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De Kunst van nu is het Erfgoed van morgen,  samen vormen zij de Cultuur 
 
 
Inleiding 
 Op vrijdag 4 december 2020 vond bij de Slotkapel in Egmond aan den Hoef een bijzondere 
gebeurtenis plaats. Na jarenlange voorbereiding werd – door de Corona-maatregelen in beperkte 
kring – een borstbeeld van een wereldberoemde en toch plaatselijk  minder bekende Egmonder 
onthuld. 
Fabio Pravisani uit Egmond aan Zee maakte een bijzonder geslaagd bronzen beeld van René 
Descartes. Deze beroemde Franse filosoof woonde van 1643 tot 1649 in Egmond. Het graf van  de 
liefde van zijn leven is nog steeds aanwijsbaar in de Slotkapel. 
De onthulling toont voor ons perfect aan wat Erfgoedzorg is: het levend houden van de (verhalen) 
van het verleden, dat verleden zichtbaar maken en er op eigentijdse manier iets aan toevoegen. 
Erfgoed is meer dan gemetselde historie, natuurlijk ook van evident belang. Maar als we de verhalen 
niet doorvertellen dan worden dat dorre steenklompen, uiteindelijk ten ondergang gedoemd. 
Juist de mensen, en bij Erfgoedzorg zijn dat vooral vrijwilligers, zijn van wezenlijk belang daarvoor. 
 
In onze bijdrage pleiten wij daarom voor aandacht voor dit aspect in de gemeentelijke erfgoednota, 
een element dat tot dusverre eigenlijk altijd buiten beschouwing is gebleven. 
Een nieuw erfgoedbeleid moet letterlijk en figuurlijk de middelen en mogelijkheden scheppen voor 
een levend erfgoedbeleid, daar heeft het tot dusverre aan ontbroken. 
Wij roepen de gemeente op om haar nieuwe nota het niet alleen bij mooie woorden te laten, maar 
ook daadwerkelijk geld te fourneren om de doelstellingen ter verwerkelijken.  
De gemeente Bergen heeft wortels die tot ver in het verleden reiken, alle drie de grote kernen 
dragen daar hun eigen aandeel in bij. Schoorl is meer dan natuur, Bergen meer dan schilderkunst, 
Egmond meer dan oude bouwwerken. Natuurlijk, die kenschets is ook waar, maar doet daadwerkelijk 
tekort aan de Schoorlnaar Jan van Scorel, de na-oorlogse bijdrage van talloze kunstenaars – van 
Lucebert tot Steven de Peven – in Bergen, de Egmondse Schilderschool en Hitchcock. 
Laten wij tonen dat wij ons daarvan bewust zijn.  
Maar laten wij ook tonen dat we ons realiseren dat ‘erfgoed’ nooit af is, er komt elke dag weer een 
klein stukje bij. Zoals op 4 december in Egmond. 
 
Algemeen 
Ter voorbereiding van de nieuwe Cultuurnota en de nieuwe Erfgoednota heeft het Cultureel Bergens 
Platform in de nota ‘Bergenbreed, Cultuur in kustgemeente Bergen’ (november 2020) een visie 
gegeven op verleden, heden en toekomst van de cultuur in de gemeente Bergen. 
In reactie en ook in aanvulling daarop wil ook het Erfgoedplatform BES (Bergen, Egmond, Schoorl) 
een aantal voorzetten geven voor met name de nieuwe Erfgoednota.  
Wij hebben ervan afgezien om een totaal nieuwe notitie te maken, omdat wij ons kunnen vinden in 
een aantal ambities dat het CPB heeft geformuleerd. Maar we vinden wel dat zeker vanuit Erfgoed-
perspectief een aantal aanvullingen en bemerkingen op zij plaats is. 
Wij volgen daarbij de opzet van Bergenbreed, maar hebben gepoogd er een zelfstandig leesbaar stuk 
van te maken. 
 
Allereerst merken wij op dat Bergenbreed geen analyse heeft gemaakt van sterke en zwakke punten 
van het huidige beleid. Er worden geen doelen gesteld en er wordt niet uitgewerkt met welke 
middelen deze doelen dan kunnen worden bereikt.  Wel worden verschillende lijntjes uitgegooid van 
de Kunsten naar het Erfgoed, zonder dat duidelijk wordt gemaakt wat de huidige wisselwerking 
tussen beide culturele sectoren is en op welke wijze nu al van elkaar wordt geprofiteerd. Zusje Kunst 
en Broertje Erfgoed worden haast krampachtig bij elkaar weggehouden, op een enkele suggestie na.  
Zoals uit de titel van onze bijdrage blijkt zien wij Kunst en Erfgoed als nauw verbonden met elkaar.  



