
De houdbaarheid van de kunstcollectie Schagen
Hoe borgen we dat de kunstcollectie Schagen behouden, zichtbaar en toonbaar blijft?

Aanleiding: de situatie van de gemeentelijke collectie op het Regius College in Schagen en in het gemeentehuis 
van Schagen na de verbouwing.

Gemeenten en instellingen houden zich vandaag de dag steeds meer bezig met het onderhoud en beheer van 
kunst in de openbare ruimte. Was het kunstbeleid eerst vooral gericht op de aanschaf, tegenwoordig is het on-
derhoud van de beelden en schilderijen die er al een tijdje staan en hangen een aandachtspunt. Nu worden ook 
het tekort aan onderhoud en gebrek aan beleid goed zichtbaar. 
De verandering in het denken is mede door de politiek en de pers aangewakkerd: “Wat doen we met het belas-
tinggeld”?!

Daarom: onderhoud en beheer!
Het idee over kunst in de openbare ruimte in de gemeente is in de loop der jaren veranderd. 
Na het ‘O jee... een beeld’ in de jaren ‘60, gevolgd door de ‘inkomensregeling voor kunstenaars’ uit de jaren 
‘70/80 en daarna de ‘kunst als communicatie’ uit de jaren ‘90, staat er vandaag de dag een nieuwe doelstelling 
bovenaan de agenda: beheer en behoud. Dat komt ook omdat we op dit moment kunnen spreken van een ech-
te collectie van bijna duizend stukken, waardoor een verschuiving ontstaat van aanschaf naar conservering.
De agendering van beheer en behoud is gelegen in objectieve redenen. Het willen beheren is een logisch 
gevolg van de gegroeide kunstcollectie-Schagen. Door het samengaan van de drie gemeenten (Zijpe, Haren-
karspel en Schagen) ontstond een forse collectie die in povere staat verkeerde. Door flink geld te steken in de 
‘binnenkunst’ is de uitstraling ervan enorm in kwaliteit en waardering gestegen. De buitenkunst bleef achter en 
de organisatorische professionalisering die het onderhoud vraagt was nog niet aanwezig. Momenteel voert CB 
(Collectie Beheer / Steengoed) uit Anna Paulowna dat onderhoud uit en je ziet de buitencollectie opknappen. 
Van het budget dat daarvoor is gereserveerd moeten naast de beelden ook de herdenkingsmonumenten 
worden opgeknapt. Het is mooi dat er een budget staat voor onderhoud, maar dat zou ieder jaar geïndexeerd 
moeten worden. 
De binnenkunst hangt nu nog voor het grootste gedeelte in de gebouwen van het Regius College. Men gaat er 
zorgvuldig mee om, maar door een ander gebruik van de wanden - voor kluisjes en beeldschermen - gaat ruim-
te voor de kunst verloren. Willen we de collectie daar handhaven dan zullen er stappen moeten worden gezet 
in (daar is het weer!) visie en beleid. Door het afstoten van het gebouw in Tuitjenhorn en de verbouwing van het 
gebouw aan de Laan zijn ook in het gemeentehuis de wandruimte zeer sterk afgenomen.

Overzicht
Een volledige inventarisatie van wat er in Schagen allemaal staat en hangt is al aardig in kaart gebracht. Dat 
levert straks een kunstschat op van bijna duizend werken. Het kan niet zo zijn dat deze omvangrijke collectie 
wordt overgelaten aan het krachtenspel van toeval en persoonlijke interesse. Dit kunstbezit verdient het om 
zorgvuldig te worden beheerd. Daar is geld voor nodig. 
Het in kaart brengen door Collectie Beheer / Steengoed is begonnen met de professionalisering van het beheer 
van de buitenbeelden en met het registreren van de ‘hangende’ kunst.
Het systeem is zo ingericht dat het snel inzicht kan geven wat er aan kunst staat of hangt en van wie het is, de 
locatie, in welke staat het verkeert en wat er in het verleden mee is gebeurd. Deze database geeft dus ook al 
inzicht in systematisch onderhoud en beheer; het is eigenlijk de digitale weergave van verantwoord collectie-
beheer. 

Beperkt budget beschikbaar
De ontsluiting van de kunstcollectie-Schagen voor het bredere publiek komt in zicht, maar vereist doortastend 
beleid. Daarbij past een adequaat budget dat de collectie op peil brengt en toegankelijk maakt. In het extern 
depot staan nu zo’n 130 werkstukken en dat gaan er ruim 250 worden. Dat is nooit de bedoeling geweest en 
daarom is het van belang dat de collectie digitaal beschikbaar komt, waardoor naast openbare gebouwen als 
het gemeentehuis en de gebouwen van het Regius ook andere hun wanden kunnen verlevendigen met een 
keuze uit de collectie. Te denken valt aan basisscholen.



