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• Joop Haring • Jan van der Haven • Marte Mei van Haaster en Max Daalhuizen

(Maxmei) • Anno van der Heide • Anneke Helder • Arjan van Helmond • Hedy
Hempe • Michiel Hertroys • Annetta van den Heuvel • Henk Sjoerd Hinrichs • Aad
Hoetjes • Joop Hollanders • Denise Holtkamp • Marcus van Hoorn • Sies van
Hoorn-Vrasdonk • Marie-Chantal Hoppenbrouwers • Annelies Horden • Rita Iny
• Rebecca Jansen • Roland de Jong Orlando • Olivier Julia • Allard Kaai • Gea

Karhof • Hans Kleinsman • Dorrit Klomp • Myriam Knol • Rob Komen • Kees de
Kort • Marina van der Kooi • Gerda Kruimer • Helma Kuijper • Bill Kunst • Margje
Kuyper • Jawek Kwakman • Hans Landsaat • Hans Langeree • Madeleine Leddy

Link • Angeline Lips • Piet Lont • Cis Luttikhuis • Anneke van der Mandele •
Hans van Marwijk • Corinne Moerbeek • Nan Mulder • Ton Mulder • Regula Maria
Müller • Dirck Nab • Malou Nahuys • Bert Neelen • Ursula Neubauer • Jadranka
Njegovan • Ingeborg Oderwald • Theo Olthuis • Ingerid Opstelten • Karen
Opstelten • John Ory • Michel van Overbeeke • Henk Padt • Noortje Peerdeman
• Noni Plomp • Frank Porcelijn • Ankie Postma • Ila van der Pouw • Frits van de

Reep • Femke Reitsma • Hayo Riemersma • Lia Ruizeveld de Winter • Carla Rump
• Marina Rupert • Peter de Rijcke • Frederique van Rijn en Meinbert Gozewijn van

Soest • Talitha Schiffer • Gerda Schimmel • Willem Schotten • Rob Schreefel •
Tonneke Sengers • Lies van der Sluis • Zeger van Soest • Alja Spaan • Ivon Spee
• Saskia Spitz • Theo Steemers • Elly Stolwijk • Petra Talsma • Peter Toxopeus •

Babette Treumann • José van Tubergen • Tineke Tukker • Inger Uipkes • Jan van
der Vegt • Frans Vendel • Nicole Verhalle • Ger Viegers • Ton Voermans • Rob
de Vries • Willem van Weeghel • Angelique van Wesemael • Philip Wiesman •
Ludo Winkelman • Anneke de Witte • Liesbeth van Woerden • Wladimir Zwaagstra
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• Gerard van der Leeden • Hanneke van der Leeuw • Leentje Linders • Herman

Het KCB heeft in zijn turbulente geschiedenis verschillende expositielocaties
gehad in Bergen. Ik noem er een paar: het
atelier van Lucebert, het kunstzaaltje in de
Rustende Jager, de Pilaren bar, de Doorloopstal. Daarna, vanaf 1966, de eigen
locatie Plein 7. En vanaf 2013 de culturele
buitenplaats Kranenburgh.
Het heeft een rijke historie van bijzondere
leden en bestuurders. In de loop van de
jaren hebben veel smaak- en spraakmakende exposities bij het KCB plaatsgevonden, vaak van zeer hoog niveau. Ook
exposities die tot ophef hebben geleid. Er
zijn talentvolle kunstenaars die afgewezen
zijn ‘op artistieke gronden’, er zijn ook
kunstenaars lid geworden omdat ze zo
gezellig meedronken in het café, waardoor
boze leden hun lidmaatschap opzegden.
Het is de afgelopen 70 jaar een komen en
gaan geweest van kunstenaars, maar ook
van bestuurders die de boel in de hand
probeerden te houden.
Kortom: KCB = een veelkoppige draak!
Het KCB kenmerkte zich in het begin als
een kunstenaarsorganisatie (stichting!)
voor Bergen en omgeving maar als je
nu de huidige kunstenaarspopulatie ziet,
hebben vele leden van buiten de gemeentegrens hun weg naar het KCB kunnen
vinden. Dit heeft ook te maken met de
prachtige locatie waar we nu zitten en,
zeker niet onbelangrijk, met een mooie
eigen expositieruimte. Dit is goed voor het
KCB imago!
Het is niet zonder slag of stoot gegaan,
voor veel leden is de overgang van Plein 7
naar Kranenburgh een strijd geweest met
voor- en tegenstanders. Ik denk dat, nu de
rook is opgetrokken, we heel blij mogen
zijn met onze huidige locatie die we delen
met de Kranenburgh-organisatie. Het is
anders dan vroeger, we moeten meer
overleggen en meer samen regelen en afstemmen. Dit wil niet zeggen dat we niet
kritisch en eigenzinnig moeten zijn naar
onze omgeving onder het motto: ‘Kunstenaars komen en gaan, het KCB zal altijd
blijven bestaan.’ Op naar de volgende 70
jaar!
Valentijn Langelaan, voorzitter
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Waarom zij lid werden en hoe zij de toekomst zien.
In december 2007 verwachtte de toenmalige voorzitter bij het 60-jarig bestaan dat in een nieuw museaal
centrum het KCB een belangrijke rol zou gaan vervullen. Ook schreef hij dat de inzet was dat in het nieuwe
centrum de belangen van kunstenaars en donateurs
terdege behartigd zouden worden en dat de hedendaagse kunsten een belangrijk podium zouden behouden.

Binnen het KCB was niet iedereen daarvan overtuigd,
blijkens de enquête die naar aanleiding van de nieuwbouw bij Kranenburgh onder leden en donateurs in
Gedurende de gehele manifestatie wordt aandacht
besteed aan alle disciplines die het KCB telt en worden 2009 werd gehouden. In totaal deden daar 375 betroker op drie Verwonderlijke Zondagen podium-, muziek-, kenen aan mee.
Zesenzestig procent was van mening dat het niet ten
literatuur-, poëzie- en filmactiviteiten georganiseerd.
koste mocht gaan van het KCB. Het feit dat Plein 7,
Op vrijdag 19 mei geeft tijdens het symposium
eigendom van de kunstenaars, moest worden verAutonomie & Engagement een keur aan sprekers een
kocht om de nieuwbouw bij Kranenburgh mogelijk te
persoonlijke kijk op kunst, kunstenaarschap en de
maken, stuitte op de nodige weerstand. Tegen verbetekenis van de kunstenaarsorganisatie anno 2017.
koop van Plein 7 was 42 procent van de deelnemers.
Op 21 mei wordt, ter afsluiting, een groot slotfeest
Slechts 21 procent was zonder meer vóór.
gehouden.
Dit keer heeft de redactie voor de jubileumuitgave
voor een andere aanpak gekozen. Een jubileum als dit
nodigt uit om zowel naar het verleden als de toekomst
te kijken.
Historicus Frits David Zeiler schrijft over de beginperiode van het KCB. Vooral wordt duidelijk wat toen
beoogd werd met een kunstcentrum. Vertegenwoordigers van de diverse disciplines, zowel oudgedienden
als nieuwe leden, schrijven over hun vak en wat het
KCB als kunstenaarsorganisatie daarin kan betekenen.

Hoe staan de zaken 10 jaar later? Nog steeds zijn de
meningen verdeeld. Deze uitgave met de bundeling
van meningen, ervaringen en wensen geeft een boeiend inzicht.
Het huidige KCB wil de discussie over kunst en het
belang van kunst voor Bergen actueel houden. Beroemde uitspraken en citaten van leden en oud-leden
geven kleur aan onderdelen van de tentoonstelling. De
titel van de manifestatie is een citaat van de schilder
Constant.

Het thema autonomie in de
kunst is een onderwerp van
zelfonderzoek, een continue
discours in de kunst, en past
in de traditie of misschien wel
het keurslijf van de romantische periode waar wij volgens
velen nog steeds in zitten. Het
KCB is een vitale actor in de
kunstsector en gebruikt het
70-jarig bestaan om terug, in
het nu en vooruit te kijken en
de waarde voor zijn leden en
de samenleving ter discussie
te stellen.

steeds minder geld uittrekken voor de kunst. Waar is de
autonomie nog in de kunst,
wordt her en der geroepen.
Wat is de waarde, de impact
van geëngageerde kunst op
de samenleving. Hoe, en door
wie, worden de artistieke kwaliteiten beoordeeld van deze zo
geheten community art?

Met dit symposium, dat wordt
geleid door Elvira van Eijl,
docent AKI ArtEZ, wil het KCB
inzichten, meningen en ontwikkelingen m.b.t. het thema
autonomie in de kunst aan de
Het nu wordt gepresenteerd
orde stellen.
in de expositie Kunst = een
Tijdens het symposium, dat
veelkoppige draak. De titel is
wordt gehouden op vrijdag
ontleend aan een uitspraak
van de kunstenaar Constant in 19 mei van 10:00 tot 16:00 in
de jaren zeventig van de vorige het auditorium van Kranenburgh, zal het woord worden
eeuw. Hij reageerde hiermee
gevoerd door o.a. Maarten
op de pogingen om de kunst
Doorman, filosoof-dichter | Els
aan banden te leggen, ofwel
Cornelis, kunstenaar | Pleuni
‘maatschappelijk relevant’ te
Franken, kunstenaar | Tabo
maken. Deze uitspraak is na
Goudswaard, kunstenaar en
vijftig jaar nog steeds actuondernemer | Jasper Donkers,
eel. Nu moet de kunst in de
filosoof.
ogen van beleidsmakers een
grote publiekswaarde hebben.
Meer actuele info op
Hét criterium voor subsidiekunstenaarscentrumbergen.nl
verstrekkers, sponsoren die

FEESTACTIVITEITEN

KunstenaarsCentrumBergen bestaat 70 jaar en dit
wordt gevierd met de manifestatie Kunst = een veelkoppige draak. Deze omvat een grote overzichtstentoonstelling, een symposium en een aantal podiumactiviteiten.
De feestelijke opening door burgemeester Hetty Hafkamp vindt plaats op zondag 2 april 16:00 met muzikale omlijsting door Emile den Tex en performance
door Willem van Weeghel met dansers. De tentoonstelling loopt t/m 21 mei in de villa en t/m 5 juni in de
overige expositieruimten van Kranenburgh.

