a strong affinity with René 
Heyvaert, which led to a number of exhibitions 
between 1975 and 1984 at the Richard Foncke 
 Gallery in Ghent, founded in 1966. Since the artist’s 
death, Richard and Lieve Foncke have managed 
and catalogued his work and archive on behalf of 
his family. The resultant monograph published in 
2005 laid the foundation for a renewed interest in 
Heyvaert’s oeuvre.

Wim Goossens and Arnaud Hendrickx are both 
architects and are associated as researchers and 
lecturers with Sint-Lucas, the Faculty of Archi-
tecture at Leuven University (KUL). They are joint 
heads of AVDAK, an academic design agency, which 
explores the link between architecture and art on 
a project basis. ‘RH at M’ is AVDAK’s most recent 
project. Like the construction of the Heyvaert 
house in Destelbergen, it was carried out in collab-
oration with architecture students. Earlier work 
from their joint practice has been shown at M HKA, 
the Piano Factory, Ithaka and the Horst Festival, 
amongst others.

Joëlle Tuerlinckx is a visual artist, whose work 
centres on notions like time and space. Her prac-
tice consists of drawings, videos and installations 
that are an interplay of simple materials like paper, 
string and plastic, but also light and colour. She 
exhibits in Belgium and internationally and has 
been interested in René Heyvaert’s work for years, 
an interest that grew from its affinity with her 
own work. In 2004 she organized ‘Joëlle  Tuerlinckx 
propose l’œuvre de René Heyvaert’ as a solo stand 
at the ARCO art fair in Madrid.

van het Museum Boijmans Van Beuningen in 
 Rotterdam en Whitechapel Art  Gallery in Londen 
en het  Concertgebouw in Brugge. Paul Robbrecht 
had verscheidene ontmoetingen met René Heyvaert 
en  verzorgde de  scenografie van zijn ruimtes in de 
Initiatief 86 tentoonstelling in Gent. 

Anne Heyvaert is een van de twee dochters van 
René Heyvaert. Ze is kunstenaar en professor aan 
de Faculteit voor Schone Kunsten van  Pontevedra, 
Universiteit van Vigo, Spanje. Ze schreef haar 
doctoraalscriptie over de mail art van haar vader: 
“De postkunst van René Heyvaert, een minimale en 
alledaagse opvatting van kunst”, Universiteit van 
Vigo, Spanje, 2010.

Patrick Robyn, fotograaf, modeontwerper, 
art- director, graficus, winkelinrichter, interieur-
architect, meubelontwerper, tuinman, prutser.  
Als student fotografie werd hij door René Heyvaert 
gevraagd om verschillende van zijn werken en 
tentoonstellingen te fotograferen.

Richard Foncke had een grote band met René 
Heyvaert, wat resulteerde in meerdere tentoonstel
lingen tussen 1975 en 1984 in de in 1966  opgerichte 
Ricard Foncke Gallery in Gent. Na zijn overlijden 
beheren en inventariseren  Richard en Lieve Foncke 
voor de familie het werk en archief van de kunste
naar. In 2005 resulteerde dit in een monografische 
publicatie die de basis vormde voor een vernieuwde 
aandacht in zijn oeuvre.

Wim Goossens en Arnaud Hendrickx zijn beiden 
architect en als onderzoekerlesgever verbonden  
aan SintLucas, faculteit architectuur van de KU 
Leuven. Samen leiden ze AVDAK, een academisch 
ontwerpbureau, waar de link tussen architectuur  
en kunst projectmatig onderzocht wordt. ‘RH in  
M’ is het meest  recente project van AVDAK en werd 
net als de bouw van de woning Heyvaert in Destel 
bergen  destijds, gerealiseerd in samenwerking met 
studenten architectuur. Eerder werk uit hun gemeen 
schappelijke praktijk was te zien in onder meer het 
M HKA, de Pianofabriek, Ithaka en het Horstfestival.