Onhoudbare kunst
Een andere factor bij het beheer is gelegen in de kunstwerken zelf. Het klassieke bronzen beeld op sokkel vergt 
weliswaar enige ervaring van degene die het gaat onderhouden, maar dat gaat over het algemeen wel lukken. 
Hoe anders is het met de moderne en hedendaagse kunst. De vele moderne stalen en stenen constructies van 
enkele decennia geleden bleken niet voor de eeuwigheid te zijn gemaakt; sommige roesten of rotten weg. Nog 
ernstiger is het gesteld met de werken van keramiek of beton. Kunstenaars en commissies hebben er ook niet 
altijd over nagedacht hoe het werk er over 25 jaar uit zou zien. 
Veel van het ‘platte’ werk dat in wissellijsten zat is inmiddels goed ingelijst, maar er zijn er nog tientallen te 
gaan. Bij hedendaagse, zogenaamde publieke kunst, gaat beheer niet alleen over het oplossen van technische 
problemen, maar ook over het maken van belangrijke keuzes in het leven van het kunstwerk: moet het beeld 
worden hersteld of verplaatst, of is het gewoon ‘op’?  Een vraag voor de kunstadvies commissie.

Naar buiten treden met het beheer
Het zorgvuldig inventariseren van de kunstcollectie-Schagen betekent ook dat bekeken wordt of beelden soms 
verplaatst kunnen worden. De kunstadviescommissie gaat ervoor zorgen dat onderhoud en beheer integraal on-
derdeel wordt van het opdrachtenbeleid. De betrokkenheid van de bevolking kan worden vergroot door simpel 
te vragen wat een goede plek zou kunnen zijn bij herplaatsing.
De situatie zoals is ontstaan bij de verkoop van de twee gemeentehuizen is niet wenselijk. De twee beelden die 
daar zijn achtergelaten kunnen voor flinke problemen gaan zorgen. De gemeente zou er goed aan doen om de 
kopers op de hoogte te stellen van de wettelijke status van de beelden.
Beheer betekent dus niet alleen het verzorgen van de werken, maar soms ook de keuze te durven maken om 
iets te verplaatsen of zelfs helemaal te verwijderen. Dat is moeilijk, want dergelijke keuzes worden gezien als 
een artistiek oordeel, wat zelfs tot een conflict zou kunnen leiden. De klacht van de kunstenaar dat zij/hij niet is 
geïnformeerd blijkt dan vaak gegrond. 
Herstel en onderhoud geeft nooit problemen. Verplaatsen - met aandacht en liefde voor het werkstuk - is meest-
al goed uit te leggen en er zal begrip zijn. Verwijdering is een ander verhaal. Het is een inbreuk op de betekenis 
van het kunstwerk en daarmee in strijd met de auteurswet. Zo geeft bijvoorbeeld artikel 25.1.d de kunstenaar: 
“het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel 
zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.” Toepas-
sing van deze regel heeft er in sommige gevallen zelfs toe geleid dat zelfs veranderingen in de omgeving van 
het kunstwerk strafbaar zijn: de context is onderdeel van de kunst.
Dit recht van kunstenaars heeft meer dan eens geleid tot dramatische situaties. Kunstwerken bleven staan om-
dat de kunstenaars of hun nabestaanden voet bij stuk hielden. Makers van ondeugdelijke constructies moesten 
afgekocht worden met een vervolgopdracht; alleen dan mocht hun gevaarlijke object worden weggehaald. De 
jurisprudentie die volgde op deze rechtszaken heeft het alleen maar moeilijker gemaakt voor de opdrachtgever. 
Daarom is het verstandig om in de opdrachtovereenkomst op nemen dat de aanwezigheid van het kunstwerk na 
tien jaar wordt geëvalueerd. Tegelijkertijd zou ik willen afspreken dat de gemeente vastlegt zorg te dragen voor 
het onderhoud van het kunstwerk, mits er geen sprake is van verborgen gebreken of constructiefouten, want 
dan is het alsnog aan de kunstenaar om er iets aan te doen. Dit kan gedoe achteraf verminderen.

Het beleid
Onderhoud en beheer moeten we niet zien als een organisatorisch probleem maar als integraal onderdeel van 
het beleid. Kennis en ervaring moeten het collectiebeheer zoals we dat nu voorzichtig opbouwen, gestalte ge-
ven. Zo kan het kunstbeleid in Schagen een volgende stap zetten naar professionalisering. 
Het stelt de wethouder in staat om in samenspraak met de ambtelijke organisatie en de adviescommissie het 
onderhoud vast te stellen en het begrote budget te onderbouwen. Onderhoud is structureel, daar zal ook een 
structureel budget tegenover moeten staan

Laten we er aan werken dat de nazorg later geen zorg meer is.
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