 

3 
 

Daarom zijn Kunst en kunstuitingen niet los te denken van de zorg voor het erfgoed. Samen zijn zij 
dragers van de cultuur en verdienen zij een onderling samenhangende aanpak. 
In de recente enquête van de gemeente ter voorbereiding van beide nota’s kwamen wij dit nog niet 
echt tegen. Ook het feit dat beide beleidsonderdelen bij verschillende portefeuillehouders zijn 
ondergebracht draagt niet echt bij aan deze zeer wenselijke integratie. 
 
Hoewel de visie Bergenbreed in november dit (Covid) jaar is uitgebracht, wordt geen woord gewijd 
aan de belangrijke taak van de overheid om bij fundamentele crises als deze een belangrijke 
beschermende taak te vervullen voor de culturele infrastructuur in onze gemeente. Wat in jaren is 
opgebouwd kan in weken te gronde gaan. Het is goed te zien dat de gemeente Bergen die taak op 
zich heeft genomen, maar door het maken van langjarige (subsidie)afspraken zou de effectiviteit 
daarvan sterk kunnen worden vergroot. 
 
De ambities nader beschouwd 
 We concentreren ons in het vervolg van onze reactie op de op pag. 8 genoemde ‘Hoofdpunten van 
onze ambitie’ van Bergenbreed. 
 
 1. ‘Het zichtbaar verleden (ons erfgoed) wordt gekoesterd. Er moet ruimte zijn voor vernieuwing’. 
Dit geldt niet alleen voor het ‘levend(ig) kunst- en cultuurklimaat’ maar ook voor de zorg voor ons 
erfgoed.  Die is al sinds jaar en dag onderhevig aan ontwikkeling en innovatie. Voortdurende 
veranderingen en verbeteringen in restauratieopvattingen, herbestemming van leegkomende 
monumenten (kerken!), aandacht voor jongere bouwkunst. De erkenning van het molenaarsambacht 
als werelderfgoed is een geweldige opsteker voor de tienduizenden die zich inzetten voor het 
behoud van wat een wereldvermaarde Hollandse innovatie in het verleden is geweest.  
Eens te meer een pleidooi om “Cultuur” zo breed mogelijk op te vatten en erfgoedzorg en 
kunstbeleid in goede samenhang te ontwikkelen. 
 
2. ‘We moeten meer oog krijgen voor de identiteit van de kernen en het verbinden daarvan (…)’. Dit 
lijkt een contradictio in terminis. Egmond-Binnen is echt heel anders dan Egmond aan den Hoef, 
Camperduin en Bergen aan Zee verschillen hemelsbreed van elkaar. Het moet van de inwoners zelf 
komen, en wat zij verwachten is een handreiking van de kant van de gemeentelijke overheid en de 
professionele instellingen: belangstelling, bemoediging, facilitering, mankracht, en af en toe wat geld. 
De samenwerking komt dan vanzelf ook van de grond, wanneer zij dat zelf willen. De samenwerking 
in het Erfgoedplatform BES laat zien dat het weldegelijk mogelijk is. Door de (meer dan 
ogenschijnlijke) verschillende werelden waarin het Erfgoedplatform en het Cultureel Platform zich 
bewegen worden de bestaande mogelijkheden tot samenwerking en interactie echter onvoldoende 
benut. Bij de evaluatie van het Cultureel Bergens Platform zou dit een belangrijk aandachtspunt 
moeten zijn. 
 
3. De visie bepleit een ‘professionalisering van de organisaties zelf’. Alle erfgoedorganisaties draaien 
op vrijwilligers; enkele ervan hebben een eigen onderkomen, de meeste hebben slechts de eigen 
huiskamer als domicilie. De historische musea, die de laatste jaren inderdaad een inhoudelijke 
professionalisering doormaken (Sterkenhuis, Huys Egmont, Abdijmuseum, Museum van 
Egmond/Hendrik de Zeevaarder), ontberen een vakinhoudelijke ondersteuning. Aanstelling van een 
gezamenlijke inspirator zou hierin verlichting kunnen brengen. Ook kan gedacht worden aan het 
beter delen (of inkopen) van voorzieningen die door elk van de instellingen maar gedeeltelijk 
gebruikt worden (kopieer- en printapparatuur etc.) 
 