Joelle Tuerlinckx is beeldend kunstenaar. In haar 
werk staan noties als tijd en ruimte  centraal. Haar 
praktijk bestaat uit tekeningen, video’s en instal
laties die een spel zijn van eenvoudige materialen 
zoals papier, touw en plastic, maar ook van licht en 
kleur. Ze stelt veel tentoon in binnen en buitenland 
en heeft sinds jaren een interesse voor het werk van 
René Heyvaert, gegroeid vanuit een affiniteit met 
haar eigen werk. In 2004 organiseerde ze ‘Joëlle 
Tuerlinckx propose l’œuvre de René Heyvaert’ als 
 solostand op de kunstbeurs ARCO in Madrid.

Eva Wittocx is an art historian and, since 2009, 
senior curator and head of contemporary art at 
M  Museum Leuven. She has staged exhibitions at 
M by artists including Mika  Rottenbergh,  Patrick 
Van  Caeckenbergh, Sol LeWitt, Yto Barrada, Ugo 
Rondinone and Eija  Lisa-Ahtila. In 2017 she curated 
the Belgian Pavilion at the Venice Biennale with 
Dirk  Braeckman. She was previously a curator at 
S.M.A.K. in Ghent and STUK in Leuven. Eva Wittocx 
has been responsible since 2007 for programming 
the Playground performance festival.  Together 
with Peter Swinnen, she is the curator of the RENÉ 
HEYVAERT  exhibition at M.

Sam Steverlynck is joint editor-in-chief of the art 
magazine H-ART. He also broadcasts on the Klara 
radio station and writes for Art Review and DAMN°. 
As curator of the exhibition A Simple Plan (2014), he 
enabled Heyvaert’s work to enter a dialogue with 
work by Leo Copers, Honoré ∂’0, Gert Robijns and 
Ištvan Išt Huzjan, amongst others, at a private house 
in Kruiskerke. He was also one of the driving forces 
behind the residencies at the Heyvaert house in 
Destelbergen in 2015 (with Peter Swinnen, DD Trans, 
Lieve Heyvaert, architecten de vylder vinck taillieu, 
Patrick Van Caeckenbergh and Filip Dujardin).

Peter Swinnen is the architect-founder of CRIT. 
The Heyvaert family asked him in 2015 to  renovate 
the house in Destelbergen, for which he helped 
 secure protected monument status in 2018. 
As an author and editor, he is responsible for 
 publications including Double or Nothing (51N4E, 
2011), Reasons for Walling a House (51N4E, 2012), 
Seven Memos for an Enlightened Building Culture 
(Vlaams  Bouwmeester, 2011) and I Prefer Not To 
(ETH, 2019). In 2012, he co-curated The Ambition 
of the Territory in the Belgian Pavilion at the 
thirteenth Venice Architecture Biennale. Peter 
 Swinnen is the co-curator with Eva Wittocx of the 
RENE HEYVART exhibition at M Museum.

Koenraad Dedobbeleer is a visual artist who has 
exhibited widely in Belgium and internationally. 
His work explores sculpture, design, architecture 
and display systems. He investigates the way  value 
is assigned to certain materials, always with a 
light touch and a dry sense of humour. Koenraad 
 Dedobbeleer has been interested in the work of 
René Heyvaert for many years. Together with with 
Nico Dockx, Jan Mast and Kris Kimpe, he produced 
the publication UP, which zooms in on the Heyvaert 
house in Destelbergen.

Kasper König has curated numerous  exhibitions 
within the international contemporary art world 
since 1966. He was director of the Ludwig Museum 
in Cologne from 2000 to 2012. Since 1977, he has 
curated the open-air exhibition Skulptur. Projekte 
in Münster, which is held every ten years. He is 
professor at the academies of Düsseldorf and 
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LIJST VAN WERKEN IN DE 
TENTOONSTELLING / LIST OF 
WORKS IN THE EXHIBITION

M – Museum Leuven
28 September 2018–10 February 
2019

Mail art, René Heyvaert aan 
Anne Heyvaert, 1965, 20 × 10 cm, 
paint on paper, Estate René 
Heyvaert & CLEARING Brussels, 
New York

Mail art, René Heyvaert aan 
Alice Heyvaert, 1965, 20 × 10 cm, 
paint on paper, Estate René 
Heyvaert & CLEARING Brussels, 
New York

Zonder titel, 1970, 36 × 27 cm, 
watercolor on paper (set of 4), 
Estate René Heyvaert

