
Begin jaren zestig begon het Amsterdamse echtpaar, dat 
acteur en fotomodel was, achtereenvolgens werk van 
kunstenaars van Cobra (o.a. Karel Appel, Constant, Anton 
Rooskens), de Nieuwe Figuratie (o.a. Lucassen, Etienne 
Elias, Roger Raveel) en de Pop Art (o.a. Claes Oldenburg, 
Jim Dine, Andy Warhol) te kopen. Eind jaren zestig  
werden ze gegrepen door de nieuwste internationale 
Conceptuele Kunst, die zich manifesteerde in galerieën 
als Art & Project en Galerie Swart in Amsterdam, Wide 
White Space in Antwerpen en Konrad Fischer in Düssel-
dorf. Ze werden daarbij gestimuleerd door Jan Dibbets, 
een van de Nederlandse gangmakers van de avant-garde 
van die tijd, en door groeiende persoonlijke contacten 
met kunstenaars. Ze brachten binnen vijf jaar een verza-
meling werken bijeen, die voor hen zoveel betekende 
dat ze geprobeerd hebben hem de rest van hun leven bij 
elkaar te houden, ondanks hun veel beperktere financiële 
middelen vanaf begin jaren zeventig. Enkele werken van 
Carl Andre, Daniel Buren, Jan Dibbets en Dan Flavin 
hebben ze moeten verkopen, maar gelukkig zijn van deze 
kunstenaars vergelijkbare werken in de collectie van het 
museum aanwezig, zodat een goed beeld op te roepen is 
van wat de Van Eelens bij elkaar brachten. 

Hun verzameling geeft een persoonlijk gekleurd beeld 
van de Conceptuele Kunst, vanwege de in direct contact 
met de kunstenaars ontstane werken, maar ook door de 
aanwezigheid van werken van kunstenaars die als wegbe-
reiders van deze kunstvorm gezien kunnen worden, zoals 
Piero Manzoni, Yves Klein en Robert Ryman. Omdat de 
werken in relatief korte tijd aan het begin van de Con cep-
tuele Kunst bij elkaar zijn gebracht, werkt het geheel als 
een tijdcapsule.

wat iS COnCePtuele KunSt?

Conceptuele Kunst is de naam voor de beeldende kunst 
vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de vorige 
eeuw, waarin het overdragen van ideeën en betekenissen 
zo belangrijk werd gevonden, dat de materiële vorm van 
het kunstwerk daaraan ondergeschikt werd gemaakt. 
Conceptuele kunstwerken kunnen bestaan uit gesproken, 
geschreven en gedrukte woorden en taal, uit schetsen en 
aantekeningen, foto’s, films en video’s, acties en perfor-
mances, uit communicatie via de media of uit processen 
van allerlei aard en de documentatie daarvan.

De conceptueel werkende kunstenaar kan een veel-
zijdige kunstzinnige achtergrond hebben, maar heeft 
meestal weinig of geen belangstelling voor esthetiek of 
ambachtelijkheid. Hij legt bij voorkeur relaties tussen  

kröller-Müller Museum 

Otterlo

Collectie herman en henriëtte van eelen-weeber

vijfendertig werken van conceptuele kunst
Herkomst: Herman en Henriëtte van eelen-weeber, amsterdam 2006 

Het Kröller-Müller Museum verwierf in 2006 met steun van de 
Vereniging Rembrandt de verzameling met werken van Conceptuele 
Kunst die het echtpaar Van Eelen-Weeber in de jaren 1968-1973 bij-
eenbracht. De collectie bevat 35 werken van de volgende kunstenaars: 
Carl Andre (1935), Robert Barry (1936), Joseph Beuys (1921-1986), 
Marcel Broodthaers (1924-1976), Stanley Brouwn (1935), Hanne 
Darboven (1941), Jan Dibbets (1941), Gilbert & George (1943 en 1942), 
Douglas Huebler (1924-1997), Kenichiro Ina (1947), Donald Judd 
(1928-1994), On Kawara (1933), Yves Klein (1928-1962), Joseph 
Kosuth (1945), Axel van der Kraan (1949), Sol LeWitt (1928), Richard 
Long (1945), Piero Manzoni (1933-1963), Bruce Nauman (1941), 
Barnett Newman (1905-1970), Robert Ryman (1930) en Lawrence 
Weiner (1940). De aankoop kwam mede tot stand met steun van de 
BankGiro Loterij en de Mondriaan Stichting.

i got up may 1, 1970 – 

September 3, 1970

on kawara (1933)

1970, 126 ansichtkaarten,  

op verso bestempeld 

(in map)



artistieke, maatschappelijke en natuurlijke fenomenen 
en heeft een filosofische inslag. Hij stelt vragen over de 
functie van de kunst, over de maatschappelijke rol van 
de kunstenaar, over de rol van het publiek, de verzame-
laar en de opdrachtgever, en over de betekenis van de 
plaats waar het kunstwerk zich manifesteert.