 
4. Ten behoeve van de talentontwikkeling bepleit het CBP ‘broedplaats-achtige locaties’ of een 
‘summerschool’. Die laatste is er al in de Music Sessions, maar als het om de beeldende kunst gaat is 
er al jaren een schreeuwende behoefte aan atelierruimte. Er wordt wel gesteld dat we niet alleen 
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moeten blijven staan op de schouders van onze voorgangers, maar toch wordt er veel meer ingezet 
op het bevorderen van de expositie dan op vervaardiging van kunst. En juist dat laatste is in het 
verleden een belangrijk kenmerk geweest van heel veel kernen van onze kustgemeente (van de 
Egmondse tot de Bergense School, en niet in de laatste plaats de creatieve inbreng van een 
wereldbefaamde Jan van Scorel). 
Veel hedendaagse kunstenaars moeten van het ene slooppand naar de andere 
herbestemmingslocatie verhuizen; er zijn al decennialang geen atelierwoningen meer bijgebouwd. 
En wat de musea betreft, deze ontberen nog altijd een goede depot- en werkruimte. Dat komt de 
creativiteit van de kunstenaars en de motivatie van de museummedewerkers beslist niet ten goede.  
 
5. De inzet vanuit de culturele sector ‘om maatschappelijke opgaven aan te pakken’ is natuurlijk 
nooit een hoofddoel. Het kàn een bijkomende taak zijn. In sommige korenmolens in de regio (niet in 
deze gemeente) werken mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt.’ Veel erfgoedorganisaties, 
musea en andere culturele instellingen drijven op senioren. Dat is echter al vele generaties zo 
geweest. Dit soort vrijwilligerswerk geeft mensen verbinding met de maatschappij en zorgt daardoor 
voor maatschappelijke zingeving. Het risico is wel dat onvoldoende jong bloed wordt aangetrokken 
en dat daardoor kennisoverdracht tussen generaties kwetsbaar is. Verduurzaming en divers maken 
van de samenleving is een belangrijke hedendaagse notie, maar hoe dat kan laat de visie wel erg in 
het midden. 
Bij de stichting van de Buitenplaats Kranenburgh is duurzaamheid en verbinding tussen de kernen 
expliciet genoemd, maar die rol is tot op heden maar zeer beperkt van de grond gekomen.  
 
6. ‘Er moet ruimte komen voor nieuwe initiatieven.’ Daarbij wordt het idee van een ‘cultuurmaand’ 
in oktober genoemd, waarover al eerder van gedachten is gewisseld. Vanuit de erfgoedsector kwam 
toen al de opmerking, dat dit een extra beslag op de vrijwilligers zal geven – met name ook op de 
beheerders van de kleine musea, die dan al een heel seizoen achter de rug hebben. Bovendien is het 
de vraag, of dit idee in andere dorpen dan Bergen zelf ingang zal vinden: Schoorl en de Egmonden 
hebben hun eigen jaarlijks of tweejaarlijks terugkerende evenementen. Maar goed voorbereid en in 
samenspraak met alle betrokkenen zou het een kans van slagen kunnen hebben om in de hele 
gemeente de focus op hetzelfde thema te leggen. In 2020 leek dit met de herdenking van 75 jaar 
Vrijheid te kunnen lukken, maar Covid-19 veegde dat plan van tafel. 
 
7. ‘Cultuur levert een grote bijdrage aan de economische en recreatieve doelen van Bergen’. 
Wanneer Kunst en Erfgoed zó essentieel zijn voor economie en toerisme, verbaast het dat zij tot nu 
toe niet eenzelfde prioriteit hebben gekregen als andere sectoren in het gemeentelijk beleid. 
Toerisme, economie, horeca, verkeer en ruimtelijke ordening worden elk voor zich in afzonderlijke 
beleidsnota’s ondergebracht, waarbij nauwelijks onderlinge afstemming plaatsvindt. Maar zij worden 
wèl allemaal overgoten met het sausje ‘Cultuur’ – zonder verdere inhoud.      
 