Zonder titel, 1972, 50 × 50 cm, 
wood, white lacquer paint,  
Gil Derudder [p. 111]

Zonder titel, 1972, 15 × 15 × 2.1 cm, 
anodized & polished aluminium, 
collectie Cera / M – Museum 
Leuven [p. 97]

Zonder titel, 1972, 44.0 × 2.0 cm, 
black painted wood, collectie 
Cera / M – Museum Leuven [p. 136]

Zonder titel, 1973, 12.4 Ø × 0.4 cm,  
wood and plywood, privé verza-
me ling [p. 102]

Zonder titel, 1973, 202.5 × 139 ×  
1.6 cm, gouache on paper, wood, 
collectie Cera / M – Museum 
Leuven

Zonder titel, 1973, 89 × 10 × 5 cm, 
wood, screw, privé verzameling 
[p. 115]

Mail art, René Heyvaert aan 
Anne en Alice Heyvaert, 1973, 
14 × 9 cm, Torn postcard Renoir 
“Baigneuse debout”, Estate 
René Heyvaert & CLEARING 
Brussels, New York.

Zonder titel, 1973–74, 11.9 × 11.4 ×  
0.7 cm, plywood, photo graph, 
collectie Cera / M – Museum 
Leuven [p. 145]

Zonder titel, 1974, 28.5 × 4.3 ×  
2.4 cm, eternum fork, wooden 
slats, white cotten twine, Estate 
René Heyvaert [p. 103]

Zonder titel, 1974, 20 × 3 cm,  
eternum forks, privé verzameling

Zonder titel, 1974, 40 × 11 × 123 cm, 
broom, nails, privé verzameling

Zonder titel, 1974, 82.8 × 62.9 ×  
3 cm, gouache on coloured 

paper, collectie Cera / 
M – Museum Leuven [p. 135]

Zonder titel, 1974, 87.3 × 71.4 ×  
3.1 cm, gouache on paper, 
collectie Cera / M – Museum 
Leuven

Zonder titel, 1974, 78 × 62.9 ×  
3.1 cm, felt tip pen on graph 
paper, collectie Cera / 
M – Museum Leuven [p. 132]

Zonder titel, 1974, 78 × 62.9 ×  
3.1 cm, felt tip pen on graph 
paper, collectie Cera / 
M – Museum Leuven [p. 133]

Zonder titel (‘Passadena reeks’, 
zes tekeningen), 1974, 50 × 35 cm,  
ink, watercolour, graphite, 
photograph on paper,  
Gil Derudder [pp. 138–43]

Zonder titel, 1974, 20.2 × 5.7 ×  
2.2 cm, eternum spoon 
and fork, collectie Cera / 
M – Museum Leuven [p. 130]

Zonder titel, 1974, 87.4 × 71.4 ×  
3.1 cm, gouache, photo, staples 
on paper, collectie Cera / 
M – Museum Leuven

Zonder titel, 1974–75, 42.1 ×  
33.1 cm, woven paper, collectie 
M HKA / collectie Vlaamse 
Gemeenschap

Zonder titel, 1974–75, 70 × 25 cm, 
woven paper, privé verzameling 
[p. 101]

Zonder titel, 1975–76, 132 × 132 ×  
6.5 cm, willow branches, screw, 
collectie Cera / M – Museum 
Leuven [p. 155]

Zonder titel, 1975-1976, 9.4 × 21 ×  
1.5 cm, clay, collectie Cera / 
M – Museum Leuven [p. 131]

Zonder titel, 1975–76, 10.5 ×  
4 Ø cm, clay, collectie Cera / 
M – Museum Leuven

Zonder titel, 1975–76, 87.4 × 71.4 ×  
3 cm, gouache on paper, 
collectie Cera / M – Museum 
Leuven

Zonder titel, 1976, 158 × 156 cm,  
willow branches, privé verza-
meling

Zonder titel, 1976, 101 × 61.6 ×  
0.75 cm, cardboad, privé 
verzameling [pp. 158–59]

Zonder titel, 1976, 70 × 50 cm, 
collage on paper, Estate René 
Heyvaert

Zonder titel, 1976, 35.7 × 29.9 cm, 
paper, perforated, collectie 
M HKA / collectie Vlaamse 
Gemeenschap