SYMPOSIUM AUTONOMIE EN ENGAGEMENT

JUBILEUMMANIFESTATIE

KunstenaarsCentrumBergen
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Gedurende de manifestatie
wordt een aantal podium- en
andere activiteiten georganiseerd. Naast veel muziek
en verrassingsoptredens van
The Artsisters worden er ook
drie Verwonderlijke Zondagen
en een Knallend Slotfeest
gehouden met optredens van
KCB-leden en gasten:
9 april POËZIE / LITERATUUR
Theo Olthuis | Jan van der
Vegt | Alja Spaan | Elly
Stolwijk
23 april PERFORMANCES /
FILM Anna Hoetjes | Manolo
Hernandez | Jaime Ibanez |
Michiel Westbeek
14 mei THEATER / MUZIEK
Herman Link | Rita Iny | Ila van
der Pouw | Rob Bloemkolk |
Hans Langeree
21 mei SLOTMANIFESTATIE
Hans Cornel | Ton Mulder | Bas
Buissink | Corinne Moerbeek |
Frank Stolwijk
Meer actuele info op
kunstenaarscentrumbergen.nl
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DE BEGINPERIODE

KunstenaarsCentrumBergen

Het KunstenaarsCentrumBergen
is uit idealisme ontstaan. Twee
groepen kwamen onafhankelijk van
elkaar op het idee om in de magere
naoorlogse jaren iets te doen voor
het stimuleren van de kunst en
het steunen van de ‘scheppende
kunstenaars’ in de gemeente. De
ene groep was die van enkele notabelen: journalist Dirk Klomp, oudgemeentearchitect Roggeveen en
burgemeester Huygens. De andere
groep bestond uit de jonge generatie schilders en beeldhouwers, die
een tentoonstelling in het Stedelijk
Museum in Alkmaar hadden gehouden onder de patronage van Charley
Toorop - en daaraan een vervolg
wilden geven. Of zoals het in de
eerste circulaire ´aan de ingezetenen´
van mei 1947 heet: ‘In verschillende
kringen der bevolking werd het vaak
als een gemis gevoeld, dat er geen
georganiseerd verband bestond tussen het artistieke en burger element
in deze gemeente, omdat Bergen
geen cultureel centrum bezit, waar
beide groepen elkaar ongedwongen
kunnen ontmoeten, tevens met de
bedoeling te delen in elkanders werken, zorgen en leven.’
Zo kwam men tot het gezamenlijk
initiatief van het KCB. Middelen om
het doel te bereiken: tentoonstellingen in de aloude Zaal Boendermaker
en in Het Huis met de Pilaren, het
verzorgen van avonden met musici
en letterkundigen, het inrichten van
een eigen ontmoetingsruimte in
genoemde Pilaren en het aankopen
van werken voor het opbouwen
van een ‘representatieve collectie’
van Bergense kunst. Was getekend:
Kasper Niehaus, mr. A.F. Kamp, Dirk
Vis, Dirk Hubers, Mw. A. HuygensBruynzeel (echtgenote van de burgemeester), Jaap Min, J. Schekkerman
en A. Bos Eyssen. De laatste trad
voorlopig op als contactpersoon in
de functie van secretaris-penningmeester.
De officiële statuten werden in
oktober 1947 bij notaris C. Knook
verleden. Daarin werden de doelstellingen uit de circulaire nog eens
verfijnd, bijvoorbeeld door ‘het
inrichten, in stand houden en exploiteren van een sociëteit annex boekerij, als plaats van samenkomst voor
kunstenaars en belangstellenden in
hun werk (…).’
Ook het onderscheid tussen ‘werkende leden’ en ‘kunstlievende
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leden en donateurs’ werd in deze
eerste statuten al gemaakt. De toelating van werkende leden (voordracht
en ballotage) was geregeld, alsook
de tegenprestaties voor de ondersteunende categorie: gratis toegang,
een jaarlijkse attentie en kans op een
kunstwerk in een jaarlijkse verloting.
Maar hoe goed de zaken op papier
ook geregeld waren, de gang van
zaken verliep in die eerste jaren nog
verre van soepel. Op 12 januari 1948
probeerde de zojuist aangetreden
O.R.E. Brunner de gemoederen te
bedaren: ‘De voorzitter dringt aan op
mijding van alle nijdigheid, kribbigheid e.a. Poolsche landdagmanieren
dienen achterwege te blijven…’
Een andere, nog principiëler vraag
was: Voor wie is het KCB? Hierover
schrijft Dolf Kamp op 16 mei 1948
aan voorzitter Brunner: ‘Ook voor
het KCB zelf lijkt het mij geestelijk verruimend als de praktijk niet
wordt dat slechts kunstschilders
kunstenaars-leden zijn. Te meer
acht ik dit van belang omdat mij na
mijn onderhoud met Rein Valkhoff
toch gebleken is dat er meer letterkundigen in Bergen wonen, dan
wel eens wordt gedacht. Bij bezoek
aan de weer te openen sociëteit de
volgende winter, lijken zij mij ook
een waardevol bestanddeel der bezoekers.’ Valkhoff, auteur van vele
kinderboeken en tevens vertaler, had
een lijstje van mogelijke kandidaatleden opgesteld. Naast zijn collega
E.M. Selleger-Elout, bevatte dat ook
de namen van Anthony van Kampen,
de weduwe Du Perron en uiteraard
Roland Holst. Besloten werd een
mooi boekje te maken voor de 60e
verjaardag van de dichter: tekst Dolf
Kamp, illustraties Dirk Vis, typografie Mia van Regteren Altena.
Inmiddels was er met betrekking tot
de beeldende kunst een enorme rel
ontstaan rond de wandschildering
Vragende kinderen van Karel Appel
in het Amsterdamse stadhuis. Die
beweging van de experimentelen,
beter bekend als Cobra zou in 1949
een artistieke vloedgolf veroorzaken
en die begon in… Bergen. In het huis
van het echtpaar Hubers, dat zich
als tijdelijke dissidenten van het KCB
had afgescheiden. Maar dat bij het
eerste lustrum in 1952 gewoon weer
als ‘werkend lid’ te boek stond.
Frits David Zeiler

BEELDHOUWEN

Onder de titel Kunst = een
veelkoppige draak wordt
ons 70-jarig jubileum met
o.a. een grote tentoonstelling gevierd!
En zo is dat, want ‘Kunst
Móet’ is onderdeel van ons
DNA. Onze culturele bagage,
zeg maar. Dat hadden de oprichters van het KCB, Constant
Nieuwenhuis, Adriaan Roland
Holst en Charley Toorop voor
ogen toen zij in 1947 de kunst
in Bergen in al zijn diversiteit
wilden stimuleren.
Beeldhouwkunst is een kunstrichting die op deze tentoonstelling
natuurlijk ook aan bod komt.
Overpeinzingen… Wanneer noem je
iets beeldhouwkunst? De kunst van
het weghalen, of hakken, van steen of
hout om tot een beeld te komen of het
toevoegen of boetseren in klei of was?
Tot aan het midden van de negentiende
eeuw was dat helder.
Je had beeldhouwers die in opdracht
herdenkingsmonumenten uitvoerden,
bijvoorbeeld voor de staat of kerk of
particulieren (begraafplaatsen). Een
echt ambacht, dat je met enig talent kon
leren.
Rodin zat net een beetje op het scheidvlak, behoorde tot de impressionisten
maar had een klassieke opleiding. Het
begin van de nieuwe beeldhouwkunst.
Maar zoals de kunstgeschiedenis leert,
zijn het vooral de schilders die de status
van de beeldhouwers verhoogden (Degas). Eind 19e eeuw ontstaat een nieuwe categorie kunstverzamelaars en het
gaat niet meer over ambacht maar over
de individuele visie van de kunstenaar.
‘En tot aan nu is die status nauwelijks
veranderd. Dacht ik. Echter, het blijkt nu
een twijfelachtige status geworden (een
linkse…).
De vraag of je er van kunt leven wordt
mij binnen het KCB ook veelvuldig
gesteld! Ik zeg dan volmondig ja! Misschien tot teleurstelling van de kunstliefhebbers / donateurs, want in hun
optiek moet er toch van een lijden à la

Van Gogh sprake zijn, wil er van een
waar kunstenaarschap gesproken kunnen worden. Dat sprookje wil ik wel in
stand houden, maar wie wordt dan mijn
mecenas?
Ik heb eens naar de site van het KCB gekeken en onder het kopje beeldhouwers
staan 35 namen, waaronder die van mijzelf. Het is een veelheid aan uitingen,
ideeën, materiaalgebruik, maar één
ding hebben ze gemeen: de sculptuur
bevindt zich in de ruimte…, hoewel, hoe
zit dat dan met wandobjecten? Jannis
Kounellis (GR) heeft bijvoorbeeld veel
wandsculpturen gemaakt. En wanneer
wordt een sculptuur een installatie?
Toch niet door zijn tijdelijkheid, want je
kunt ‘m soms vaker opstellen.
Wat doen interactieve media met
sculptuur en de kijker? Er zijn zoveel
tussengebieden ontstaan dat het woord
beeldhouwkunst de lading allang niet
meer dekt.
Misschien is het ook niet meer zo
belangrijk in welk hokje een ruimtelijk
werk past, als het maar communiceert
met de kijker. Zelfs wanneer er een
heel verhaal in de sculptuur verborgen
zit, kan het toch weer anders gelezen
worden.
Misschien ook is dat wel de essentie
van de kijker naar kunst, de individuele kijkervaring, daar gaat het om. Zelf
heb ik eens een recensie over mijn
eigen werk gelezen, waarvan ik niet het
vermoeden had, dat ik dat allemaal erin
verwerkt had…
Zo hoop ik op onze tentoonstelling ook
naar het werk van collega’s te kijken en
mijn eigen verhaal te kunnen maken.
Discussie over jóuw werk op deze tentoonstelling vind ik belangrijk en naar
mijn mening wordt dat veel te weinig
gedaan binnen het KCB. En dat kan juist
heel interessant zijn en verhelderend!
Zo zou ik nog wel eens met beeldhouwers een kritische noot willen kraken
over goeroe Joseph Beuys. De betekenis van zijn werk - en ontdaan van dat
aura. Daar hoef je dat schoolbord niet
voor uit te vegen. Ik kijk er naar uit!’.
Joop Haring

