
Kantlijn
Je moet de geschiedenis kennen als je het over de toekomst wilt hebben 
Het KunstenaarsCentrumBergen werd in oktober 1947 uit idealisme opgericht – als
stichting met leden – door Bergense notabelen en de jongere generatie schilders en
beeldhouwers. De laatsten hadden een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Alkmaar
gehouden, onder patronage van Charley Toorop. Beide groepen wilden daaraan een
vervolg geven.

Waar nu café Taverne is, was In de v.m. doorrijstal achter De Rustende Jager het KCB gevestigd van
1947 tot 1960. Boven de ingang de tekst 'Tentoonstelling'. Foto ca. 1955.

Dat het doel bereikt werd, blijkt onder meer uit het feit dat het KCB de moeder van vele
initiatieven op gebied van de kunsten is geweest en nog steeds is. 
Voorbeelden te over: in 1966 werd het NoordHollandsKunstCentrum (NHKC) opgericht
door het toenmalig KCB-bestuur dat toen Plein 7 in eigendom had verkregen. De nieuwe
stichting had één doelstelling namelijk het onroerend goed te beheren. Later kreeg het
NHKC de opdracht om door aankopen en opdrachten een kunstcollectie te vormen.
Wederom op initiatief van de werkende leden David Kouwenaar en Kees den Tex. Zij
waren het ook die later het initiatief namen tot de oprichting van een museum voor de
Bergense School in Huize Kranenburgh. 
Ook het SBK (Stichting Beeldende Kunstuitleen) werd in 1979 door het bestuur van het
KCB opgericht en gehuisvest in het souterrain van Plein 7. Dit teneinde de werkende leden
van het KCB een vorm van een basisinkomen te bieden door het uitlenen van
kunstwerken. 
  
Alle reden om te vieren dat 75 jaar later het KCB nog steeds bestaat. 
In oktober 2022 vieren we dat met een grote jubileumtentoonstelling waaraan alle
disciplines kunnen deelnemen. 
  
Dat kunst een belangrijke maatschappelijke waarde vormt is ons de laatste tijd meer dan



duidelijk geworden. Door de coronamaatregelen beseften we wat het gemis aan
theatervoorstellingen, concerten, museumbezoek etc. betekent. 
  
Tot slot ter overdenking onderstaande tekst van de hand van de filosoof Hans-Georg
Gadamer over het begrijpen en interpreteren van culturele levensuitingen. 
  
Het schone manifesteert zich in de actualiteit 
Elke nieuwe actuele vorm van kunst zet zich af tegen vroegere vanzelfsprekendheden.
Wanneer het verzet slaagt, wordt een nieuwe traditie geschapen, een nieuwe stijl, een
nieuwe hedendaagse vanzelfsprekendheid.  
Kunst kan alleen bestaan als actualiteit, als levend en aansprekend en in deze actualiteit
wordt de tijd overwonnen omdat het aansprekende ervaren wordt als meer dan
momentaan. 
Dit geldt voor klassieke maar ook voor hedendaagse kunst. 
Kunst als kunst overbrugt de kloof tussen heden en verleden, ze realiseert de
gelijktijdigheid van alle tijden.

Oproep werkgroep KCB75
Het KunstenaarsCentrumBergen bestaat volgend jaar oktober 75 jaar en daarom is
besloten om dit te vieren met een grootse manifestatie. Deze zal bestaan uit een
veelomvattende expositie, zowel binnen als buiten Huize Kranenburgh, plus diverse
optredens en evenementen. 
  
Leden uit alle disciplines worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. We denken daarbij
niet alleen aan beeldende kunst maar natuurlijk ook aan concerten, lezingen,
voordrachten, toneelkunst etc. 
  
De manifestatie wordt geopend op zondag 2 oktober en duurt tot en met zondag 30
oktober. Dat houdt voor de tentoonstelling in dat werk inleveren en opbouw begint op
maandag 19 september. Afbouw en werk ophalen maandag 31 oktober. 
Aanmelden voor deelname is mogelijk tot uiterlijk (!) 1 maart 2022. Beslist niet later. 
En o ja, goed om alvast te weten: het gaat om een verkooptentoonstelling. 
  