Zonder titel, 1976, 35.7 × 29.9 cm, 
paper, perforated, collectie 
M HKA / collectie Vlaamse 
Gemeenschap

Zonder titel, 1976, 35.7 × 29.9 cm, 
paper, perforated, collectie 
M HKA / collectie Vlaamse 
Gemeenschap

Zonder titel, 1976, 35.7 × 29.9 cm, 
paper, perforated, collectie 
M HKA / collectie Vlaamse 
Gemeenschap

Zonder titel, 1976, 82.8 × 62.9 ×  
3 cm, gouache on paper, 
collectie Cera / M – Museum 
Leuven

Zonder titel, 1976, 70 × 50 cm, 
gouache on paper, Estate René 
Heyvaert

Mail art, René Heyvaert aan  
Lieve Bracke, 1976, 12 × 9 cm, 
paper, typed tekst, hair pins, 
privé verzameling [p. 147]

Mail art, René Heyvaert aan 
‘Zoete Savooi Wagnon’, 1977, 
18 × 10 cm, woven paper, stamp, 
Estate René Heyvaert & 
CLEARING Brussels, New York

Mail art, René Heyvaert aan  
Anne en Alice Heyvaert, 1977,  
18 × 10 cm, woven paper, stamp, 
Estate René Heyvaert

Zonder titel, 1977, 38 × 38 ×  
0.35 cm, triplex, Estate René 
Heyvaert

Zonder titel, 1977, 200 × 12 × 2 cm, 
privé verzameling [cover] 

Zonder titel, 1977–78, 122 × 80 ×  
2 cm, plywood, KBC Bank NV

Zonder titel, 1978, 39 × 46.7 × 3 cm, 
pleated steel, collectie Cera / 
M – Museum Leuven [p. 137]

Zonder titel, 1978, 65.3 × 66.7 cm, 
wood, metal (cloth hangers), 
Familie De Wilde–Drieghe 
[p. 144]

Zonder titel, 1978, 89 × 2 cm, 
unalit, Groeningemuseum, 
Brugge

Zonder titel, 1978, 21 Ø cm, 
plywood, Estate René Heyvaert 
[p. 104]

Zonder titel, 1978, 13 × 3.5 × 0.7 cm,  
aluminium, Estate René 
Heyvaert [p. 113]

Zonder titel, 1978, 53.5 × 53.5 ×  
0.9 cm, plywood, KBC Bank NV 
[p. 108]

Zonder titel, 1978, 24.4 × 24.4 ×  
0.9 cm, plywood, privé verza-
meling

Zonder titel, 1978, 12 × 12 × 0.5 cm,  
plywood, collectie Cera / 
M – Museum Leuven [p. 107]

Zonder titel, 1978, 21 × 12 cm, 
unalit, Estate René Heyvaert 
[p. 105]

Zonder titel, 1978, 34 × 34 × 2 cm, 
plywood, privé verzameling 
[p. 110]

Zonder titel, 1978, 46 × 15 × 1.9 cm, 
plywood, privé verzameling

Zonder titel, 1978–79, 50 × 50 ×  
0.4 cm, grey felt, privé verza-
meling [p. 116]

Zonder titel, 1979, 198 × 4 × 4 cm, 
aluminium, privé verzameling

Zonder titel, 1979, 9.8 × 15.9 ×  
0.6 cm, plexiglass, collectie 
Cera / M – Museum Leuven 
[p. 109]

Mail art, René Heyvaert aan  
Anne Heyvaert en José Sobrino, 
1979, 19 × 10 cm, wood, stamps, 
Estate René Heyvaert & 
CLEARING Brussels, New York

Mail art, René Heyvaert aan Anne 
Heyvaert en José Sobrino, 1979 
14.5 × 10 cm, photo collage, 
Estate René Heyvaert & 
CLEARING Brussels, New York

Mail art, René Heyvaert aan Alice 
Heyvaert, 1979, 15 × 10.5 cm, 
cut out postcard from Goya 
‘Portrait van Mariana Waldstein’, 
Estate René Heyvaert

Zonder titel, 1979, 200 × 12 × 2 cm, 
aluminium, privé verzameling 
[p. 119]