Deze discipline lijdt
tegenwoordig
een wat
kwijnend
bestaan
binnen het
KCB. Dat is
jammer maar bijna
onontkoombaar,
immers de meeste
werkende leden
zijn beeldend kunstenaar. Bovendien
hebben zij een permanente tentoonstellingsruimte
op de eerste verdieping van de
villa, waar zij zichtbaar zijn. Wel
met beperkingen - ook de beeldhouwers zijn weinig te zien omdat
de ruimte zich daarvoor niet echt
goed leent en de tuin kennelijk
niet altijd beschikbaar is. Maar dit
terzijde…
Toch telt het KCB heel beroemde,
zelfs wereldberoemde, toonkunstenaars c.q. componisten onder
haar leden zoals Simeon ten Holt,
Hans Henkemans en Gerard
Hengeveld. Ik heb de indruk dat
het KCB wat slordig omgaat met
deze erfenis.
Aan het woord is Jan van Wijk
veelzijdig componist/pianist, klassiek muziektheoreticus en daarnaast pianist van moderne jazz en
popmuziek. Pianoles en harmonieles kreeg hij van Simeon ten Holt.
Zelf zegt hij aan de harmonieleer
veel gehad te hebben.
Vanaf 1980 was hij fulltime werkzaam aan het conservatorium in
Alkmaar. Onder zijn leerlingen
bevond zich onder anderen Thé
Lau. Nog steeds heeft hij een lespraktijk voor vakleerlingen.
Jan schreef onder meer bekende
werken als Rain voor groot ensemble met koor en orkest, de
jazz/pop cantate Songs of Life
and Death met solisten, koor en

orkest en
Concertino voor
orkest en elektronisch orgel, waaruit
blijkt hoe veelzijdig hij is.
Buiten de klassieke muziek heeft
hij alle composities op het gebied
van jazz, fusion en popmuziek
onder de naam Jack Plug uitgebracht. Grote inspirators waren
Frank Zappa en Joe Zawinul. Befaamd zijn de door hem georganiseerde elektronische weekends
getiteld Electric Weekend die in
KCB-kunstzaal gehouden werden.
Wat betreft het KCB heeft Jan
zijn sporen zeker verdiend: vier
jaar lid van het bestuur als vertegenwoordiger van zijn discipline,
daarna nog vele jaren als lid van
de evenementen- en ballotagecommissie.
Daarnaast verschenen onder zijn
supervisie verschillende KCB-CD’s
met werk van medeleden. Nog
steeds te koop de CD Plein 7 uit
1994 met werk van Gerard Hengeveld, Simeon ten Holt, Andries
Hubers, Kees van Unen en Jan
van Wijk zelf. Ook de in 1999
uitgegeven KCB-CD van pianist
Gerard Hengeveld, die inmiddels
een collector’s item is geworden.
Met enige regelmaat verschenen
in die tijd dichtbundels gecombineerd met muziek, een unieke
samenwerking binnen die twee
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disciplines. Hij
noemt
bijvoorbeeld de
CD De
Eeuwigheid
Duurt Een
Oogwenk,
een uitgave van
het Roland
Holstfonds uit
2008, samengesteld
door de KCB -leden Peter
Bes, Gerrit in ’t Hout, Hans Tentije, Rob Verkerk en Jan van Wijk
(mastering). Met gedichten van
Roland Holst, gecombineerd met
fragmenten uit Palimpsest voor
zeven strijkers van Simeon ten
Holt.
Het componistengala van 18 november 2012 was zijn laatste KCB
-project.
Hij vindt het dan ook spijtig dat
het huidige KCB initiatieven als
bovenstaand niet meer oppakt.
Het lijkt hem verstandig dat
iemand binnen bijvoorbeeld de
tentoonstellingscommissie deze
taak op zich neemt. Hij is bang dat
het er anders niet meer van komt.
Hoewel uit bovenstaande geschiedenis zijn betrokkenheid bij het
KCB zonneklaar blijkt, twijfelt hij
de laatste jaren of het nog wel zin
heeft lid te blijven en vraagt hij
zich af of hij er nog wat te zoeken
heeft. Binnen zijn eigen discipline
heeft hij vragen als: ‘Wat is een
componist als kunstenaar? En
wat het belang van het creatieve
proces in vergelijking met de uitvoerende kunstenaars en waaruit
blijkt dat?’
Blijft de vraag wat het huidige
KCB zijn componisten in de toekomst te bieden zal hebben.
Jan van Wijk
interview: Margreeth Ulm
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COMPONISTEN/ TOONKUNSTENAARS
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De relevantie van
kunstenaarsverenigingen is tanende.
Het KCB is een
uitzondering, mede
door haar ligging
en door haar relatie
met de culturele
buitenplaats Kranenburgh.
Andere kunstenaarsverenigingen hebben
het moeilijk.
Er is nauwelijks aanwas
van jonge leden.
De verenigingen worden door actieve
maar toch al oudere leden gerund.
Wat betreft nieuwe media zijn de
presentatiemogelijkheden beperkt of
helemaal niet aanwezig.
Als een kunstenaar een video of
animatie wil laten zien moet hij zelf
zorgdragen voor
presentatiemateriaal.
De meeste kunstenaars werken nog
in de traditionele disciplines en hebben werk voor aan de wand of op de
sokkel. De noodzaak voor investeringen in nieuwe media is hierdoor niet
urgent.

dels tot kunst verheven door het ontstaan
van voornoemde
nieuwe media.
Oudere disciplines kunnen eerst dan tot kunst
worden verheven als er
een nieuwe discipline
verschijnt.
De huidige kunstwereld
heeft zich wel aangepast
aan de nieuwe media kunst
maar is er emotioneel nog ver
van verwijderd.
Zo is de term nieuwe media een verzamelnaam voor visuele en auditieve
opslag, weergave en transmissie
van digitale informatie, zoals mobile
telefonie, foto, animatie, film, geluid,
televisie, internet, en zijn alle meer
traditionele disciplines verenigd tot
een nieuwe vorm van kunst.
Wat nieuw is aan deze mediakunst is
de humanisering van de technologie.
De nadruk ligt op interactiviteit, haar
filosofisch onderzoek van de echte
en de virtuele wereld en haar multizintuiglijke karakter.

Onder nieuwe mediakunst verstaat
men in het algemeen de diverse
producten voortvloeiend uit kunstpraktijken die zich bedienen van de
netwerktechnologieën van de late
20e en de vroege 21e eeuw.

‘Mijn terrein is computational design,
het werken met algoritmen die ook de
wereldgeldhandel bepalen. Het is in
feite letterlijk vormgeven met behulp
van rekenkracht van computer en
scripting, waardoor vormen mogelijk
gemaakt worden die voorheen als te
bewerkelijk golden.
Computational design is voor mij een
‘navigatie-instrument’, een kennistool om er de complexiteiten en de
schoonheid van de fractale wereld
mee te ontsluieren.’

Fotografie en videokunst zijn inmid-

Jawek Kwakman

Dit zou ook weleens een van de
redenen kunnen zijn waarom jonge
kunstenaars niet snel lid worden van
een kunstenaarsvereniging.

‘Te
midden
van
de andere
disciplines
binnen
het
KCB is
het edelsmeden
ook hier
een beetje
een ‘buitenbeentje’. Natuurlijk
kan je erover discussiëren of
het een autonome of een toegepaste kunst is, maar ik vind
dat niet zo’n spannende vraag.
Ik ben edelsmid geworden
juist omdát allerlei aspecten
van mijn werk moeten opgaan
in een groter geheel. Dat het
uiteindelijke artistieke product
ook nog functioneel moet zijn,
is voor mij louter een prettige
zaak. Het is juist fijn om iets
te maken wat ook gebruikt
wordt. Omdat het voor iemand
gemaakt is, een persoon, die
er middels dragen of gebruiken extra allure aan geeft.
Emotionele waarde is en blijft
een dankbaar gegeven.
Vorm en functie moeten
samengaan. En zo ben ik dan
al smedend aan het vormgeven en al vormgevend aan het
smeden. Traditioneel? Waarschijnlijk wel - ik denk dat het
al millennia lang zo gaat - en
dat vind ik een erg geruststellende gedachte. Toen ik in de
jaren tachtig in Turkije werkte,
sprak ik eerst geen Turks, maar

wel de taal van het edelsmeden. Jaren later hetzelfde in
Indonesië. Het geluk van de
traditie zou je kunnen zeggen.
Een universele taal. Nog net
geen muziek...
Ik ben avontuurlijk ingesteld
en dat zit dan ook in mijn
manier van vormgeven. Mijn
werk is van verhalende aard
- reizen door tijd en ruimte,
passies, symboliek - en ik zoek
naar functionaliteit op andere manieren. Zeker ook heel
technisch, maar ik denk niet
steeds na over wat wel en niet
traditioneel is, of ik wel of niet
autonoom bezig ben. Autonoom zijn is een voorwaarde
om überhaupt te kunnen
werken. En dat vergt bij tijd en
wijle zeker moeite.
Eigenlijk is alles wat ik doe
ondergeschikt aan het te
bewerken materiaal, inclusief
de grote materiaalwaarde die
het hele traject over je schouder meekijkt. Het uiteindelijke
sieraad, voorwerp of object is
mede ontstaan door al deze
energie, de ‘pijn en moeite’.
Zonder die focus wordt het
nooit wat, ongeacht de mate
van complexiteit van het werk.
Ik zie natuurlijk ook dat er
soms een beetje afstandelijk
wordt gereageerd op edelsmeden in de context van
andere kunstdisciplines. Wat
zal ik daar van zeggen? Ik kan
er niet zoveel mee. Ik voel me
echter niet aangesproken, niet
benadeeld. Dat is niet omdat
ik een discussie hierover uit
de weg ga, au contraire. Mijn

