
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 galleristen van Heyvaert, met col-
lecties en betrokkenen. Parallel was er ook hernieuwde interesse is 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 produc-
tie (1970–84). De tentoonstelling in M heeft niet de ambitie om een 
exhaustief overzicht op zijn werk te brengen. Zowel het architecturaal 
als  artistiek  oeuvre zijn tot op heden immers onvolledig gerepertori-
eerd. 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 tot het vat 
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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René Heyvaert, woning / house, 1958–60, Korte Rijakkerstraat, Gent

René Heyvaert, appartement / apartment building, 1955–57, Prinses Clementinalaan, Gent
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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 er bij 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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Zonder titel, s.d., 37 × 27.5 × 2 cm Zonder titel, 1974–75, 70 × 25 cm
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Zonder titel (‘Passadena reeks’), 1974, 50 × 35 cm Zonder titel (‘Passadena reeks’), 1974, 50 × 35 cm
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Zonder titel, 1982–83, 23 × 32.7 × 4 cm Zonder titel, 1983, 42 × 25 cm
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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-
ger-toeschouwer; 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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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, 21 × 9.4 ×  
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, 15.9 × 9.8 ×  
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. 128]

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
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