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ARCHIEF RAOUL DE KEYSER, UNIVERSITEIT GENT 
HS.III.000158 
Prof. Dr. Steven Jacobs (Vakgroep Kunst-, muziek- en theaterwetenschappen) 

- Nota 22 juni 2015 
- Locaties aangevuld, november 2015 
- Schenking Bart Cassiman, september 2016 
- Aanvulling reproducties Hilde D’Haeyere, september 2017  

 
 
 
ALGEMENE TOELICHTING 

Raoul De Keyser (1930-2012) ontpopte zich vanaf het midden van de jaren 1960 tot één van de belangrijkste Belgische naoorlogse kunstenaars. 
Vanaf de late jaren 1980 trad De Keyser meer en meer op het internationale toneel en stelde hij ook ten toon in de belangrijkste musea en 
galerijen in Europa en Nood-Amerika.  

Na zijn overlijden op 5 oktober 2012 werd in de persoonlijke nalatenschap van de kunstenaar veel materiaal aangetroffen dat een 
interessante kijk biedt op zijn oeuvre. Allerhande aantekeningen, briefwisselingen, fotografisch materiaal, folders, affiches en andere 
documenten illustreren de genese en de receptie van vele werken en tentoonstellingen. Daarnaast omvat het archief ook een ruime verzameling 
van publicaties gewijd aan het werk van De Keyser: tentoonstellingscatalogi en vele artikels uit kranten en tijdschriften. 

In de loop van 2014 en 2015 werd het persoonlijke archief van Raoul De Keyser door Jan, Piet en Luc Dekeyser, erven van de kunstenaar, 
onder de vorm van een bruikleenovereenkomst overgedragen aan de bibliotheek van de Universiteit Gent.  

Het feit dat Raoul De Keyser een groot deel van zijn administratieve loopbaan heeft gewerkt aan de Universiteit Gent was een belangrijke 
reden om het archief aan dit instituut te schenken. Een andere reden was het feit dat sinds oktober 2011 Prof. Dr. Steven Jacobs is verbonden 
aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen van de Universiteit Gent. Steven Jacobs is auteur van diverse aan De Keyser gewijde 
publicaties zoals onder meer Paintings 1980-1999 (Ludion, 2000) en Retour 1964-2006 (Ludion, 2007). Steven Jacobs zal de eerstvolgende jaren 
ook instaan voor de inventarisatie van het archief, die gedeeltelijk zal worden uitgewerkt binnen het kader van diverse onderzoeksopdrachten 
in samenwerking met studenten Kunstwetenschappen. Het is daarbij uiteraard de bedoeling dat het archief op termijn wordt ontsloten en 
toegankelijk wordt gemaakt voor verder onderzoek. 
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OMVANG VAN HET ARCHIEF 

Totaal: 61 dozen 

5 archiefdozen met vertrouwelijke documenten Kluis 

1 doos boeken over Raoul De Keyser Depot fonds G 

42 archiefdozen (F-dozen) 
8 kleine prentendozen (F-dozen) 
 

Depot 

1 grote affichekaft Depot fonds AFF 

4 archiefdozen (F-dozen) 
1 grote glasnegatievendoos (M-doos) 
 

Depot fonds FOT 

 

 
 
INVENTARISATIE 
 
Op dit ogenblik werden al diverse onderdelen van het archief geïnventariseerd (in de vorm van excel-bestanden) onder supervisie van Prof. Dr. 
Steven Jacobs en Dr. Hendrik Defoort (Bibliotheek). Deze inventarisatie werd gerealiseerd door onderstaande studenten kunstwetenschappen: 
- Jan-Baptist Boon, Phyllis Dierick, Katelijne Lindemans, Tine Verstraelen, Florence Laudelot, Jeanne Vauterin, Kaatje Vander Roost (voorjaar 
2014) 
- Griet Bonne, Jolien De Waele, Benedicty Vandaele, David Vandenbossche (voorjaar 2015) 
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OVERZICHT VAN HET RAOUL DE KEYSER-ARCHIEF, UNIVERSITEIT GENT 
 

Inhoud Aantal dozen Locatie Metadata 

A. GEPUBLICEERD MATERIAAL 
 

 

A.1. MONOGRAFISCHE PUBLICATIES OVER HET 
WERK VAN DE KEYSER   
 - vooral tentoonstellingscatalogi 

 