standpunt is dat je moet doen
waar je je goed bij voelt, wat in
mijn geval het edelsmeden is.
En als het KCB me vraagt ‘hoe
voel je je met werk wat vaak
wordt gezien als toegepaste
kunst in een gezelschap van
autonome kunstenaars?’, dan
zeg ik dat ik me een autonome
edelsmid voel.
Het is gewoon erg fijn dat deze
discipline vertegenwoordigd
is binnen het KCB, terecht te
midden van de andere. Of het
al dan niet een buitenbeentje
zou zijn, dat is mijns inziens
geen issue en binnen de
evolutie van dit thema zou ik
het daarom vanaf nu als een
discipline tussen de andere
disciplines zetten. En de bezoekers die komen kijken - fijn
zelf laten beslissen wat ze er
van vinden. Want dát is ook
een traditie die altijd zal blijven. Gelukkig maar.
Het KCB huist inmiddels in de
culturele buitenplaats Kranenburgh. Een geweldige expositieruimte, zeker ook voor
het edelsmeden! Het kunnen
ontmoeten van collega-kunstenaars is voor mij essentieel,
alle disciplines zijn hierbij
inspirerend.
Voor het KCB hoop ik van
harte dat alle kunstenaars en
kunstwerken in Kranenburgh
opgaan in een groter geheel.
Een symbiose met dit prachtige pand aan die mooie laan,
opdat beide partijen nog heel
lang bestaansrecht mogen
hebben dankzij elkaar.’
Esther Nagtegael
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Het was een grote verrassing voor
mensen toen in de negentiende eeuw
de fotografie werd uitgevonden. De
ontstane mogelijkheid een moment
uit de werkelijkheid vast te leggen
leidde allereerst tot het ‘archiveren’
van de wereld: het maken van portretten, stadsbeelden en ‘kiekjes’ uit
het dagelijks leven.
Terwijl de techniek verbeterde, drongen ook de implicaties ervan door
tot de kijker: er kon meer met een
foto. Men ging spelen met techniek
en beeld waardoor de schijnbare
objectiviteit
werd doorbroken. Er
ontstond een
nieuwe
beeldende taal,
een
nieuw soort visuele
communicatie,
naast de bestaande teken- en
schilderkunst.
Langzaam groeide
er een publiek voor
fotografie als kunstzinnig medium.
Vanuit het vastleggen van stad, land en
mensen, ontstonden
diverse richtingen die
we nu kennen als portret- en modelfotografie
, documentaire fotografie, architectuurfotografie, etc.
Later, in de twintigste eeuw, groeiden
autonome kunst en
fotografie verder
naar elkaar toe.
Straatfotografie is een
van de richtingen die is
voortgekomen uit de documentaire fotografie.
Het genre ontstond op het moment
dat de fotograaf in alle vrijheid op
zoek ging naar beelden die een treffende indruk gaven van dat wat hem
in het dagelijks leven raakte. Door
zijn eigen bewogenheid voelbaar te
maken werd hij kenbaar in zijn werk.
Met de inhoud als uitgangspunt
begon de fotograaf zijn eigen ervaren van de werkelijkheid uit te drukken in moment, compositie, licht en
beweging. Vanuit dit begin hebben
zich binnen het genre verschillende
stijlen ontwikkeld. Maar de kern is
hetzelfde gebleven: het uitdrukken
van de persoonlijke betrokkenheid bij
de wereld.
In de straatfotografie staat dus niet
de blik van de documentaire fotograaf voorop die een sociaal-maat-

schappelijk verschijnsel aan de orde
stelt, noch de relatief afstandelijke
houding van de fotojournalist die de
actualiteit registreert en ter beoordeling aan de kijker voorlegt.
In de wijze waarop de vormgevende
middelen zijn toegepast gaat straatfotografie op in de autonome kunst.
Dat men dit heden ten dage steeds
meer herkent, wordt duidelijk in
diverse tentoonstellingen van straatfotografie in galeries en musea.
Bekende straatfotografen uit verleden en heden zijn Henri Cartier-Bresson, Ed van der Elsken, Helen Levitt,
Bruce Davidson en Martin Parr.
‘Het werk van hen inspireert me zeer.
Ik werk - zoals elke straatfotograaf bij voorkeur in stedelijk gebied. Ik kijk
naar gebouwen, tussenruimten en
straten en naar alles wat zich daarin
bevindt, architectuur, grafische elementen, mensen.
Ik ben gefascineerd door de wijze
waarop mensen zich verbinden met
de omgeving die ze door hun eigen
keuzen en handelen - bewust of
onbewust - hebben gemaakt. Door
opsmuk en conventies heen probeer
ik hun aanwezig zijn in sporen en
handelingen zichtbaar te maken. Ik
kijk en zoek. Als zich een bijzondere
situatie voordoet, ervaar ik de urgentie om die vast te leggen. In de
dynamiek van de situatie verscherpt
mijn aandacht zich en onderzoek ik
alles wat er in het beeld gebeurt, in
vorm en inhoud. Ik moet dan snel
handelen. Ik moet het juiste standpunt kiezen en op het juiste moment
afdrukken. In het moment dat ik de
foto maak bepaal ik de compositie en
de esthetische middelen waarmee
ik mijn betrokkenheid uitdruk. Als
alles op zijn plaats is gevallen, is dat
wat me bewoog ook in het beeld te
ervaren.
Ik ben heel blij met de waardering
voor deze kunstvorm door ons KCB.
In de contacten die ik af en toe heb
met andere leden vind ik weerklank,
in bevestiging én in kritiek op mijn
werk.
Fotografie is een jongere discipline
binnen de organisatie. Zeker nu
de galeriewereld zo in beweging is
vormt het KCB een belangrijk en stabiel platform om ons werk te tonen.
Alles wat het KCB en deze discipline
kan versterken, zoals werkgroepen
voor intervisie, exposities en publiciteit, ondersteun ik van harte.’
Cis Luttikhuis

Grafiek: leven/werken in Spiegelland:
wat hebben alle vormen van grafiek,
o.a. lithografie, etsen, hout/linosnedes - behalve reproduceerbaarheid
- met elkaar gemeen? Het spiegeleffect…
Bij alle technieken komt de verwondering om de hoek kijken: hoe zal
de prent er uitzien als we het papier
- langzaam, voorzichtig, houd de
adem in - van de zink/koperplaat, de
lithosteen, het stuk hout of linoleum
afhalen? Het zal namelijk het spiegelbeeld zijn van wat we voor ogen hadden en soms blijkt dit vreemde fouten
te tonen, die we - wonderlijk genoeg
- eerder niet konden zien, een soort
‘scheve stand van zaken’. En dan
mogen we nog blij zijn als het papier
niet blijft plakken aan de inkt - het had
niet de juiste vochtigheidsgraad, of de
inkt is te snel opgedroogd - want dan
wordt het mm. voor mm. het papier
‘afpellen’ en, met het stanleymesje
erbij, redden wat er te redden valt.
Waarom maken wij het onszelf toch
zo moeilijk met die grafiek, waar alles
nog zo vreselijk ouderwets arbeidsintensief is? Waarom lopen we wekenlang rond met afgebroken - en toch
nog - zwarte nagels, met handen als
schuurpapier omdat we zo vaak zo
hard moeten boenen om ze schoon te
krijgen?
Bijna allemaal hebben wij grafici rugen schouderklachten van het draaien
aan de persen, van te vaak herhaalde
bewegingen, van te vaak in een verkeerde houding staan.
Herhaaldelijk branden wij onze vingers aan de te heet geworden zinkplaat op de verwarmingsoven.
Zijn wij masochisten?
Ik spreek vooral vanuit mijn eigen
discipline, het etsen: geen andere
grafische techniek biedt zo’n prachtige achtergrondtextuur door al die
krasjes, butsjes en bobbeltjes, die zich
vaak ‘vanzelf’ (dank daarvoor!) aandienen.
Waarom hebben wij, nog vóór het
milieubewuste tijdperk, zó lang giftige
dampen ingeademd: terpentine,
spiritus, thinner, tot en met salpeterzuur? Hoeveel hersencellen hebben
wij geofferd aan de Kunst (met hoofdletter)? Gaan wij misschien daarom
tekeer met naalden, schraapstalen,
ijzerborstels en anderszins? Zoekt
onze agressie een uitweg als we krassend, snijdend, bijtend ons materiaal
bewerken?
Zijn lithografen ‘softer’? Met hun
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zijdezacht geslepen stenen, waarop je
haast geen stip durft zetten?
Zijn etsers verzuurd? Wíj bijten ons
een weg door zink of koper, branden hier dwars doorheen voor een
blinddruk … Herhaaldelijk blijkt onze
aquatint-harslaag ongelijkmatig
verdeeld, zitten er te grote korrels tussen, moeten we deze opnieuw in het
zuurbad dompelen (de eierwekker erbij) voor eindeloze grijstint-variaties.
Tenslotte grijpen we wanhopig naar
het ‘waterglas’, wat
echter zal
craqueleren…
Spreek ik in raadselen? Is
dit geheimtaal? Inderdaad!
Wij etsers zijn de
Ingewijden, de Alchemisten
onder de grafici,
de
verwarmingsoven
onze
Athanor.
In ons laboratorium
mixen en mengen we
stoffen die eigenlijk
niet samengaan.
We dansen - om onze
plaat gelijkmatig ‘af
te slaan’ - rondom de
verwarmingsoven.
Wat bezielt ons? Dit
ene: wij zijn op zoek
naar GOUD!
‘En dan, bij dit alles:
het KCB. Héél lang
geleden werd ik lid,
samen met Peter Bes,
wij waren de enigen
dat jaar.
Het was de tijd van de
‘ronde tafel’, waaraan
iedereen op elk moment
van de dag aanschoof voor
koffie, thee, een borrel, een
praatje. De tijd van ‘gastvrouwen’ Bep en Cécile. De tijd van de
échte kunstmarkten, vóór het KCB,
waar we ’s zomers iedere vrijdag onze
stalletjes inrichtten en onze ‘waar’
aan de man trachtten te brengen,
onder de bezielende leiding van Bob
Denneboom.
Ik herinner me (is het mogelijk?) boerenkoolmaaltijden in de winter, zittend
aan lange tafels, het KCB omgetoverd
tot ‘gaarkeuken’. En de beroemde
haring van haring-Nico, de beste van
heel Noord-Holland, alleen daarom al
liep het storm bij openingen.
Ik herinner mij… goede tijden – slechte tijden, solidariteit – polariteit… en
dan: een andere tijd – een nieuw elan.’