De conceptueel werkende kunstenaar heeft grote  
belangstelling voor het bedenken en documenteren van 
processen in tijd en ruimte. In de systemen die hij daarbij 
ontwerpt kunnen toeval of wetmatigheid de hoofdrol 
spelen. Beide leiden tot andere, deels nieuwe opvattingen 
over het creatieve proces, enerzijds op basis van de wens 
leven en kunst te laten samenvallen, anderzijds op basis 
van de wens de kunst als een vorm van wetenschap te  
willen beoefenen. Conceptuele kunstenaars voelen zich 
verwant met uiteenlopende historische kunststromingen 
als het dadaïsme, de concrete kunst, het constructivisme, 
en meer recente stromingen als Nul, Zero, Nouvelles 
Tendances en Fluxus. Ze waren soms direct betrokken 
bij de Minimal Art.

Om de essentie van het idee over te brengen was toch  
altijd een visualisatie of materialisatie in een of andere 
vorm noodzakelijk. Een rijk scala aan documentatievormen 
ontstond, vooral in vermenigvuldigbare vorm: boeken, 
catalogi, tijdschriften, losse publicaties e.d. Communicatie-
media als de post, de telefoon, de televisie, de radio en 
de fax waren zeer populair om de werken te verspreiden 
en soms werden er speciaal daarvoor projecten gemaakt. 
Hoewel het aanvankelijk voor de vrijheid van deze kunst-
vorm als een zegen werd ervaren dat ze door haar karak-
ter moeilijk of niet verhandelbaar was, overwonnen al 
snel de principes van de (kunst)markt en ontstond een 
minstens even rijk scala aan tastbare en gesigneerde, ver-
handelbare vormen van Conceptuele Kunst, als unicum 
of in oplage.

het belang van de verZameling

Ruim 40 jaar na het begin van de conceptuele kunst is 
een nieuwe generatie kunstenaars en kunstbeschouwers 
bezig met de herinterpretatie en herformulering van de 
mogelijke betekenis van deze kunststroming. Door zijn 
tabula-rasa-achtige aanpak, de extreme reductie van  
materiaalgebruik en de puristische aandacht voor het 
(of de) idee als de essentie van beeldende kunst, is men 
haar gaan beschouwen als een van de echte eindpunten 
van het modernisme en als een van de laatste avant-gardes. 
Na de verguizing ervan in de jaren ’80 en ’90 volgt nu 

de (onvermijdelijke?) herontdekking en herwaardering: 
alsof de verstofte fundamenten van het modernisme 
blootgelegd worden en men, bij opmeting ervan, tot zijn 
verrassing een andere plattegrond krijgt dan men twintig 
jaar geleden meende gezien te hebben. Naar mijn mening 
ligt de behoefte aan een nieuwe, betekenisvolle functie 
van de kunst ten grondslag aan deze herwaardering voor 
het analyserende en utopische karakter van de concep-
tuele kunst. De onderzoekende, bijna wetenschappelijke 
aard van deze kunst vindt zijn aansluiting bij en equiva-
lenten in veel hedendaagse kunst.

Voor het Kröller-Müller Museum vertegenwoordigt de 
verwerving van deze verzameling een groot belang. In het 
museum is de ontwikkeling van de moderne kunst aan de 
hand van een aantal ‘ismes’ en stromingen goed te volgen 
en met mooie werken vertegenwoordigd. Het museum 
heeft een specialiteit van de jaren ’60 en ’70 gemaakt 
door zelf uit die periode te verzamelen en door een groot 
deel van de verzameling Visser te verwerven. De kern van 
conceptuele werken daarbinnen bleef echter beperkt. 
Individuele werken uit de verzameling Van Eelen-Weeber 
vullen dat aspect prachtig in en geven verdieping aan wat 
er al is. Het geheel sluit naadloos aan bij wat het museum 
eerder heeft verzameld en verrijkt de presentatiemoge-
lijkheden.
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Daarnaast is minstens even belangrijk de overweging dat 
particuliere verzamelingen de motor achter ons museum 
zijn geweest: het verzamelbeleid van de Kröllers en van 
de Vissers wordt steeds meer onderdeel van de presen-
taties en activiteiten van het museum. 