8. Coördinatie moet beginnen met een gecoördineerde beleidsaanpak. Zie het vorige punt, en zie ook 
veel van de punten daarvoor. Wat de Cultuur betreft zou een gelijkwaardige behandeling van Kunst 
en Erfgoed, en een afstemming op elkaar, een eerste stap kunnen zijn. Samenwerking en 
gemeenschappelijke programmering vereisen in de eerste plaats kennis van elkaar en elkaars 
intenties, en respect voor elkaars ‘kleur’ en eigenheid (dat is ‘inclusief’ in culturele zin). Dat geldt 
voor professionals en ‘amateurs’ in gelijke mate.  
Het Cultureel Bergens Platform heeft nu een aantal jaren gefunctioneerd. Vastgesteld kan worden 
dat met name de grote professionele/bedrijfsmatige organisaties daarin hun plaats hebben 
gevonden, maar dat de kleinere organisaties en de erfgoedverenigingen weinig meerwaarde van dit 
platform hebben ervaren.  
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Het tot stand brengen van een nieuw cultuur- en erfgoedbeleid is het moment bij uitstek op daar stil 
bij te staan. Het zou een gemiste kans zijn om nu, zonder nadere discussie, voort te gaan op het 
ingeslagen pad en de rol van het CPB en zijn coördinator stilzwijgend voort te zetten. 
Het Erfgoedplatform pleit daarom voor een extern gelegitimeerde evaluatie van het werk van het 
CPB de afgelopen jaren en van de meerwaarde van de aanstelling van een betaalde externe 
coördinator. Op basis daarvan zouden mogelijke nieuwe doelen kunnen worden gesteld en expliciet 
worden gemaakt. Dit is tot dusverre achterwege gebleven. 
 
 
Tenslotte 
 
In de eerste plaats is het van belang om ons te realiseren, waaruit Kunst en Erfgoed in de huidige 
gemeente Bergen zijn voortgekomen. Het gaat om een lang proces, dat begint met de stichting van 
de Abdij van Egmond in de 10de eeuw en voorlopig eindigt met de oprichting van het Museum 
Vliegveld Bergen in de 21ste eeuw. Alle elementen die uit dat lange proces zijn voortgekomen – 
materieel en immaterieel – zijn een blijvende inspiratiebron voor de generatie van vandaag, en de 
generaties die volgen. Wij staan natuurlijk op de schouders van onze voorgangers, maar wanneer die 
erfenis wordt verengd tot alleen de roem van de Bergense School is dat een ernstige miskenning van 
de veelkleurigheid van deze cultureel puissant rijke gemeente.  
 
In de tweede plaats is de individuele inzet van alle betrokkenen van doorslaggevend belang, of het 
nu gaat om gelauwerde kunstenaars of om particulieren die een karakteristiek woninkje voor de 
ondergang hebben behoed. Dat kan niet alleen maar gevat worden in termen als ‘aanbod’, 
‘productie’, ‘marketing’ of andere economische begrippen. Dat Kunst en Erfgoed in feite 
onbetaalbaar zijn, en dat ze juist om die reden voor iedereen toegankelijk moeten zijn, is iets wat je 
niet in een keurslijf moet proberen te passen. Cultuurbeleid moet dienend zijn, voor het welzijn van 
allen, voor hen die van de Egmondse School houden zo goed als voor de toeschouwers van een 
performancekunstenaar in een leegstaand bankgebouw tijdens de Schoorlse Kunsten. 
 
 
 
Erfgoedplatform BES 
december 2020 
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Deelnemers aan het Erfgoedplatform Bergen Egmond Schoorl 
 
Abdij van Egmond/museum 
Adelbertusakker 
Begraafplaats Rinnegom 
Bibliotheek Kennemerwaard 
Bunker museum Jansje Schong 
Cultureel Bergens Platform 
Gemeente Bergen 
Huize Egmont 
Hist. Ver. Bergen  
Hist. Ver. Egmond 
Hist. Ver. Scoronlo 
Frits David Zeiler 
Molen Kijkduin 
Museum het Sterkenhuis 
Museum Prins Hendrik de Zeevaarder 
Museum Vliegveld Bergen 40-45 
Peter J.H. van den Berg 
Philisteinse Molen 
Regionaal Archief 
Ruinekerk  
Slotkapel 
Stichting behoud bouwkunst Bergen  
Stichting Tijdgeest 
 
Vredeskerkje 
 
Voorzitter: Monique van Zelst        moniquevanzelst@gmail.com  
Secretaris: Joop Bekius   j.c.bekius@quicknet.nl     