Madeleine Leddy

GRAFIEK

FOTOGRAFIE

KunstenaarsCentrumBergen

Keramiek is hot. De afgelopen jaren zijn
er in verschillende musea in Nederland
groots opgezette tentoonstellingen geweest, waar uitsluitend keramiek werd
getoond, die veel publiciteit kregen. Het
is een relatief nieuw verschijnsel dat
keramiek deze grote eer te beurt valt:
keramiek werd eeuwenlang geassocieerd met ambacht, met functionaliteit,
met serieproductie. In de periode dat
het KCB bestaat is het spectrum waarin
hedendaagse keramiek zich beweegt
enorm uitgebreid. Het varieert van
keramische toepassingen in architectuur, de openbare ruimte en in design,
tot allerlei vormen van autonome kunst.
De belangrijkste factor die tot een caleidoscopisch beeld van de hedendaagse
keramiek heeft geleid, is het vervagen
van de grenzen tussen de (traditionele)
kunstvormen. Een verschijnsel dat zich
in het laatste kwart van de 20e eeuw
min of meer gelijktijdig bij verschillende disciplines heeft voorgedaan. Voor
de traditionele keramiek betekende
dit een uitbreiding met allerlei nieuwe
verschijningsvormen.
In de jaren ‘70 van de vorige eeuw
zochten traditionele pottenbakkers
grenzen op, om ze vervolgens danig te
verleggen. Als eerste maakte in de USA
een groep rond Peter Voulkos brutale
werken in klei die provoceerden, zowel door hun onorthodoxe technische
aanpak als in hun onderwerpen. Niet
lang daarna ontstond in Engeland een
beweging onder keramisten die braken
met de zeer sterke ambachtelijke pottenbakkerstraditie waarvan Bernard
Leach lange tijd de gezaghebbende
aartsvader was. Deze verandering in de
beginjaren ‘80 ging gepaard met experimenten met vernieuwende keramische technieken. Functionaliteit stond
niet meer op de eerste plaats. Niet
langer werd er uitsluitend gedraaid op
de pottenbakkersschijf, maar keramisten als Alison Britton zetten vormen in
elkaar van dunne gewalste platen klei.
Dit veroorzaakte een kleine revolutie in
de vormgeving van keramiek, hoekig in
plaats van rond, asymmetrie in plaats
van symmetrie. En: ze maakten unica.
De toepassing van decoratie en glazuren veranderde mee in deze vrijheid.
Wat bleef in het werk van deze stroming was de oorsprong van het object:
een vaas, een kan, een pot, niet langer
functioneel, maar wel als vorm herleidbaar. Het werk evolueerde tot iets
nieuws: wat eerst een gebruiksvoorwerp was, werd een kunstobject. Deze
ontwikkelingen hadden weer grote
invloed op een aantal Nederlandse

keramisten, veelal opgeleid aan kunstacademies.
Binnen het KCB hebben pottenbakkers
en keramisten altijd een bescheiden
groep gevormd. Natuurlijk, Lucebert
als multitalent hield zich ook enthousiast met keramiek bezig, evenals Piet
Wiegman en Jaap de Carpentier. Ook
Ger van ’t Hof, Sjoerd Tijken, Otto Heuvelink, Lia Ruizeveld de Winter, Joost
Huizinga en Irene Grijzenhout maakten
als KCB-leden keramiek. Ook nu is er
een kleine groep specialisten op dit
gebied. De diversiteit van hun werk
vormt een goede afspiegeling van het
brede gebied waarin keramiek zich in
deze tijd beweegt. Amrita Karunaratne,
Patrick Bergsma, Frank Porcelijn, Sies
Vrasdonk, Angelique Heffelaar en
Dien Jorien Geertsma hebben allen
een sterk persoonlijke benadering. Ze
passen verschillende technieken toe –
opbouwen uit platen of ringen, draaien
op de schijf, boetseren, of combinaties
hiervan. Niet alleen in technische en
beeldende zin verschilt het werk onderling, ook inhoudelijk.
Keramiek als kunstvorm wordt in
Nederland steeds
meer gewaardeerd. Ook
niet-keramisten
als designers en
beeldhouwers
hebben de mogelijkheden
van keramische
technieken
ontdekt. De keramist van
nu heeft grote
vrijheid
in ontwerp
en
technische uitvoering. Daarbij
daagt het
materiaal klei uit
tot
experimenteren, de
mogelijkheden
zijn
eindeloos.
3-D
geprinte
keramiek
als recente
ontwikkeling maakt
keramiek
bijna onbegrensd. Hedendaagse keramiek
heeft zich losgemaakt van conventies en heeft zich
al lang ontwikkeld
tot een serieus te
nemen autonome
kunstvorm.
Dien Jorien Geertsma

‘Als meubelmaker voel ik me
bevoorrecht bij het KCB. Iedereen mag mijn meubels en
voorwerpen aanraken graag zelfs. Dat kan bij
andere voorwerpen,
beelden of schilderijen natuurlijk niet altijd.
Vaak zie ik een
behoefte bij
mensen om
mooie
dingen
aan
te
ra-

ken,
zoals
kinderen
dat van
nature al
snel doen. Om niet alleen met
je ogen contact te maken met
het materiaal. Handen zijn uitermate geschikt om je omgeving
te onderzoeken, te voelen en te
ervaren. Elk materiaal heeft zijn
eigen gevoel en geeft een andere
sensatie. Een oppervlak kan koud
of warm, zacht of hard, glad of
ruw, open of gesloten aanvoelen.
Hoe verhelderend kan het zijn om
met je ogen dicht te ervaren wat
het materiaal je vertelt, hoe de
vormen tot je verbeelding spreken? En hoe vaak neem je de tijd
om die tactiele sensatie echt tot
je door te laten dringen?
Mijn vader noemde mij vroeger
toen ik klein was wel eens een
materialist. Niet in de filosofische
betekenis van het woord, waarin
de essentie van de werkelijkheid
tot de materie wordt teruggevoerd en ook niet in de zin van
verheerlijking van het materiele.
Hij doelde eerder op mijn behoefte om te verbinden met materiaal
en het vormgeven ervan, om
mij via deze weg te uiten en iets
nieuws te creëren. Daarin was
hij zelf heel anders, maar dat had
hij goed gezien. Het was nog wel
een lange weg om dat volledig
te accepteren en via een academische omweg van een studie
sterrenkunde, waarin paradoxaal
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genoeg juist alles heel ver weg
is en helemaal niets aangeraakt
kan worden, te komen tot wat ik
nu doe. Dat had ik kennelijk nodig
om me volledig toe te kunnen
leggen op het vak van een maker.
Ergens van binnen wist ik dat
wel, maar in een wereld waarin
het denken en het rationele zo’n
belangrijke plek inneemt, kostte
het heel wat moeite om dat los te
laten en mijn hart te volgen.
Het werkveld van een meubelmaker is zeer divers. Ik hou van een
werkplaats waarin er mogelijkheden zijn om veel verschillende
materialen te bewerken. Hout,
plaatmateriaal, metaal, plastic,
composiet, leer en liefst in de
buurt bedrijven die ook staal,
steen, glas en textiel kunnen
bewerken. De meerwaarde ligt
in de rijkheid en diversiteit van
de projecten, waardoor allerlei
materialen en technieken samen
kunnen komen.
Maar hout is toch het belangrijkste. Het was altijd een droom om
voldoende ruimte te hebben om
gezaagde stammen te drogen en
een ruime voorraad aan verschillende houtsoorten te hebben
liggen. Als er iemand langs komt
om iets te laten maken, is het erg
inspirerend om door de opslag
te lopen, als door een rariteitenkabinet van bijzondere bomen,
veelal uit de buurt, soms met een
verhaal, op zoek naar een paar
passende planken bij het project.
Op dat moment begint het
verhaal van het materiaal, de
opdrachtgever en de maker en
groeit er iets wat alleen maar
kan ontstaan in onderlinge wisselwerking. De ene keer is de
inbreng van de klant groot, een
andere keer is het bijna als vrij
werk. Maar het doel is steeds
om tot een object te komen dat
in balans is met het materiaal
en zijn functie. Hout is het vlees
van dode bomen en herbergt de
geschiedenis van het levende
wezen waar het ooit onderdeel
van was. Dat is zichtbaar in de
groeipatronen en de kleuren,
in de tekening van het hout en
voelbaar als je je handen over het
oppervlak laat gaan. Ik voel mij
bevoorrecht.’

Bart Bisscheroux

MEUBELMAKEN

KERAMIEK

KunstenaarsCentrumBergen

‘Gebouwen in verval, afgebladderde
muren en affiches en graffiti zijn mijn
grote inspiratiebron.
Ik word geïnspireerd door wat met
mensenhanden is vervaardigd en in
de loop der tijd in verval is geraakt.
Naast mijn atelier in Amsterdam had
ik 28 jaar een werkplek in Berlijn. De
geschiedenis van deze stad is zeer
van invloed geweest op mijn werk.
Voor mij is de techniek waarmee iets
gemaakt wordt van ondergeschikt
belang. Voor de kijker gaat het om
het uiteindelijke resultaat, dat moet
hem raken. Zowel in mijn twee- als
mijn driedimensionale werk gebruik
ik tal van technieken en materialen
in verschillende combinaties met
elkaar.
De schilderijen op doek, mdf of multiplex krijgen een basis van olieverf.
Kleuren worden eerst eindeloos gemixt en daarna in verschillende lagen
aangebracht om het juiste resultaat
te bereiken. Daaroverheen komen
meestal een of meerdere drukken
met een zelfontwikkelde techniek.
Soms komen er daarna meerdere
technieken bij, zoals het werken met
sjablonen en tamponneertechnieken.
De combinatie van olieverf en etsinkt
is belangrijk voor de verschillen van
stofuitdrukking. Bij mijn werken op
papier werk ik op dezelfde manier.
Ook maak ik houtsneden en tekeningen.
Voor de jubileumtentoonstelling in
Kranenburgh is bijvoorbeeld een
schilderij uitgekozen van 190x195.
Op dit doek is de basis olieverf, met
daaroverheen een zelfontwikkelde
druktechniek waarbij ik foto’s gebruik
die ik maakte op reizen naar het oosten van Europa. Bij deze druktechniek
maak ik A4 kopieën in zwart/wit en
verwerk die tot een collage, waarna
het uiteindelijke beeld ontstaat. Dit
wordt uitvergroot, in delen, naar
A0 kopieën, die vervolgens worden
verwerkt en met etsinkt ingetamponneerd. Daarna worden ze over de
olieverf op de etspers gedrukt.
Bij mijn driedimensionale werk ben ik
tamelijk veelzijdig. De buitenbeelden
zijn van staal of aluminium gemaakt
en zijn van redelijk groot formaat,
strak en monumentaal. Voor het
Messegelände Magdeburg (D)
plaatste ik een grote roestige stalen
kubus, die ik maakte in een oude
Oost-Duitse metaalfabriek.
Met het kunstenaarscollectief Het
Transparante Huis, waar ik deel van
uitmaak, maken we kunst op bijzon-