 Depot -
opgenomen in 
fonds Gentenaars 
(met 2nd call. no. 
BHSL.HS.III.0158) 

nog niet geïnventariseerd (wel 
handgeschreven lijst beschikbaar) 
Ontsloten in Aleph (augustus 2015) 

A.2. PERS: ARTIKELS EN RECENSIES OVER HET WERK VAN DE KEYSER 

A.2.1. Artikels uit kranten  
 - gedeeltelijk gebundeld en chronologisch 
geordend  
(meestal knipsels maar ook exemplaren van 
volledige kranten) 

4 liggende archiefdozen Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 1-4) 

 Artikels 1964-70 werden 
geïnventariseerd (2014) 

 Artikels 1970-1990 werden 
geïnventariseerd (2015) 

 Alle artikels uit de periode 1964-
1970  zijn beschikbaar op PDF 

A.2.2. Artikels uit tijdschriften 
- volledige tijdschriften met artikels over De 
Keyser 

5 kleine prentendozen Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 5-9) 

Geïnventariseerd (2015) 

A.3. PERSBERICHTEN, BULLETINS, FOLDERS VAN 
TENTOONSTELLING  
- (door musea) uitgebrachte bulletins, 
persberichten, folders et cetera  
gepubliceerd naar aanleiding van individuele- en 
groepstentoonstellingen 

1 liggende archiefdoos Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 10) 

Nog niet geïnventariseerd 

A.4. FOLDERS EN KAARTJES VAN 
TENTOONSTELLINGEN VAN DE KEYSER  
A.4.1. Folders en kaartjes van solo-
tentoonstellingen en groepstentoonstellingen 
A.4.2. Postkaarten met reproducties van eigen 
werken (34 stuks) 

3 liggende archiefdozen 
 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 11-13) 

A.4.1. Geïnventariseerd (2014) 
A.4.2. nog niet geïnventariseerd 



4 
 

A.5. AFFICHES VAN TENTOONSTELLINGEN VAN 
RAOUL DE KEYSER  
- zowel diverse individuele als diverse 
groepstentoonstellingen 

1 grote affichekaft 
 

Depot -
opgenomen in 
fonds Affiches 
(met 2nd call. no. 
BHSL.HS.III.0158) 

Handgeschreven inventaris 
opgemaakt door zonen De Keyser in 
het najaar 2014  
De affiches zelf zijn ontsloten en 
gedigitaliseerd (2015) 

B. FOTOGRAFISCH MATERIAAL 
 

B.1. INSPIRATIEBRONNEN  
- door De Keyser zelf genomen foto’s die duidelijk 
of vermoedelijk dienden als vertrekpunt voor 
werken: 55 afdrukken van diverse formaten en 6 
negatieven 

1 liggende archiefdoos (zit samen 
met B2) 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 15) 

Geïnventariseerd (2015) 

B.2. REPRODUCTIES 
- Reproducties en installatiezichten van 
individuele werken 
- zowel professionele als amateuristische 
opnamen 
- prints, negatieven en positieven 

4 liggende archiefdozen (zit samen 
met B.1 en B.4) + 3x A3-map in 
kleine prentendoos 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 14-18) 

- nog niet geïnventariseerd 

B.3. REPRODUCTIES HILDE D’HAEYERE  
- Professioneel gemaakte reproducties en 
installatiezichten van individuele werken van De 
Keyser. Deze reproducties werden gemaakt door 
fotografe Hilde D’haeyere. Hoofdzakelijk betreft 
het werken uit de periode 1964-1980, die werden 
gemaakt ter voorbereiding van de publicatie 
Retour (Ludion, 2007). 

4 liggende archiefdozen + 1 grote 
glasnegatievendoos 

Depot -
opgenomen in 
fonds Foto’s (met 
2nd call. no. 
BHSL.HS.III.0158) 

De reproducties zijn ontsloten en 
gedigitaliseerd (2017-2018) 

B.4. ZAALZICHTEN EN INSTALLATIEZICHTEN VAN 
MEERDERE WERKEN 

5 liggende archiefdozen (zit samen 
met B.2) en 7 mappen A3 in kleine 
prentendoos 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 14; 18-22) 

- 7 (6 kleine en 1 grote) dozen 
geïnventariseerd (2014) 
- 1 doos nog niet geïnventariseerd 