Mail art, René Heyvaert aan 
Lieve Bracke, 1979, 16 × 13 cm, 
paper, typed text, stamp, privé 
verzameling

Zonder titel, 1980, 295 × 20 × 2 cm, 
wood, Estate René Heyvaert 
[p. 123]

Zonder titel, 1980, 24 × 6.3 cm,  
plastic “Dreft” bottle, card-
board, collectie Cera / 
M – Museum Leuven [p. 149]

Zonder titel, 1980, 61.6 × 24.5 ×  
3.3 cm, newspaper, collectie 
Vlaamse Gemeenschap, lang-
durige bruikleen aan S.M.A.K

Zonder titel, 1980, 277 × 26 ×  
1.6 cm, wood, privé verzameling 
[p. 121]

Zonder titel, 1980, 256 × 22 × 1.5 cm, 
wood, Estate René Heyvaert

Zonder titel, 1980, 273.5 × 24.5 ×  
1.4 cm, wood, privé verzameling 
[p. 120]

Zonder titel, 1980, 68.5 × 66.5 cm, 
eternit, Coeckelberghs Luc

Zonder titel, 1980, 126.5 × 30 cm,  
Miele cardboard, rope, collectie 
Vlaamse Gemeenschap, lang-
durige bruikleen aan S.M.A.K.

Zonder titel, 1980, 208 × 8.5 cm, 
plaited strips of prepared 
canvas, Estate René Heyvaert

Mail art, René Heyvaert aan 
Alice Heyvaert, 1980, 15.5 × 9 cm, 
typed text on paper, stamps on 
plywood, Estate René Heyvaert 
& CLEARING Brussels, New York

Mail art, René Heyvaert aan  
Anne Heyvaert, 1980, 17.5 × 10 cm,  
paper, stamp, Estate René 
Heyvaert & CLEARING Brussels, 
New York

Mail art, René Heyvaert aan 
Armelle Lucia Sobrino, 1980, 
15 × 10 cm, paper, stamp, Estate 
René Heyvaert & CLEARING 
Brussels, New York

Mail art, René Heyvaert aan  
Anne Heyvaert en José Sobrino, 
1980, 17.5 × 10 cm, paper, stamp, 
Estate René Heyvaert & 
CLEARING Brussels, New York

Zonder titel, 1980, 295 × 200 cm,  
canvas, wood, collectie 
Vlaamse Gemeenschap, lang-
durige bruikleen aan S.M.A.K.

Zonder titel, 1980, 169.5 × 38 cm,  
wooden rulers, privé verzame-
ling [p. 124]

Zonder titel, 1980, 60 × 60 × 2 cm, 
wood, Groeningemuseum, 
Brugge

Zonder titel, 1980, 200 × 5 × 5 cm, 
aluminium, privé verzameling

Mail art, René Heyvaert aan  
Alice Heyvaert, 1980, 18 × 10 cm,  
coloured drawing paper, 
staples, stamps, Estate René 
Heyvaert & CLEARING Brussels, 
New York

Zonder titel, 1981, 36 × 36 × 0.3 cm,  
plexiglass, Estate René Heyvaert

Zonder titel, 1981, 90 × 120 cm, 
scrub brush, multiplex, privé 
verzameling

Zonder titel, 1981, 118 × 118 × 4 cm, 
wood, sandwiches, collectie 
M HKA / Collectie Vlaamse 
Gemeenschap [p. 129]

Zonder titel, 1981, 13 × 271 cm, 
wood, leather shoes, collectie 
Cera / M – Museum Leuven [p. 125]

Zonder titel, 1981–82, 102.4 × 2.8 ×  
1.8 cm, eternum teaspoons, 

aluminium, privé verzameling 
[pp. 156–57]

Zonder titel, 1981–82, 142 × 85 ×  
9 cm, plastic, wood, Brinta 
boxes, collectie Cera / 
M – Museum Leuven

Zonder titel, 1981-1982, 141 × 136 ×  
10 cm, wood, leather shoes, 
Estate René Heyvaert

Zonder titel, 1981–82, 91.7 × 91.7 ×  
1.55 cm, wood, union match 
boxes, Michel en Bea Dierick-
Platteeuw [pp. 98–99]

Zonder titel, 1982, 12 × 18 × 4 cm, 
Bambix box, Ines en Philippe 
Kempeneers

Zonder titel, 1982, 12 × 18 × 6 cm, 
Bambix box, wood, Ines en 
Philippe Kempeneers

Zonder titel, 1982, 50 × 25 × 3 cm,  
dustpan, rope, privé verzame-
ling [p. 114]

Zonder titel, 1982, 8 × 4.4 × 1.8 cm,  
eternum spoon without 
handle, collectie Vlaamse 
Gemeenschap, langdurige 
bruikleen aan S.M.A.K.