dere locaties en maken de achterliggende geschiedenis van de ruimtes
transparant door middel van installaties. Daarbij worden vele materialen
en technieken gebruikt. Zo maakte
ik als onderdeel van een installatie,
120 met grafiek beplakte kartonnen dozen, die werden opgestapeld
in een ruimte van gemaal Lelie bij
Medemblik.
Voor museum Paul Tétar van Elven in
Delft werkte ik weer met een heel andere techniek. De daar tentoongestelde uitgebreide collectie 19e eeuwse
kunst had mijn interesse gewekt. Ik
liet mij inspireren door de details op
schalen, vazen, tapijten enz. In die
tijd waren ook de porselein- en keramiekfabrieken in opkomst.
Voor
de tentoonstelling in
het
museum zocht ik
naar
technieken die zich
in de
huidige tijd ontwikkeld
hebben en kwam
uit op
de 3D print.
Uit de
voorwerpen
van de
19e eeuw
heb ik
details
gebruikt
en ze op
geometrische
vormen
verwerkt
en met
een 3D
printer
uitgewerkt.
Ik werkte op
een Zcorp
printer bij
ProtoSpace
in Utrecht
en ontving
daarvoor
een innovatie
subsidie van
de Kamer van
Koophandel.
Het is heel prettig om
met collega’s samen te werken en
elkaar te kennen. Van het KCB ben ik
eind jaren 90 lid geworden omdat ik
gevraagd was lid te worden van de
Grafiekgroep Bergen, toen onderdeel
van het KCB. Het heeft nog een paar
jaar geduurd voor ik uiteindelijk bij de
groep was. Het is een leuke groep om
mee samen te werken en ook daar
geldt weer dat je gezamenlijk meer
kunt bereiken. Ik ontmoet inmiddels
bij het KCB steeds meer collega’s en
vind het een heel gezellige club met
veel gelijkgestemden.’
José van Tubergen

Bouwsels. In het kunstjargon wordt
gesproken over objecten en installaties, wíj noemen onze kunstwerken liever bouwsels. Het handwerk
is herkenbaar en zichtbaar. We beperken ons tot oertechnieken zoals
stapelen en vlechten en verder zijn
snoeischaar en handzaag ons enige
gereedschap. Ons materiaal vinden
we in de natuur. Na het verkennen
van de omgeving bepalen we onze
werkplek, met welke materialen we
gaan werken en het bouwsel dat
we gaan maken. Dat gebeurt intuïtief. Na een korte inventarisatie is
het in grote lijnen meestal wel duidelijk wat we gaan doen. We hebben
wel geleerd flexibel
te
blijven; soms is het
plan
niet altijd uitvoerbaar zoals we ons
hadden voorgesteld.
Niettemin vinden we
het de moeite waard
om het uit te proberen,
de uitdaging aan te
gaan en te kijken hoe
ver we kunnen komen.
Inmiddels hebben we
ook ontdekt dat ieder
over specifieke eigenschappen en vaardigheden beschikt. Waarschijnlijk is dat ook het
succes van onze samenwerking. Terwijl de een
de constructie bewaakt
kan de ander zich concentreren op vorm en
detail. Hierdoor zijn
we inmiddels in staat
om in korte tijd tot
gewenst resultaat te
komen.
In 2002 ontmoeten we
elkaar in het voormalig
grafisch atelier in Enschede. In het kader van
het experimenteren met
grafische technieken ontdekken we
onze gezamenlijke behoefte te improviseren en op zoek te gaan naar
het oergevoel. Eind 2003 besluiten
we op een wekelijkse werkdag
bouwsels in de natuur te gaan maken. De volgende jaren besteden
we vooral aan het vastleggen van
structuren, vormen en kleuren in
de natuur. Na elke werkdag bestuderen we grondig en verrast de
foto’s van onze vondsten, variërend
van zwammen tot zandlagen, van
boombast tot bloemstamper. Jaar
in jaar uit vergroten we ons territo-
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rium en kammen we elk heideveld
en stroomgebied uit. Tussendoor
maken we al struinend bouwsels
van materialen die ons aanspreken.
Insecten, vogels en ander gedierte
voelen zich meteen thuis in onze
bouwwerken, maar wat vinden
mensen ervan? Vanaf 2004 doen
we ook mee aan kunstroutes en
exposities met cocons en wollen
ragwerk. Vooral de SchoK is een
van onze favoriete kunstmanifestaties. We leren de omgeving en
kunstenaars van Schoorl, Groet en
Camperduin steeds beter kennen
waardoor we ons daar steeds meer
thuis voelen .
De relatie tussen Natuurlijk Werk
en KCB begint in 2014. Het KCB
vraagt of wij zin hebben mee te
doen met de tentoonstelling Architectuur. Dat lijkt ons een goed plan
want in en rondom een bebouwde
omgeving krijgen onze bouwsels
andere verhoudingen. Gebouwen
en wanden geven weerbarstige,
natuurlijke vormen en materialen
een andere betekenis. De takkenknopen in de Melkfabriek van
Emmen (2008) en in de binnentuin
van Rijksmuseum Twenthe (2010)
nemen monumentale proporties
aan. Subtiel vlechtwerk van twijgen
krijgt binnen ineens een extra dimensie door de schaduw tegen een
witte wand. In dat jaar worden we
ook gevraagd deel te nemen aan de
Kunst10daagse Bergen. De wilgentenen objecten die tijdens SchoK
verscholen lagen rondom de vijver
bij de molen van Schoorl staan dan
keurig op sokkels in De Weide van
Het Hof. Het jaar daarna, in 2015,
worden wij door het KCB gevraagd
aan een tweetal tentoonstellingen
mee te doen: Beelden Binnen en
De Vrouwelijke Blik.
‘Voor ons is het duidelijk: Natuurlijk Werk is een product van
twee (vrouwelijke) kunstenaars,
onze bouwsels komen alleen tot
stand door samenwerking, dat is
het bestaansrecht van Natuurlijk
Werk. Net als in de natuur zijn de
bouwsels van Natuurlijk Werk een
samenspel van materiaal, constructie en vorm. Door de grillige materialen krijgt de door ons geconstrueerde vorm een geheel eigen
uitdrukking. De natuur daagt ons
steeds uit tot spelend creëren.’
Natuurlijk Werk | Hempe & Cochius
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OBJECTEN & INSTALLATIES

MULTIDISCIPLINAIR

KunstenaarsCentrumBergen

Zeventig jaar geleden ontstond
het KCB uit een kunstenaarsinitiatief. Ik was nog geen lid. Kan
iemand 70 jaar lid zijn geweest?
Het KCB groeide uit tot een collectief van schrijvers, componisten
en beeldend kunstenaars. Je ziet
ze nooit, tenzij ze moeten optreden. Dan komen ze uit alle hoeken
en gaten te voorschijn, bij een
opening, een presentatie of bij
een concert. Ze vullen een zaal en
lenen het oor aan woord of klank,
of zwermen uit over de zalen waar
hun werk hangt of staat. Daarna
verdwijnen ze weer om nieuw
werk te maken.
Voor mij valt dit plotseling verschijnen en verdwijnen onder het
‘Samenscholingsprincipe’ van
professor Beyerinck. Hij onderzocht verspreiding en periodiciteit
van levensvormen in de natuur.
Hoe dieren van dezelfde soort
zich groeperen onder verschillende omstandigheden of uit
gewoonte. Eenmaal doordrongen
van dit principe zie ik het overal
om me heen. Hoe koeien dicht bij
elkaar de kont in de wind steken
bij windkracht 9, hoe mugjes hun
danspatronen uitvoeren zonder
te botsen. Wie kent niet de fantastische spreeuwenwolken in de
nazomer?
De kunstenaars van het KCB maken hierop geen uitzondering, ze
zijn dieren van eenzelfde soort.
Ik zie het zelfs terug in hun werk,
in hun schilderijen en grafiek. Al
die tekens, vlakken en vormen die
zich verspreiden over het oppervlak van linnen of papier… Zet
100 blauwe plastic gietertjes dicht
opeen in een patroon op een witte

vloer en je hebt een samenscholing én een kunstwerk.
‘Samenscholingsprincipe’ noem
ik ook een serie gewassen tekeningen, waaraan ik werk met
chinese inkt en dito penselen.
Op handgeschept papier laat ik
verdunde inkt uitvloeien, strooi
vormen uit als losse elementen
over het oppervlak. Mijn ruimtelijk
inzicht is mijn kompas. Die losse
vormen groeperen zich gaandeweg tot patronen, die per vel papier verschillen in richting, ritme
en structuur. Ze kunnen samenscholen of zich juist verspreiden.
Ik verdiep me in de patronen, de
eindeloze variatie daarin, een spel
van vlakverdeling en maatvoering.
Goedbeschouwd loop ik al jaren
als een kleine jongen aan de hand
van opa Beyerinck mee. In jeugdig
enthousiasme overal samenscholingen ontdekkend.
KCB – een zwerm kunstenaars.
Op jezelf staan en je toch tussen soortgenoten weten, ik zie
het overal terug. Aansluiting bij
een kunstenaarscollectief is dan
vanzelfsprekend. Ieder voor zich
en kunst voor ons allen lijkt een
goede overlevingsstrategie. Het
KCB schept de voorwaarden.
Al die ego’s die kunnen botsen en
het toch met elkaar moeten zien te
vinden, het levert nogal eens grillige patronen op. Ik ben ze gewend
want ik ben al lang lid, maar zo
gewoon is dat niet. Met minimale
financiële middelen de kar dan
ook nog op het droge houden, het
is een prestatie. Dat de werkende
leden van een riant Plein intussen
als KCB zijn gaan inwonen bij museum Kranenburgh heeft onrust

veroorzaakt.
En
terecht,
want
de zalen zijn
klein en er
is geen eigen
directeur meer, zelfs geen betaalde kracht aan een balie. Het KCB is
min of meer onderhuurder geworden, vanuit het museum gezien
‘woont er een vreemde meneer
in het kamertje voor’. Een beetje
Kafka is dat wel, maar kunst kan
overal bloeien.
‘Gisteren nog zag ik boven het
Balgzand een groep strandlopertjes, wel een paar duizend. De
groep nam in de vlucht allerlei
grillige vormen aan, werd een
slurf, een kogel en waaierde tot
een wolk uit. Zo’n vogel te zijn.
Zijn de KCB-leden daarmee niet
te vergelijken? Zo’n zwerm, die
onder invloed van de windrichting
steeds van patroon verandert, aan
de randen soms wat averij oploopt
maar in de kern onbeschadigd
blijft.
Denk niet dat dit mij zorgeloos
stemt, want kunst is kwetsbaar.
Dat ze een vrijplaats is voor creatief denken en doen, daarvan is
niet iedereen overtuigd. Kunst
levert schoonheid en troost, is
visionair en confronterend. Daar
is behoefte aan.’
Michiel Hertroys

