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Permanent onderkomen Kloppenburgs Archief voor de Toekomst 
staat in Vlaanderen 
Verbeke Foundation bouwt uniek paviljoen voor werk Jacobus Kloppenburg 
 
Wie eenmaal de ontluisterende geschiedenis kent van het grotendeels vernietigde oeuvre van 
Jacobus Kloppenburg (Amsterdam, 1930), zal dit niet gauw vergeten. Kloppenburgs atelier aan de 
Lauriergracht in Amsterdam werd in 1997 wegens vermeend brandgevaar ontruimd en belandde – 
in 13 zeecontainers gestouwd - jarenlang in de Amsterdamse haven. Daar verkommerde 
Kloppenburgs levenswerk en bleek niemand in staat de strijd voor behoud van het werk te kunnen 
winnen, ondanks steunbetuigingen uit de internationale kunstwereld. Het onvoorstelbare gebeurt: 
in 2008 wordt de volledige collectie op last van de gemeente afgevoerd en verbrand. Het werk dat 
deze dwaling bespaard bleef, is nu samengebracht bij de Verbeke Foundation in Kemzeke. Daar 
krijgt het werk, met steun van het Mondriaan Fonds, een permanent onderkomen in een door 
Kloppenburg zelf ontworpen sculptuur. Zondag 1 december wordt het geheel geopend. 
 

   
De sculptuur anno 2013       De ontruiming van het atelier in 1997 
 
Jacobus Kloppenburg 
Als er al een rode draad in het oeuvre van Kloppenburg is aan te wijzen, dan is dat het werken met 
afvalmateriaal. Het residu van onze moderne beschaving. Hiermee sluit hij aan bij een internationale 
beweging in de kunst die dateert van direct voor en na de Tweede Wereldoorlog; van de Dada-beweging 
(denk aan de Merzbau van Kurt Schwitters) en van Rauschenberg. Alles wat Kloppenburg op straat vindt en 
wat voldoet aan zijn esthetische criteria brengt hij samen in wat in de loop der jaren uitgroeit tot een uniek 
totaalkunstwerk. Een kunstwerk dat in bijna veertig jaar tijd de drie verdiepingen van het grachtenpand 
waarin hij woont en werkt volledig bezet. Met wat hij verzamelt maakt hij onder andere assemblages, 
collages, schilderijen, tekeningen, ontwerpen en foto's die hij samen The Artchive for The Future noemt: zijn 
eigen archief voor de toekomst. Tentoonstellen doet hij zelden, de verkoop van werken probeert hij te 
voorkomen. 
 
Onontkoombaar lot 
Het Archief van de Toekomst treft een onontkoombaar lot. In 1997 moet Kloppenburg zijn atelier verlaten 
omdat de huisbaas andere plannen heeft met het pand. Ondanks het feit dat Museum Schloss Moyland, dat in 
Duitsland nabij Kleve over een grote collectie werken van Joseph Beuys beschikt, het complete oeuvre van 
Kloppenburg wil overnemen voor haar collectie en in een eigen paviljoen wil onderbrengen, besluit de 
gemeente Amsterdam tot ontruiming over te gaan. Dit gebeurt twee weken voordat Museum Schloss Moyland 
het Archief van de Toekomst wil afhalen. Herhaaldelijke verzoeken van de directeur van Schloss Moyland 
Hans van der Grinten aan burgemeester en wethouder van Amsterdam om enige weken uitstel blijven 
onbeantwoord. De gerenommeerde Amerikaanse kunsthistoricus Walter Hopps dringt erop aan het oeuvre van 
Kloppenburg veilig te stellen. Nadat is aangekondigd dat de ontruiming met ‘de grootste zorgvuldigheid’ zal 
geschieden, wordt het gehele oeuvre van Kloppenburg, in opdracht van de gemeente, door een slopersbedrijf 
in containers gedumpt en getransporteerd naar het Amsterdamse havengebied. Het Archief van de toekomst 
is total-loss, zo oordeelt Instituut Collectie Nederland al in 2001.   



 

    
Kloppenburg in zijn studio, 1987           De inspectie door het ICN in 2001 
 
In oktober 2005 verscheen van de hand van Waldo Bien, bevriend beeldend kunstenaar, en Patrick Healy, 
schrijver en filosoof, een overzicht van het oeuvre van Kloppenburg in boekvorm. De kunstenaar werd dat 
jaar 75 terwijl zijn oeuvre stond te verkommeren in dertien verzegelde containers. Diverse directeuren en 
curatoren van internationale musea onderschrijven in een collectieve poging het tij te keren desalniettemin 
het belang van Kloppenburgs werk. “Hüte die Flamme”, zo beëindigt Waldo Bien in januari 2005 zijn zoveelste 
pleidooi aan het adres van de gemeente voor behoud van het werk. Houd de vlam van de hoop levend, 
bedoelde hij. Hij kon niet vermoeden hoe wezenlijk anders zijn pleidooi werd verstaan.  
 