B.5. ATELIERZICHTEN  
- zichten van het atelier, reproducties van werken 
genomen in het atelier 

1 liggende archiefdoos Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 23) 

 - nog niet geïnventariseerd 
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B.6. OPENINGEN VAN TENTOONSTELLINGEN  
- opnamen van openingen en recepties: diverse 
genodigden, vaak ook zaalzichten met meerdere 
werken 

1 liggende archiefdoos (zit samen 
met B.7) 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 24) 

- nog niet geïnventariseerd  
 

B.7. DIAPOSITIEVEN  
- kleinbeeldpositieven 
                

1 liggende archiefdoos (zit samen 
met B.6) 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 24) 

- nog niet geïnventariseerd 

B.8. PORTRETTEN  
- portretfoto’s van Raoul De Keyser 

2 mappen A3 (zit samen met C4 en 
C8 in kleine prentendoos) 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 28) 

- nog niet geïnventariseerd 
 

C. DOCUMENTEN EN ADMINISTRATIE 
 

C.1. CATALOGUS VAN HET PICTURALE OEUVRE  
- chronologisch gerangschikt overzicht van de 
schilderijen 
- 18 schriften, met door De Keyser zelf 
aangebrachte notities 
met kleine schetsen en occasioneel fotografische 
illustraties 

- Vertrouwelijke informatie 
       -   1: 1964 - 1968       nrs. 001 t/m 099 
       -   2: 1969 - 1970       nrs. 100 t/m 170 
       -   3: 1971 - 1972       nrs. 171 t/m 240 
       -   4: 1973 - 1975       nrs. 241 t/m 305 
       -   5: 1976 - 1979       nrs. 306 t/m 382 
       -   6: 1980 - 1982/83 nrs. 383 t/m 435 
       -   7: 1983 - 1985       nrs. 436 t/m 494  
       -   8: 1986 - 1988       nrs. 495 t/m 546 
       -   9: 1988 - 1989       nrs. 547 t/m 595 bis 
       - 10: 1990 - 1991       nrs. 596 t/m 636 
       - 11: 1992 - 1994      nrs. 637 t/m 694 
       - 12: 1995 - 1998      nrs. 695 t/m 739   
       - 13: 1999 - 2001      nrs. 740 t/m 782 

2 liggende archiefdozen Kluis -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 51-52) 

- nog niet geïnventariseerd 
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       - 14: 2002 - 2004      nrs. 783 t/m 812 
       - 15: 2005 - 2006      nrs. 813 t/m 839 
       - 16: 2006                  nrs. 840 t/m 868 
       - 17: 2007 - 2009      nrs. 869 t/m 919 
       - 18: 2010 - 2012      nrs. 919 t/m 987/2    

C.2. DAGBOEKEN  
- 5 schriften met handgeschreven notities van De 
Keyser 
tevens occasionele foto’s en andere documenten 

1 liggende archiefdoos Kluis -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 53) 

- nog niet geïnventariseerd 
 

C.3. PERSONALIA  
- diverse documenten zoals onder meer 
documenten betreffende de journalistieke en 
artistieke loopbaan; documenten betreffende 
prijzen, eretekens en diploma’s, CV; diverse 
(gedeeltelijke) bibliografische overzichten en 
lijsten van tentoonstellingen 

3 liggende archiefdozen (zit samen 
met C4) 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 25-27) 

 - nog niet geïnventariseerd 
 

C.4. BRIEFWISSELING MET DE KUNSTWERELD  
 - doos     I (divers) 
              - doos    II (divers) 
              - doos   III (divers) 
              - doos   IV (divers)  
              - doos    V (met Zwirner 2001-2004) 
              - doos   VI (met Zwirner 2006-2011) 

6 liggende archiefdozen (zit samen 
met C.3) + 1 kleine prentendoos A3 
(zit samen met B.8 en C.8) 
  
 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 27-33) 

- nog niet geïnventariseerd [wel lijst 
beschikbaar; voorheen D.5.] 

C.5. DOCUMENTEN BETREFFENDE WERKEN OP 
PAPIER  
- 5 mappen met gegevens, foto’s en schetsen van 
werken op papier 
- 1 map met gedetailleerde gegevens 
tentoonstelling David Zwirner, New York (2009) 
- 1 map met gedetailleerde gegevens van de 
schenking aan het MSK, Gent (2008) en de  
 daaropvolgende tentoonstelling in 2009 

2 liggende archiefdozen Kluis -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 54-55) 

- nog niet geïnventariseerd 
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C.6. DOCUMENTEN BETREFFENDE PUBLICATIES 
GRAFIEK  
- uitgaven i.s.m. poëzie 
- documenten betreffende tentoonstellingen met 
uitsluitend grafiek 
- uitgaven door derden (musea/ stichtingen/ 
galeries/ e.a.) 