‘Lang, lang
geleden werd
ik lid van het
KCB. Dat was
in 1988 toen
Bergen op
grootse wijze
de honderdste
geboortedag van
Adriaan Roland
Holst vierde. Omdat
ik zijn biografie voorbereidde en mij al jaren
met zijn leven en werken
bezighield, werd ik betrokken bij de inrichting van een
tentoonstelling die het KCB
aan hem ging wijden. Op 4
juni 1988 werd deze geopend
in het oude onderkomen aan
het Plein. Documenten over
zijn leven waren er te zien en
een verzameling portretten
in allerlei stijlen en technieken. Het was veel werk
geweest en mijn ijver werd
beloond met een uitnodiging om lid van het KCB te
worden. Ik was vereerd. Zo
raakte ik, wonend in Heiloo,
een beetje in Bergen thuis,
wat veel nut had voor mijn
arbeid aan die biografie. Die
verscheen twaalf jaar later.
Ik ben nog steeds lid van het
KCB, en nu wordt mij gevraagd als vertegenwoordiger van de discipline Schrijven iets te zeggen over wat
het KCB voor mijn werkveld
betekent. Moet dat mede uit
naam van mijn vijf schrijvende medeleden? Dat lijkt me
ondoenlijk want schrijvers
zijn individualisten, zij spre-

ken liever voor zichzelf.
De afgelopen 35 jaar heb ik
besteed aan vier dichtersbiografieën (Hans Andreus,
A. Roland Holst, Hendrik de
Vries en Jan G. Elburg) en
hun nasleep (bloemlezingen, brievenedities). Er zijn
ook nog een paar romans
en novellen verschenen en
naast allerhande boekjes en
artikelen schrijf ik ongeveer
eens in de vijf jaar een gedicht. Ik was in de discipline
Schrijven dus waarlijk aan
het werk, maar had het KCB
daarvoor iets te betekenen?
Iets. In het begin van mijn
lidmaatschap was de schrijversgroep groter en van een
andere samenstelling (ze
zijn vertrokken of dood, of
worden bij een andere discipline geteld*). We staken de
koppen bij elkaar en maakten in 1994 en 1997 twee
mooie boekjes, de cahiers
Plein Zeven. Ik kon er wat
in kwijt van mijn gedichten,
zeldzame groeisels in mijn
werkveld, maar mij dierbaar
omdat ik ooit met gedichten debuteerde. Een derde
cahier kwam er niet. Zo gaat
dat, want wie organiseert
het als je door wilt gaan?
Zo’n KCB betekent praktisch
gezien voor een kunstenaar
(die er kan exposeren) natuurlijk veel meer dan voor
een schrijver, die toch elders
publiceert.
Ik bleef werkend lid. Waarom
eigenlijk? Ik vraag het mij
elk jaar tenminste één keer
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af, als ik de contributie
overmaak. Zeker nu. Vergaderingen bezocht ik weinig
en later niet meer. Ik ben er
geen liefhebber van en het
zit er niet in dat ik mijn leven
beter. Als mij af en toe iets
gevraagd werd, deed ik het
met plezier. Het was een
band met Bergen, de thuisbasis van een flink deel van
mijn arbeid. Ik zeg ook niet
zo gauw iets op, vriendschap
of lidmaatschap, als ik geen
ernstige verwijten heb. En al
heb ik allerlei essentiële en
existentiële discussies niet in
de vergaderzaal maar vanaf
een comfortabele afstand
(ongeveer twaalf kilometer)
gevolgd, voor het KCB heb ik
veel sympathie. Al was het
maar om die unieke en naar
het schijnt onwettige formule van een stichting met
werkende leden. Daar wil je
toch bijhoren.
Ik houd het er maar op dat
het KCB voor mij een symbool is. Waarvan? Dat is
nooit precies te omschrijven
bij symbolen. Of ze werken,
hangt van jezelf af.’
* In de cahiers publiceerden:
Peter Bes, Edzard Dideric,
Willem Jan Hendrikse, David
Kouwenaar, Sjoerd Kuyper,
Lucebert, Neeltje Maria
Min, Anthonie Sas, Jos
Steegstra, Hans Tentije, Jan
van der Vegt, Rob Verkerk,
Klaas Vondeling, Mischa de
Vreede.
Jan van der Vegt
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SCHRIJVEN

SCHILDEREN

KunstenaarsCentrumBergen

Herinneringen:
voordat ik lid
werd van het KCB
kende ik Bergen
alleen van de Bedriegertjes, door de
schoolreisjes vanuit
mijn geboorteplaats
Den Helder. In Bergen
zo stelde ik mij voor kon
je kunstenaars in het
wild tegenkomen, lopend,
op de fiets of met hun
veldezels onderweg van
schilderachtige bospartijen naar collectioneurs
of sfeervolle etablissementen met rustende
jagers en oplopende
drankrekeningen. Ik las in
het boek van Klomp over
de Bergense School dat er
kunstenaars waren die uit
onvrede een hele periode
van hun werk in de brand
staken. Die stevigheid
sprak mij wel aan. Zelf
had ik al een deel van mijn
nog jonge werk vernietigd.
Dus toen ik in Schoorl
kwam wonen bevond ik
mij plotseling binnen het
magnetisch veld van het
kunstenaarsdorp. Een
paar jaar later huurde ik
het voormalig atelier van
Willem Reijers aan de Natteweg en bevond ik mij in
het bezielde dorp. In dat
jaar, 1967, werd ik voorgedragen voor het lidmaatschap van het KCB door
Mia Pot-Van Regteren
Altena en Nico Berkhout.
Nico kwam op atelierbezoek, bekeek mijn werk
en na een lange beklemmende stilte zei hij dat ik
de dopjes op mijn tubes
moest doen, verder was
het dik in orde. Ik werd
aangenomen als lid, een
jong lid, nog wat slordig
met de dopjes.
Op de eerste ledenvergadering betrad ik met kloppend hart de kunstzaal
aan het Plein 7. daar trof ik
een gezelschap dames en

heren aan met
een voor mij
onmiskenbare artistieke
uit-

werd op initiatief van de
toenmalige voorzitter Arie
Rampen Drukkerstroost
opgericht. Het gezelschap
bestond uit zo’n twintig
grafici die allen hun vak
verstonden maar de
rondvraag niet beheersten. De vergaderingen
waren ronduit chaotisch.
Toch wist het genootschap
zich te manifesteren: de
regelmatig terugkerende
tentoonstellingen bij het
KCB waren een start voor
activiteiten ver buiten
Bergen: van Terneuzen
tot New York van Bydgosc
(Polen) tot Bloemendaal.
Grafiek brengt troost en
Drukkerstroost brengt
grafiek, dat was het motto
in galeries, kantoorgebouwen, ziekenhuizen en
musea.

straling:
baarden,
baretachtige hoofddeksels,
handgeweven stoffen,
bloemrijk taalgebruik en
een bescheiden soort
deftigheid die als een
grondnevel tussen de
klapstoelen bleef hangen. Ik hoorde voor het
eerst de vragen over de
statuten, die geheimzinnige statuten van het KCB.
Slechts een enkeling was
ooit doorgedrongen tot
de diepere lagen van deze
heilige statuten.
Het KCB heeft altijd flink
wat slapende leden geteld: is het de gezonde
boslucht, het verdwijnen
van de BKR, de slaapverwekkende rondvraag of de
ondergang van de koffietafel. Die tafel: kristallisatiepunt van onenigheid en
samenkomst zwierf nog
enige tijd als een op drift
geraakt baken door de zaal
om daarna geheel uit het
zicht te verdwijnen. Wellicht een voorteken?

Resumerend: als Bergen
zijn naam als kunstenaarscentrum nieuwe inhoud
wil geven dan moet er een
podium voor hedendaagse
kunst blijven in al zijn
verscheidenheid. Geert
Jan van Meurs schreef al
bij het dertigjarig bestaan:
’ Worpswede, Lathem
en Laren zijn verwelkt
tot oude roem. Bergen
verjongt zich door goede
import’.
Dat moet zo blijven en het
KCB kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren
- niet door eenkennigheid
maar door nieuwsgierigheid. Gaat het KCB Bergen
verzetten of gaat Bergen
het KCB verzetten? De
toekomst zal het leren.
Tenslotte een Oudegyptisch gezegde, gehoord uit
de mond van toenmalig
voorzitter Anthony van
Kampen op die eerste
ledenvergadering die ik
bezocht in 1967: ’Pis niet
tegen de boom waarvan je
de dadels hebt gegeten’.

Halverwege de jaren ‘70

Peter Bes

‘Textiel is in het dagelijks
leven overal om ons heen.
Het is een materiaal dicht
bij de mens. Vanaf de
geboorte worden we al
in textiel gewikkeld. We
slapen ertussen, we wassen en kleden ons er mee.
Textiel wordt bewerkt al
naar gelang het gebruik;
van fijne, koele katoen tot
dikke, zware wol. Van zijde
tot super-synthetisch materiaal. Deze verschijningsvormen en eigenschappen
zijn beginpunten van mijn
werk.
Als textielkunstenaar maak
ik overwegend ruimtelijk
werk. Het interesseert mij
om van een slappe lap, of
reep stof een zelfstandig object te maken. Dit
vooral zonder steunmiddelen. Van lange
stroken wegwerptextiel maakte ik
grote en kleine
cirkels. Het
ritme van
rijgen en
aansnoeren
geeft
de
vorm.
Hierna

volgden
meer
geregen
ruimtelijke
objecten eerst
in linnen, later in wegwerptextiel. Het nieuw leven
geven aan (afgedankt)
materiaal en bedenken van
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constructies zijn de pijlers
van mijn werk.

(Oost, het onbekende) pas
als men er voor staat.

