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regelmatig in De Kade voor concerten. Voor mij
waren de optredens van deze bands een serieus
probleem, in die zin dat ik mij ineens extreem
onwelkom voelde. Ik kon alle avonden prima in
De Kade zijn, maar deze avond zou ik worden
neergezet als minderwaardig en dom en als een
vijand.

Ik vond niet dat zulke bands op een
gesubsidieerd podium moesten spelen. Je hoeft
niet alles mooi te vinden, maar deze bands
waren ronduit agressief naar het christelijke
volksdeel en dat verhield zich niet met een
cultuurbeleid voor de hele stad.

Met al mijn achttien jaren bracht ik dit
standpunt naar voren in een van de eerste
raadscommissies die ik bijwoonde en ik kreeg
prompt van een linkse collega te horen dat ik
een fatsoensrakker was. Ik had me als politicus
niet inhoudelijk uit te spreken over kunst en
cultuur. Ik werd niet begrepen. Thorbecke was
mij te slim af. 

Mijn eerste schreden op het pad van de politiek
zette ik in Zaanstad. Ik was achttien jaar,
fractieassistent van de toenmalige GPV/RPF-
fractie en daarbij ook lid van de commissie
Welzijn en Cultuur. In die commissie had ik ook
mijn eerste ervaring op het snijvlak van kunst,
cultuur en politiek. 

Het lokale poppodium De Kade organiseerde
‘metal’avonden met een aantal blackmetal -
bands die zich nadrukkelijk positioneerden 
als antichristelijk. Het waren extreme tijden 
in de jaren negentig van de vorige eeuw. 
In verschillende muziekstromen werden de
uitersten opgezocht. Zo ook in de metalscene,
die ik met belangstelling volgde. In Noorwegen
waren zelfs incidenten geweest waar black -
metal fans kerken verbrandden. Er zijn ook
officiële aanklachten geweest van homo -
discriminatie door vertegenwoordigers van de
blackmetalscene. Ik stond als christelijke
jongere midden in de jeugdcultuur en ik kwam

Speel kunst en
overheid niet tegen

elkaar uit

Ed Anker    Kunst kun je niet op een eiland 
plaatsen, daarmee doe je geen recht aan de
verbondenheid tussen kunst en samenleving.
Tal van maatschappelijke doelen zijn gebaat
bij een rijk cultureel leven. Het overmatig
aanroepen van Thorbecke zou ons hier een
blinde vlek kunnen opleveren.
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Cultuur als bindmiddel
Na deze binnenkomer in de
gemeentepolitiek heb ik
overigens nog veel goede
ervaringen gehad op het 
gebied van kunst en cultuur 
en politiek. De gemeente
Zaanstad investeerde in
cultuur om de stad op de kaart
te zetten en zag cultuur als
bindmiddel voor de samen -
leving. Een bureau stelde
destijds in een onderzoek voor
Zaanstad dat een goed
cultureel aanbod cruciaal is
voor de ontwikkeling van een
stad, en een belangrijke
vestigingsvoorwaarde. Dat
werd een belangrijk gegeven
voor een stad die steeds meer
traditionele industrie zag

verdwijnen naar lage lonen landen. Zaanstad
wilde nieuwe economische sectoren
aantrekken, en een goed vestigingsklimaat
was daarbij van groot belang. Het waren extra
redenen om te investeren in een nieuw theater,
een poppodium en een filmtheater. 

Kunst en cultuur werden in Zaanstad
ingezet bij de sloop en herbouw van de oude
arbeiderswijk het Vissershop. In een
kunstproject werden er herinneringen van de
bewoners verzameld. Deze werden opgeslagen
in een schrijn gemaakt van sloopresten van de
wijk en deze werden met de hele wijk ‘ten
grave gedragen’ naar het Zaans Museum. Nu
vind je op de muren en de straten van de wijk
citaten uit die verhalen terug. 

Kunst is van belang voor de politiek. Er zijn
tal van maatschappelijke doelen gebaat bij
een rijk cultureel leven. Het overmatig
aanroepen van Thorbecke zou ons hier een
blinde vlek kunnen opleveren. Het zou volgens

Ed Anker, woord -
voerder Cultuur 
CU, bij de fontein
van André Volten 
in het gebouw van 
de Tweede Kamer
(eigendom:  Rijks -
gebouwendienst).
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makkelijk moet zijn, commercieel, of opper -
vlakkig. Maar als een kunstenaar met zijn werk
iets wil laten zien, of een reactie wil ontlokken,
dan ligt het in de rede dat hij gevoel wil houden
bij zijn publiek. Vanuit die optiek vinden 
we het een goede zaak als instellingen hun
mecenaat ontwikkelen en kunstenaars
proberen zoveel mogelijk op eigen benen te
staan. Een kunstenaar, of een instelling zou
ook zelf niet te afhankelijk moeten willen zijn. 