Binnen afzienbare tijd ontvangen alle leden een uitnodiging voor deelname. Sta er alvast
even bij stil dat als je deelneemt, je ook beschikbaar moet zijn voor bijkomende activiteiten
zoals suppoost zijn. 
  
Ons is verzocht om de leiding van de werkgroep KCB75 op ons te nemen – dit in nauwe
samenwerking met bestuur en tentoonstellingscommissie. 
  
Hans van Marwijk 
Jan van der Haven

Donateur worden? Of kunstlievend lid?
Natuurlijk kan ook het KunstenaarsCentrumBergen niet bestaan zonder de financiële steun
van donateurs en kunstlievende leden. 
Al voor een bedrag vanaf € 30,00 per jaar bent u donateur. En doneert u € 75,00 of meer, 
dan bent u kunstlievend lid. In dat geval krijgt u een door een van onze kunstenaars
gemaakte donateursprent cadeau. Deze wordt dit jaar gemaakt door Angelique van
Wesemael. 
  
Op onze website vindt u uitgebreide informatie. www.kunstenaarscentrumbergen.nl

https://www.kunstenaarscentrumbergen.nl/donateurs/


KCB en Kinderburgemeester Bergen
Op 4 maart is Thomas Meereboer (11 jaar) geïnstalleerd als eerste kinderburgemeester
van Bergen. Hij ontving een door Arnold Koert Bakker gemaakte ambtsketen, met daarop
de speciale tekst van Theo Olthuis:

Wie mij draagt 
maakt zich sterk 

voor de jeugd 
in de gemeente 

Bergen

Foto's: Thomas Meereboer (foto Ernest Selleger) en detail van de ambtsketen.

Activiteiten leden
(voor vermelding in deze rubriek: stuur je info aan de redactie)   
  
Onderstaand de activiteiten die wij hadden binnengekregen. We hebben nauwelijks
berichten gekregen over verlenging, uitstel of afstel – terwijl die er wel zijn, hebben we
geleerd. Wie op bezoek wil kan dus beter eerst even contacten. 
  
-  Marit Dik  verschenen: Een Zusje, boekje met schilderijen (Marit) en tekst van Rosa
Juno Streekstra over een vrouw met Downsyndroom 
-  Gerda Schimmel, Annelies Horden  twee van de 25 kunstenaars van wie werk is
opgenomen in het zojuist verschenen boek The Art Collective PopInArt Corona Proof
Exhibition. De genoemde exhibition kon helaas in november niet doorgaan – het prachtige
boek geeft inkijk in wat u miste. 
-  Joop Haring  presentatie van zijn boek The Golden Light, WG Kunst, Amsterdam  |  3-D
Expo, De Boterhal, Hoorn, 15 mei t/m 20 jun 
-  Susana Mulas Lastra  Tekenkabinet XS, online te bezoeken 
-  Dorrit Klomp, Marli Turion, Joop Haring  Arti Wintersalon, Arti et Amicitiae,
Amsterdam 
-  Eveline Braak  duotentoonstelling Richard Price meets Eveline Braak, Galerie 1 SBK,
Amsterdam  |  duotentoonstelling Verfsporen, Galerie Goudsberg, Lunteren, t/m 10 apr 
-  Ubaldo Sichi  Landschap 2.0, De Domijnen, Sittard – verschoven naar nov/dec 2021 
-  Peter Toxopeus  De Kerk van Morgen, ABC Architectuurcentrum Haarlem 
-  Leentje Linders, Margo van der Pool, Michiel Hertroys, Peter Bes, Bill Kunst,
Regula Maria Müller, Piet Lont  DH2D, Kunsthal 45, Den Helder, was t/m 28 feb, verv.
nog niet zeker 
-  Hans Landsaat  solo-expositie, KuuB, Utrecht, 28 feb – 11 apr 
-  Marga Knaven  Keramiek Triënnale 2021, deelnemers uit NL,B,F,D,GB,L. CODA