Sinds 2015 ben ik lid van
het K.C.B. Het aanbod voor
deelname aan tentoonstellingen spreekt mij aan.
Het biedt mogelijkheden
voor een ander uitgangspunt dan ik gewoonlijk zou
nemen. Zo werkte ik voor
de tentoonstelling over het
gedachtegoed van Constant
Een dier, een nacht, een
schreeuw, een mens. Zijn
werk kende ik wel in beeld,
maar minder in woord. Dit
heeft mij tijdens het werk
aan The Growing Dome
nieuwe inzichten gegeven
in Constant ’s werk, maar
ook in mijn eigen werk en
bestaan. Het beschermd
onder een koepel (dome)
blijven zitten levert weinig
nieuwe inzichten op. Juist
er onderuit komen geeft
een ruimer perspectief. Dit
werk maakte ik in perkament, voor mij een interessant materiaal. ‘Art-sister’
Marianne Duif maakte mij
hierop attent.

De geschiedenis wordt door
de overwinnaars geschreven. Er is geschreven en
gewist, vanuit verschillende
invalshoeken. Hierdoor
maakte ik het werk van
poetslap/wegwerptextiel.
De poetslap verwijdert de
drukinkt, zodat de volgende
drukgang weer schoon
kan beginnen. Zo zie ik het
ook met geschiedenis. Zelf
voegde ik donkerblauwe
inkt toe. Hierdoor kreeg het
werk iets mysterieus.
De ‘artist-talk’ tijdens deze
tentoonstelling was een
mooie gelegenheid mijn
mede-exposanten te ontmoeten en voor mij een
waardevolle aanvulling op
de tentoonstelling.

Voor de textieltentoonstelling Nauw Verweven was
de culturele uitwisseling
tussen ‘Oost en West’
uitgangspunt. Vanaf de 16e
eeuw werden sitsen stoffen door de V.O.C. per schip
vanuit India naar Nederland
gebracht en toegepast in
de streekdrachten van o.a.
Marken en Hindeloopen.
Voor mijn installatie Keerzijde heb ik mij afgevraagd
waarom er alleen specerijen, stoffen e.d. meegenomen werden uit India en er
geen verdere uitwisseling
plaatsvond. Hierbij denk ik
bv. aan de Ayurvedische
geneeskunde (5000 jaar
oud), nu in het westen ook
bekend. Deze gedachte heb
ik in het werk terug laten
komen door de bovenzijde
(West, het bekende) direct
te tonen en de onderzijde

Met Annelies Horden vorm
ik een kunstenaarsduo.
Voor de tentoonstelling
Kunst = een veelkoppige draak plaatsten we
de installatie Vervlogen
Leven in en om de vide.
Vijf fragmenten van paardenvormen in perkament
uitgevoerd. De fragiele omhulsels zijn de herinnering
aan een vervlogen leven
en tegelijkertijd een belofte
voor nieuw leven. Kwetsbaarheid en veerkracht op
het scherpst van de snede.
De huid lijkt soms doorschijnend; je ziet de littekens en ook waar de aderen
gelopen hebben. Wij benutten de eigenschappen van
het materiaal en voegden in
het werkproces insnoeringen en uitsparingen toe om
de werken naar onze hand
te zetten.
Sinds 2011 werken we regelmatig samen, eerst werd
het bestaande werk verenigd, sinds 2014 worden
ook gezamenlijke projecten
gedaan zoals nu getoond.’
Gerda Schimmel
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TEXTIEL

TEKENEN
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THEATER

AFORISME
Leven in het hier en nu
tezamen met gisteren en morgen.
SOCIËTEITSBERICHTEN

‘Ze zijn op één hand te tellen, Herman Link en Rita Iny
van Samba Salad, Ila van
der Pouw en Rob Bloemkolk
theater met poppen en ondergetekende. De actieve theatermakers van het KCB, allemaal
met een grote staat van dienst.
Zij kennen elke schouwburg en
elk theater van Nederland van
binnen en van buiten - hebben
theaterprijzen ontvangen, op
festivals gestaan en buitenlandse
tournees gedaan. Iedere maker
heeft 10-tallen succesvolle theaterproducties op zijn/haar naam
staan.
Als theatermaker ben je een
beetje een vreemde eend in de
bijt binnen het KunstenaarsCentrumBergen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het
theatermaken veel meer omvattend is dan het beeld dat men
veelal heeft van deze kunstvorm.
Dat blijkt vaak uit de reacties die
je ontvangt als je vertelt wat je
beroep is. ‘Oh, je doet iets met
toneel, leuk.’
Het roept veel vragen op en men
kan zich er over het algemeen
weinig bij voorstellen hoe het is
om van meet af aan theater te
maken vanuit je eigen interesses
en fantasie.
In tegenstelling tot het vervaardigen van een kunstwerk waarbij de
kunstenaar vaak geheel onafhankelijk en in beslotenheid het beeld
en de fantasie kan vatten in een
schilderij of beeldhouwwerk, is de
theatermaker erop aangewezen
een creatief proces aan te gaan
met verschillende disciplines en
verschillende mensen om zijn/
haar gedachten en eigenzinnige
ideeën, die leiden tot de gewenste

theavoorstelvorm te kun-

terling,
nen geven.

Je zal je, om het ‘eigen’ instrument als maker tot bloei te laten
komen, vanaf het eerste begin
moeten opstellen als een inspirerende coach met uitzonderlijke sociale en leidinggevende vaardigheden en, niet in de laatste plaats,
een groot incasseringsvermogen.
Van al de ideeën die in je hoofd
zijn ontsproten zal met goed geluk
slechts 60% van wat je vooraf
hebt bedacht gerealiseerd kunnen
worden. De acteurs zijn namelijk
geen kleipoppetjes die je volledig
kunt kneden naar eigen inzicht.
Iedere medewerker aan het maakproces brengt zijn/haar eigen
kwaliteiten in - en karakter méé
- en dus zijn er grenzen aan de
uitvoeringsmogelijkheden. Maar
als maker krijg je natuurlijk ook
heel veel terug van je spelers, de
musici, decorbouwers en technici.
Gedurende het repetitieproces
groei je langzaam naar elkaar toe
als één grote familie met hetzelfde
doel voor ogen. Dat houdt in dat
je de spelers en andere medewerkers moet zien mee te nemen in

je theatrale creativiteit.
Je kiest technieken om
spelrepetities effectief en
inspirerend vorm te geven,
om spannend theatraal
materiaal uit je spelers te
halen, de grenzen van (spel)
mogelijkheden op te zoeken
en diverse vormen van theatermaken toe te passen op de
spelvloer. Je ontwikkelt door
de jaren heen je eigen fascinatie en creatieve stijl en een
persoonlijke, al dan niet geëngageerde, visie op theater.
Regisseer je daarnaast de voorstelling zelf, dan ben je de wandelstok tot aan de première, daarna
kan je alles - op de kwaliteitsbewaking na natuurlijk - min of meer
loslaten.
In het huidige kunstenbeleid
brengt de zoektocht naar financiële middelen om interessante projecten te kunnen realiseren veel
frustraties met zich mee. Naast
alle artistiek inhoudelijke onderbouwingen van je plannen moet
je tegenwoordig in de fondswerving werkelijk alle zeilen bijzetten
om ook nog eens de financiering
van je ideeën en de betaling van
je medewerkers rond te krijgen.
Het KCB zou hierin een rol kunnen spelen door bijvoorbeeld als
producent op te treden van eigen
en bijzondere theaterproducties,
waarin beeldend kunstenaars en
schrijvers/dichters gaan samenwerken met de theatermakers.
Maar ook door meer ruimte te
bieden aan de theatermakers in
de vaste programmering. Door,
naast de tentoonstellingen voor
beeldende kunst, data te reserveren voor theater.’
Hans Langeree

Elke laatste vrijdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) van vijf tot half acht
soos in de foyer van Kranenburgh. Elkaar weer
ontmoeten en genieten van de meegebrachte
hapjes en met altijd als middelpunt een kunstenaar die een presentatie van zijn zijn/haar
werk geeft.
Het programma voor de komende maanden:
- 31 maart: Martijn Engelbregt, installaties.
‘…mijn werk gaat over hokjes en vooroordelen…probeer irritatie om te vormen naar
nieuwsgierigheid…’
- 28 april: Hedy Hempe, multidisciplinair beeldend kunstenaar en cultuurjournalist.
- 26 mei: Nicole Verhalle, schilder. ‘…schildert
gedroomde ruimte…grillige lijnen en beweeglijke vormen nemen je mee de geschilderde
voorstelling in…’
- 30 juni: feestelijke afsluiting van het sociëteitsjaar met chansonnière Marit Verwer en
meester-begeleider op accordeon Cees Oud,
waarna we, zoals elke zomer, twee maanden
op reces gaan.

ACTIVITEITEN LEDEN
(voor vermelding in deze rubriek: stuur je info
aan de redactie)
- Alja Spaan recentelijk gepresenteerd: haar
nieuwe poëziebundel Misschien moet alles
eerst op tekening hersteld.
- Ankie Postma 3x Abstract (*), Grafisch
Atelier, Alkmaar, t/m 19 mrt | deelname Kunstroute Beemster, 16+17 apr
- Eric Beets, Talitha Schiffer, Ton Voermans
3x Abstract (*), Koel 310/EXPO72, Alkmaar, t/m
19 mrt
- Nan Mulder Mezzoprint Exhibition, Mission
Gallery, San Batista, Ca. (USA), tot eind mrt
- Gerda Schimmel expositie in galerie De
Kapberg, Egmond aan den Hoef, t/m 2 apr |
deelname Kunstroute Beemster, 16+17 apr
- Annelies Horden, Rob Komen, Frits van de
Reep, Gerda Schimmel, Elly Stolwijk, Rob de
Vries Onrecht, De Boterhal, Hoorn, t/m 16 apr
- Gea Karhof, Nan Mulder The Wondering
Mind, The Art Box, Christchurch (NZ), tot 24
mrt
- Bill Kunst expositie in galerie Bos Fine Art,
Utrecht, nog t/m 16 apr
- Hans van Marwijk expositie in galerie De
Kapberg, Egmond aan den Hoef, 7 apr – 14 mei
- Annelies Horden, Gerda Schimmel deelname SchoK, Schoorl, 8-11 jun
- Peter Bes Slotexpositie Bel-Etage, in het
kader van de sluiting van de galerie.
Galerie Bel-Etage, Amsterdam, slechts twee
weekends: 1+2 apr en 8+9 apr
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