Zonder titel, 1982, 10.5 × 6.8 ×  
3.8 cm, eternum, pleated 
spoon, collectie Vlaamse 
Gemeenschap, langdurige 
bruikleen aan S.M.A.K.

Zonder titel, 1982–83, 31.2 × 22.1 ×  
1.9 cm, union match boxes, 
plastic, collectie Vlaamse 
Gemeenschap, lang durige 
bruikleen aan S.M.A.K.

Zonder titel, 1982–83, 23 × 32.7 ×  
7.3 cm, Kitekat boxes, privé 
verzameling [p. 150]

Zonder titel, 1982–83, 16 × 16 cm, 
4 union match boxes, privé 
verzameling [p. 117]

Zonder titel, 1983, 137.5 × 147.5 cm, 
oil cloth, collectie Vlaamse 
Gemeenschap, langdurige bruik-
leen aan S.M.A.K. [pp. 126–27]

Mail art, René Heyvaert aan 
Kristien De Witte, 1983, 24 × 3 cm, 
wooden spoon, paper, stamp, 
Kristien De Witte [p. 146]

Zonder titel, 1983, 42 × 25 cm, 
wood, wall paper, staples, 
Estate René Heyvaert [p. 151]

Zonder titel, 1983, 226.5 × 17 × 3 cm,  
oil cloth on wood, privé verza-
meling

Mail art, René Heyvaert aan 
Heyvaert-Magnon, 1983, 14.5 ×  
12 cm, cut out photo, staples, 
stamps, Estate René Heyvaert

LIST OF WORKS IN THE EXHIBITION
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Reeks affiches ‘Villa des Roses’ 
op behangpapier, 1984, 42 ×  
25 cm, print on wall paper,  
Gil Derudder [p. 88]

Mail art, René Heyvaert aan 
Lieve Bracke, 1984, 15 × 15 cm, 
wood, paper, staples, privé 
verzameling

Zonder titel, 1984, 262 × 262 cm, 
oil cloth, privé verzameling 

Zonder titel, s.d., 261 × 7 cm, 
wood, cardboard, privé verza-
me ling [p. 122]

Zonder titel, s.d., 140 × 60 cm, 
wood, Estate René Heyvaert

Zonder titel, s.d., 20 × 20 cm, 
wood, plexiglass, Estate René 
Heyvaert [pp. 106, 112]

Zonder titel, s.d., 60.5 × 60.5 ×  
0.1 cm, corrugated aluminium, 
privé verzameling

Zonder titel, s.d., 15 × 14.7 ×  
3.7 cm, painted wood, privé 
verzameling

Zonder titel, s.d., 34 × 26 cm, 
watercolor on paper (set of 4), 
Estate René Heyvaert  
[pp. 152–53]

Zonder titel, s.d., 37 × 27.5 × 2 cm, 
wood, paper, gouache, Michel 
en Bea Dierick-Platteeuw  
[p. 100]

Zonder titel,s.d., 200 × 7.7 ×  
7.7 cm, wood, Groeninge-
museum, Brugge

Zonder titel, s.d., 213 × 4 × 2 cm, 
union match boxes, wood, 
Groeningemuseum, Brugge

Zonder titel, s.d., 260 × 3 × 2 cm, 
wood, Groeningemuseum, 
Brugge

Mail art, René Heyvaert aan 
Alice en Anne Heyvaert, s.d., 
15 × 10 cm, coloured marker on 
paper, Estate René Heyvaert & 
CLEARING Brussels, New York

Mail art, René Heyvaert aan 
Kristien Van Opdorp, s.d.,  
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