Het documenteren en in beeld brengen van de verza-
melactiviteit van de Van Eelens is dan ook een belangrijk 
element van de totale aankoop en wordt goed mogelijk 
door de zeer recente schenking van archiefstukken en 
publicaties. Het is zeer te waarderen dat de Vereniging 
Rembrandt zijn steun aan de verwerving van de gehele 
verzameling heeft verbonden en niet aan een of twee 
stukken daaruit. Dat zie ik tevens als een hommage aan de 
betekenis van de verzamelaar die risico’s durft te nemen. 

Het museum is jarenlang in gesprek geweest met het 
echtpaar Van Eelen-Weeber. De beslissing om afstand te 
doen van de verzameling viel hun zwaar. Het doorgronden 
van de aanvankelijk raadselachtige kunst, de persoonlijke 
en vaak intensieve contacten met de makers ervan en de 
bevrediging die de aanwezigheid van de werken gaf, 
hadden een diep spoor in hun leven nagelaten. Begin 
2006, vlak voor de tragische en onverwachte dood van 
Herman van Eelen op 18 mei, vond de overdracht in 
goede harmonie plaats. 

biJZOndere individuele StuKKen

Het belang van de verzameling ligt echter ook in de vele 
bijzondere individuele stukken. Van de wegbereiders van 
de Conceptuele Kunst zijn Yves Klein en Piero Manzoni 
met mooie werken vertegenwoordigd. Het conceptuele 
karakter van hun werk uit de jaren ’50 komt in de hier 

aanwezige voorbeelden goed tot uiting. Manzoni’s teke-
ning van een lijn, die geen begin en eind heeft, is onder-
deel van een serie lijntekeningen, waarvan sommige vele 
meters lang zijn. Het werk wordt zo een metafoor voor 
de eindeloosheid van tijd en ruimte. Iets vergelijkbaars 
gebeurt in de monochrome gouache van Klein, uitgevoerd 

in het door hem gepatenteerde International Klein Blue 
(vandaar de titel IKB). Een andere wegbereider, Marcel 
Broodthaers, vertegenwoordigd door een representatieve 
zeefdruk, is belangrijk door de brug die hij slaat tussen de 
literatuur (en dan vooral via de lijn van het surrealisme) 
en de beeldende kunst. Joseph Beuys speelt een belang-
rijke rol door zijn performances, door de enorme vrijheid 
die hij heeft geschapen door ‘nieuwe’ materialen in de 
kunst te introduceren en door zijn maatschappelijk enga-
gement, gemakshalve samengevat door zijn beroemde 
uitspraak: Jeder Mensch ein Künstler. Van hem wisten de 
Van Eelens een Filzanzug te bemachtigen.

Uitzonderlijk is het werk Orrin uit 1967 van de schilder 
Robert Ryman, die door zijn monochrome, ‘conceptuele’ 
schilderkunst vanaf de jaren vijftig de beeldende kunst 
enorm heeft beïnvloed. Dit schilderij moet steeds aan de 
hand van de meegeleverde aanwijzingen van de kunste-
naar worden geïnstalleerd. Het doek wordt op de muur 
geniet en met blauw timmermanskrijt worden aan de vier 
zijden rechte, langs het doek uitlopende lijnen getrokken. 
Hiermee wordt een bijzondere relatie gelegd tussen het 
kunstwerk, zijn plaats, de maker, de ‘uitvoerder’ en de 
beschouwer van het werk.

Van de kunstenaars die hun wortels hadden in de 
Minimal Art, waarin de betekenis van het ‘handschrift’ 
van de kunstenaar sterk werd afgewaardeerd ten gunste 
van de idee achter het kunstwerk, zijn Sol LeWitt, Donald 
Judd en Carl Andre vertegenwoordigd. Sol LeWitt, de 
bedenker van Modular Cube/Base, een stalen, open kubus-
constructie, is de uitvinder van het begrip ‘Conceptual 
Art’, waarover hij in 1969 een artikel publiceerde dat 
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begon met de veel geciteerde zin: Conceptual artists are 

mystics rather than rationalists. They leap to conclusions that 

logic cannot reach. Hij liet zijn werk al in een vroeg stadium 
door derden maken, in het geval van dit werk, in 1968 
door Dick van der Net in Bergeyk. Het werk van Carl 
Andre behoorde tot de favorieten van het echtpaar. Van 