Elf jaar duurt het juridisch conflict over de kosten van ontruiming en opslag en de vraag bij wie de 
verantwoordelijkheid voor de vernieling van het Archief van de toekomst precies ligt. In mei 2008 worden 
wordt de inhoud van dertien containers, onmiddellijk nadat Kloppenburg zelf een onafhankelijk onderzoek wil 
laten instellen, door een buitenlands instituut, geledigd in de vuilverbrandingsoven. 52.400 kilo Kunst gaat in 
vlammen op. 
 
Permanente sculptuur 
Werk van Kloppenburg dat dankzij de inzet van Waldo Bien behouden bleef, werken die ten tijde van de 
ontruiming elders waren ondergebracht of elders gepresenteerd werden, wordt vlak na het debacle in 2008 
een ereplaats geboden in Vlaanderen, bij de Verbeke Foundation, vrijplaats voor de kunsten. Geert Verbeke 
verstrekt Kloppenburg in 2012 opdracht tot het maken van een ruimtelijke compositie voor dertien 40-voet 
containers. Het ontwerp voor zijn eigen museum. De containers zijn niet alleen functioneel maar ook een niet 
mis te verstane symbolische verwijzing. Verbeke was transporteur en heeft ontelbare containers vervoerd, 
gestript en gestuft. Kloppenburg zag zijn levenswerk in 1997 verdwijnen in dertien containers. Nadat het idee 
voor de vervaardiging van een monumentale sculptuur annex museum bij de kunstenaar en Verbeke eenmaal 
had postgevat, besloten beiden dit keer geen tijd te verliezen. Daarbij speelt een rol dat de kunstenaar 
inmiddels een respectabele leeftijd heeft bereikt en bij leven en welzijn bij wil dragen aan de totstandkoming 
van zijn museum. 
 
De basis van de indrukwekkende zeventien meter hoge sculptuur is inmiddels op het voorterrein van de 
Verbeke Foundation gerealiseerd. Deuren, raam- en trappartijen, maar ook de overdekte verbindingsbrug met 
het museum die de bezoeker toegang biedt tot het containerpaviljoen zijn vervolgens ‘in het werk’ 
gerealiseerd. De inrichting van het privémuseum is geheel op aanwijzingen van de kunstenaar, en samen met 
de kunstenaar, gerealiseerd. Binnenin zullen de voor velen onbekende, maar bij nadere kennismaking 
indrukwekkende, overgebleven delen van het Archief voor de Toekomst aanschouwd kunnen worden. 
 
Archief voor de Toekomst 
De presentatie van de permanente sculptuur is onderdeel van het project Archief voor de Toekomst van de 
Verbeke Foundation en het brabants kenniscentrum kunt en cultuur (bkkc). In dit project staat het beheer 
van het oeuvre en de nalatenschap van hedendaagse beeldend kunstenaars centraal. Het project kent in 
totaal drie fasen: De realisatie van de permanente sculptuur, een onderzoek naar verwante casussen rond de 
problematiek van het oeuvrebeheer en de nalatenschap van hedendaagse beeldend kunstenaars en een 
presentatie van werken van Nederlandse en Vlaamse kunstenaars met hieraan gekoppeld een conferentie in 
De Pont in Tilburg rond de genoemde problematiek waarin de leidraad wordt gepresenteerd. Het project wordt 
in Vlaanderen bij de Verbeke Foundation afgesloten met een presentatie van werken, onderzoeksresultaten en 
de leidraad. Meer informatie over dit project is te vinden op bkkc.nl/archiefvoordetoekomst.  



              
 
Dit project is tot stand gekomen dankzij de regeling opdrachtgeverschap van het Mondriaanfonds.  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Noot voor de redactie – niet voor publicatie 
 
Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan eens een kijkje op de website van de Verbeke Foundation 
en die van het Archief voor de Toekomst. Nog meer vragen of op zoek naar extra beeldmateriaal? Neem dan 
contact op met Geert Verbeke, info@verbekefoundation.com of +32 (0)476661337. 
 
Persbijeenkomst 
Journalisten die graag op de dag van de opening langs komen en vragen willen stellen, zijn van harte welkom. 
Jacobus Kloppenburg, Waldo Bien, Bas Veldhuizen (adviseur bkkc) en Geert Verbeke (eigenaar van Verbeke 
Foundation) zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Aanmeldingen ontvangen wij graag via 
s.swinkels@bkkc.nl.  
 
13.30 – 15.00 uur  
mogelijkheid om vragen te stellen en interviews af te nemen 
 
15.00 uur 
Verbeke Foundation open voor publiek 