1 liggende archiefdoos (zit samen 
met C.7) 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 34) 

- nog niet geïnventariseerd 
 

C.7. DOCUMENTEN BETREFFENDE PUBLICATIES 
EN VOORDRACHTEN 
- persteksten voor tentoonstellingen 
- teksten voor vernissages, catalogi, 
prijsuitreikingen, e.a. (geklasseerd in aparte 
mappen)  
- ontwerp catalogus Malmedy Series   
- Steven Jacobs: teksten, publicaties, 
voordrachten 
- voorbereiding boek Paintings (Ludion, 2000) van 
Steven Jacobs 
tekstmateriaal, drukproeven en fotografisch 
materiaal 

2 liggende archiefdozen (zit samen 
met C.6 en C.8) 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 34-35) 

- nog niet geïnventariseerd 
 

C.8. DOCUMENTEN IN VERBAND MET DE 
ORGANISATIE VAN TENTOONSTELLINGEN  
- briefwisseling, planning van tentoonstelling, 
foto’s, et cetera.   
 - gebundeld in mappen per jaar 

11 liggende archiefdozen (zit samen 
met C.7) + 2 mappen A3 in kleine 
prentendoos (zit samen met B.8 en 
C.4) 
 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 28; 35-45) 

- nog niet geïnventariseerd 

C.9. DOCUMENTEN IN VERBAND MET 
SCHENKINGEN AAN DIVERSE INSTELLINGEN  

1 liggende archiefdoos (zit samen 
met C.10) 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 46) 

- nog niet geïnventariseerd 

C.10. DOCUMENTEN: DIVERSEN 
- Diverse documenten zoals onder meer: 
- Berekeningen en afmetingen van werken  
- Briefwisseling betreffende tapijtontwerp 
- Documenten betreffende media-optredens 

1 liggende archiefdoos (zit samen 
met C.9) 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 46) 

- nog niet geïnventariseerd 
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- Dossier Wijnand Sengers 
- Subsidie-aanvraag voor archiveringsproject 2005 
(Jacobs & D’haeyere)  

D. VARIA 
 

D.1. ONTWERPEN VOOR LINOSNEDES 
- drie stuks: Remnants, Coaraze, Kassel 

1 kleine prentendoos Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 47) 

- nog niet geïnventariseerd 

D.2. POSTKAARTEN MET AFBEELDINGEN VAN 
KUNSTWERKEN 
- reproducties van allerhande kunstwerken en 
monumenten (geen werken van RDK) 
 

1 liggende archiefdoos Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 48) 

- nog niet geïnventariseerd 
 

D.3. BULLETINS EN FOLDERS VAN MUSEA 
- bulletins en folders van diverse musea: 
Amsterdam, Bern, Berlijn, Eindhoven  
(geen exposities RDK) 

2 liggende archiefdozen (zit samen 
met D.4) 
 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 49-50) 

- nog niet geïnventariseerd 
 

D.4. FILM- EN VIDEOMATERIAAL  
- enkele vhs-tapes, 8 mm 
  
 

1 liggende archiefdoos (zit samen 
met D.3) 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 50) 

- nog niet geïnventariseerd 

D.5. INVENTARIS VAN DE PERSOONLIJKE 
BIBLIOTHEEK- EN MEDIATHEEK 
- inventaris van de kunstboeken (2014)  
- inventaris literaire werken (2014) 
- inventaris fonoplaten en CD’s (door zonen De 
Keyser in 2014) 

Digitale lijst (excel-bestand) met 
uitzondering van inventaris muziek 
(handgeschreven lijst) 

Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 50) 

Geïnventariseerd 

E. VARIA 
 

E.1. Schenking Bart Cassiman (Sept.2016) 
- materiaal gerelateerd aan de tentoonstelling 
Initiatief 86 (Sint-Pietersabdij, Gent, 1986) 

2 mappen  Depot -
BHSL.HS.III.0158 
(Doos 50) 

Geïnventariseerd 

 