de vier werken, die ze ooit hadden, hebben ze er helaas 
een moeten verkopen. Net als Judd en LeWitt behoorde 
Andre tot de Minimal Art. Ook hij bouwt structuren op 
basis van steeds wisselende systematische uitgangspunten, 
waarbij vooral materiaal en plaats een rol spelen. De twee 
Jonas pieces, vernoemd naar de zoon van de Antwerpse 
galeriehoudster Anny de Decker, laten een ordening van 
materiaal in een heel elementaire vorm zien. Het derde 
werk in de verzameling bestaat uit 64 gebruikte spijkers 
die Andre in 1969 verzamelde in Den Haag, toen hij een 
tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum had. Het 
uitgangspunt voor het werk is dat hij ‘materiaal waar de 
maatschappij geen behoefte meer aan heeft’ een nieuwe 
functie geeft. Elke keer dat het werk uitgelegd wordt, zal 
de vorm iets anders zijn. Ook hier, net als bij het schilderij 
van Ryman, wordt dus een nieuwe relatie gelegd tussen 
de plaats en de verschijningsvorm van het kunstwerk en 
de bedenker en ‘uitvoerder’ ervan.

Dan zijn er de werken van de kunstenaars die tot de ‘harde 
kern’ van de Conceptuele Kunst gerekend kunnen worden, 
omdat ze aan de eerste groepstentoonstellingen onder 
die noemer meededen en het esthetische aspect van hun 
kunst sterk ondergeschikt maakten.

Robert Barry, Lawrence Weiner, Joseph Kosuth, Hanne 
Darboven, bij voorbeeld, zijn echte ‘conceptualisten’. Bij 
hen is het geschreven, gedrukte of getypte woord drager 
van een betekenis, die in het geval van Weiner en Barry 
een sculpturale vorm impliceert, bij Kosuth tot een filo-
sofische bespiegeling over de functie van kunst noodt en 
bij Darboven de notatie wordt voor een heel persoonlijk 

systeem over de relatie tussen ruimte en tijd. Ook 
Douglas Huebler hoort bij deze groep. De Van Eelens 
verwierven van hem in 1970 via Art & Project zijn 
Location Piece No. 8. Het werk bestond uit vijf tentoonge-
stelde foto’s, een kopie van een beschrijvende tekst en 
zeven foto’s in enveloppen die per stuk gekocht konden 

worden. De foto’s bevatten aanwijzingen om de in de 
omgeving verborgen originele tekst te vinden, waarmee 
de vinder de eigenaar van het werk werd. De Van Eelens 
kochten vier van de enveloppen en vonden toen de ver-
borgen tekst, begraven in een blikken doosje. Ze waren 
daardoor eigenaar van het werk geworden en kregen 
ook de resterende enveloppen, die ze overigens nooit 
geopend hebben.

dibbetS, On Kawara, brOuwn, lOng, gilbert & geOrge

Jan Dibbets, met wie de Van Eelens goed bevriend waren, 
is aanwezig met zeven stukken uit de jaren 1966-’70. In 
enkele werken wordt een zeer persoonlijk systeem ge-
schapen om ruimtelijke relaties op een globale schaal op 
te roepen, in andere werken, de zogenaamde perspectief-
correcties, speelt de kunstenaar een spel met hoe wij en 
de camera de wereld zien. Er is een mooi project van Jan 
Dibbets uit 1969 voor Art & Project. Via Bulletin 15 van 
deze Amsterdamse galerie riep hij de geadresseerden op 
om per omgaande de genummerde rechterzijde van het 
bulletin terug te sturen. Vervolgens tekende hij op vier 
kaarten (van Amsterdam, van de Benelux, van Europa 
en van de wereld) rechte lijnen van het thuisadres van de 
inzenders naar Art & Project, waarbij hij het correspon-
derende nummer noteerde. Het kunstwerk bestaat uit 
de vier kaarten en de teruggezonden rechterzijdes van 
de bulletins. Zo wordt letterlijk en figuurlijk een netwerk 
over de wereld zichtbaar gemaakt.