Museum, Apeldoorn, nog t/m 30 mei 
-  Babette Treumann  Vrouwen in de Kunst 2021, Galerie Conny van Kasteel, Egmond
aan Zee, t/m 29 mrt of +  |  pop-up expo, Galerie Klein Zwitserland, Schoorl, t/m 30 mei  | 
expositie, galerie De Kapberg, Egmond a/d Hoef, 25 jun – 15 augoefHoef, H 
-  Anneke Helder  jubileumexpo 40 jaar KvH&O, De Boterhal, Hoorn, 26 jun t/m 1 aug 
(echter: verhuisd naar dec) |  tentoonstelling L’Art Hollandais, Atelier Préporgé, Préporgé
(F), 13 jun t/m 17 okt 
-  Femmie Duiven, Theo Steemers  Lava,  Studio NA 64, Amsterdam, t/m 8 mei 
-  Ingeborg Oderwald  De Alchemisten, MLB Galerie, Amsterdam, 2 t/m 24 apr 
-  Anneke Helder, Harry Beemsterboer  Zomerzotheid, De Boterhal, Hoorn, 26 jun t/m 1
aug  |  L’Art Hollandais, Atelier Préprorgé, Preporgé (F), mei – okt  
-  Harry Beemsterboer  tentoonstelling, BSA Art, Linz (A), 5 sep – 17 okt 
-  Susana Mulas Lastra  Walking the (in)visible, solo-expo in etalages Staatsliedenbuurt
Amsterdam op initiatief van Stichting Kunsttraject, 24 apr t/m 11 jun 
-  Gígja Reynisdóttir  De Europese Droom, Galerie PLAY room, Zaandam, 7 – 23 mei  |
 kunstroute Gedenkwaardig, Wirdum, 15/16 mei 
-  Annelies Horden, Gerda Schimmel, John Ory, Willem Schotten  Kunstwerk
Vogelhuisjes route, Schoorl+omgeving, actueel 
-  Roland de Jong Orlando  trio-expositie Hollands Festival, Centrum voor Concrete
Kunst, Bornem (B), loopt tot na de zomer  |  zomerexpositie Galerie Stijl, Eefde, vanaf 6
mei  |  3 x 3 Dimensionaal, De Boterhal, Hoorn, 15 mei – 20 jun  |  open huis met gasten,
beeldentuin Romee Kanis, Sint Maartensbrug, 15 mei – 27 jun (alleen weekend)  | 
Voorhout Monumentaal, Lange Voorhout, Den Haag, 21 mei – 14 sep  |  Sculptour,
Beeldentuin De Beukenhof, Kluisbergen (B), nog tot 22 sep  |  groepsexpo Zutphen
Concreet 2.0, Marspoort Galerie, Zutphen, 6 jun – 1 aug 
-  Elly Stolwijk  A little upside down, Art Gallery Tha Banque, Bergen, nog t/m 9 mei

Activiteiten
leden
Kunstenaar Harold van
Geerestein – de man die
altijd weer een leegstaand
pand weet om te toveren tot
een tijdelijk kunstgebeuren
– heeft samen met partner
Mirjam Effing ook van het
op dit moment leegstaande
Klein Zwitserland een
geweldige en sfeervolle plek
gemaakt.

Daarbij hebben o.a. dertien van onze kunstenaars de gelegenheid gekregen om een
kunstkamer te ‘bezetten’. Iedereen heeft nog een paar weken de tijd om hen daar te
bezoeken in de kamer die ze zelf hebben mogen inrichten. De toegang is gratis en als u
bent uitgekeken is het heerlijk nagenieten op het gezellige terras – tegen het duin aan – en
wellicht ook nog een hapje eten want dat verzorgen Harold en Mirjam ook op uiterst
smakelijke wijze. Ja, Klein Zwitserland, tussen Bergen en Schoorl… 

Hieronder ziet u werk van deze dertien kunstenaars.

Roland de Jong Orlando 

Together we’re both alone  
 



Jan van der Haven 
le cortège

Annelies Horden 
& 
Gerda Schimmel 

Aangeslagen Wit



Babe�e Treumann  

(jacquard weefsel)

Anno van der Heide 

1984 
 



Gígja Reynisdóttir 

Hedda

Marlijn Franken 

(audio-installatie)



Sonja Doevendans 

Just lost (drieluik)

Marianne Duif 

Uitwaaien  (borduurwerk)



Petra Talsma 

Vriendelijke kamer
(installatie)

Esther Koeman   

takomaki  (installatie)



Willem Schotten 
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