De Japanse kunstenaar On Kawara is een van de mar-
kantste figuren van de Conceptuele Kunst. Sinds de jaren 
zestig werkt hij aan een aantal werkgroepen waarin de 
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kunstenaar zich tot het middelpunt heeft gemaakt van 
een wijds opgezette structuur in ruimte en tijd. Ze lopen 
van schilderijen met de datum van de dag waarop ze  
geschilderd worden (bewaard in dozen met de krant van 
die dag en van de plaats waar hij zich dan bevindt), via 
telegrammen met de tekst I am still alive tot de ansicht-
kaarten met de tekst I got up at… Om een werk van Kawara 
te ‘bemachtigen’ kon men zich niet tot een galerie of 
bemiddelaar wenden: er moest een vertrouwensrelatie 
met de kunstenaar voor opgebouwd worden. Herman 
van Eelen bewerkstelligde deze door de kunstenaar te 
schrijven over zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in een Indonesisch ‘Jappenkamp’ en hem een 
voorbeeld te schenken van de – voorgedrukte – kaarten 
die hij aan zijn moeder mocht sturen, die in een ander 
kamp verbleef. Kawara stuurde hem 2 series kaarten: 126 
stuks van 1 mei tot en met 3 september 1970 uit New York, 
Buffalo, Toronto, Ottawa, Québec en Montréal en 7 
stuks van 25 tot en met 31 januari 1973 uit Stockholm.

Stanley Brouwn, ook een goede bekende van het 
echtpaar, vraagt vanaf de vroege jaren zestig voorbijgan-
gers de weg naar een bepaalde plek en laat ze daarbij 
een schets maken, die hij vervolgens stempelt met de 
tekst This way Brouwn en tentoonstelt. Hij varieerde met 
de visualisering van deze werken door het schetsje als 
uitgangspunt te gebruiken voor andere werken, bij voor-
beeld door dia’s te maken van markante punten tijdens 
het afleggen van de route of de wandeling op een kaart 
uit te zetten. Essentieel is het bewegen in tijd en ruimte. 

In later werk zal de kunstenaar zich gaan concentreren 
op zijn eigen, subjectieve ‘zijn’, door eigen maatsystemen 
te ontwikkelen en deze te laten contrasteren met genor-
meerde maatsystemen. 

Dat er een poëtische, romantische kant in de Concep-
tuele Kunst aanwezig was, kwam vooral tot uiting in het 
werk van Richard Long, vertegenwoordigd met een werk 
dat bestaat uit gedroogde planten die hij verzamelde  
tijdens een wandeling langs de rivier de Avon. Een tweede 
werk van Long in hun verzameling is het rechthoekige, 
op de grond uitgelegde werk uit 1968, dat bestaat uit 
door de kunstenaar verzamelde en gesneden hazelaar-
twijgjes. Het kan steeds opnieuw volgens de meegeleverde 
aanwijzingen van de kunstenaar neergelegd worden. 
Long verbindt een romantische visie op de natuur met de 
nieuwe verschijningsvormen van de Conceptuele Kunst.

Gilbert & George waren lang de enfants terribles van 
de Conceptuele Kunst. Enerzijds humoristisch en tegen-
draads, anderzijds melancholisch en met veel gevoel voor 
understatement, gaven zij op een ‘conceptuele’ manier 
inhoud aan het oude thema van het verbinden van leven 
en kunst. Geestig, maar verwarrend was de voortdurende 
positionering van henzelf als ‘the sculptors’, zonder enig 
‘beeldhouwwerk’ te produceren. Het werk dat de Van 
Eelens kochten bij Art & Project bestond uit een met fraai 
marmerpapier beklede portefeuille waarin zich twee 
portrettekeningen bevonden die Gilbert & George van 
elkaar gemaakt hadden. De map lag op een tafeltje met 
een bandrecorder met een koptelefoon, waarop het 
commentaar van de kunstenaars te horen was terwijl ze 
elkaar tekenden. 

In 1972 werden de Van Eelens geïnterviewd door 
twee studenten kunstgeschiedenis uit Utrecht, Eveline 
Grosfeld en Henk van de Schoor, voor de catalogus van 
een tentoonstelling, waarin een keuze uit hun collectie 
en die van Mia en Martin Visser te zien was. In dat inter-
view komt sterk naar voren dat ze zich verantwoordelijk 
voelen voor kunstenaar en kunstwerk en dat ze voor 
zichzelf een rol als bemiddelaar zien weggelegd: Ja, en 

dat vind ik de belangrijkste funktie van een verzamelaar. Dat 

woord verzamelen is een beetje vervelend, want, we hebben 

die titel niet gekozen, maar die bestaat nou eenmaal door de 

eeuwen heen. Maar ik vind, zo heb je een funktie in de maat-

schappij en in de kunst. Hun verantwoordelijkheid is nu 
door het Kröller-Müller Museum overgenomens

evert van Straaten

Directeur Kröller-Müller Museum

28  vereniging reMBrandt   voorJaar 2007

From along a riverbank

richard long (1945)

1971, collage van bladeren 

en boekje, 9-delig, 

20,7 x 19,5 cm per deel