In die zin is het verfrissend dat Carolien
Gehrels in haar Boekmanlezing spreekt over 
de overheid als opdrachtgever. Die term is
waarschijnlijk bewust gekozen. Ze koos niet
voor de overheid als ‘financier’, of als ‘instand -
houder’. Met de term opdrachtgever ziet ze een
actieve rol voor zich van de overheid in het
culturele leven. Ze roept de overheid op om
kunst in haar relatie met andere beleids -
terreinen te plaatsen en om te intermediëren
tussen publiek en privaat. 

In het voorbeeld van de wijk Vissershop 
gaf kunst een oude volkswijk de middelen 
om herinneringen te bewaren en daarmee 
de sociale samenhang te laten voortbestaan. 
Door kunst werd het bijzondere dagelijkse
leven zicht  baar gemaakt en werd er een
verbinding gevonden tussen oud en nieuw. 
Zo zijn er tal van voorbeelden waarin de
kunsten een veel breder effect hebben dan het
simpelweg ver aan ge namen van het leven.
Mensen hebben zichzelf leren kennen, zijn aan
het denken gezet, zijn mee gaan doen aan een
debat en boven zichzelf uit gestegen. 

De toon van de Boekmanlezing van Carolien
Gehrels klinkt mij dus ook bekend in de oren.
Toch is het dan bijzonder om te zien hoeveel
stof die stelling doet opwaaien. Mark Rutte
reageert verkrampt met termen als ‘ouder -
wets’ en zelfs meerdere malen met ‘gevaarlijk’.
In een adem trekt hij de conclusie dat de over -
heid kunstenaars in een stramien zou willen
duwen. Een gruwel! 

Thorbecke bijna een zonde zijn om kunst te
waarderen om zijn praktische nut. Kunst is
immers niet instrumenteel, kunst laat zich
niet kneden. Kunst is vrij en staat nooit ten
dienste van iets of iemand!

Het is geen enkel probleem om het maat -
schappelijke nut van kunst en de artistieke
vrijheid tegenover elkaar te zetten en tegen
elkaar uit te spelen. Net zo min overigens 
als het geen enkel probleem is om je slechts op
die incidenten te richten waar die de grenzen
van de artistieke vrijheid opzoeken. Daarmee
doe je geen recht aan de feitelijke verbonden -
heid die er is tussen kunst en de rest van de
samen leving. Als je kunst op een eiland plaatst,
zou je zelfs kunnen beredeneren dat kunst
altijd ‘extra’ is, slechts ter verfraaiing. Het
staat daarmee op afstand en kan je met goed
recht onverschillig laten. Daarmee doe je kunst
en cultuur natuurlijk geen recht. De kunsten
ademen mee met het leven. Ook als ze prikkelen
en ons tot kuchen brengen, ook als ze ons doen
zuchten van gelukzaligheid. 

Creatieve gave
In de visie van de ChristenUnie hebben mensen
de gave ontvangen om creatief te zijn, dat wil
zeggen om iets nieuws te maken met wat de
wereld aan mogelijkheden biedt. Kunstenaars
verrijken het leven door een nieuwe benadering
van wat er om ons heen gebeurt. Kunstenaars
ontwikkelen sterke middelen om te communi -
ceren. Zij kunnen de ogen openen voor zowel het
goede en het mooie, als ook voor het bedreigende
en het lijden.

Deze laatste woorden heb ik ontleend aan
een oud verkiezingsprogramma van de RPF,
een van de voorlopers van de ChristenUnie.
Voor de ChristenUnie is het van belang dat
kunst en cultuur hun binding hebben met de
samenleving. ‘Kunst mag herkenbaar zijn en
verrassen’ staat er in het laatste verkiezings -
programma. Dat betekent niet dat kunst
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vrijheid ook verantwoordelijk heid hoort. Die
verantwoordelijkheid betekent onder meer dat
je het debat wilt aangaan over datgene wat je
doet met je vrijheid. Dat geldt voor een
politicus net zo goed als voor een kunstenaar. 

En zo kom ik terug bij mijn eerste ervaring
in Zaanstad. Met de opmerking dat ik me als
politicus niet met de inhoud mocht bemoeien,
werd het debat uit de weg gegaan. Ik heb de
kwestie later nog eens voorgelegd in een debat
met de cultuurverkenner. Een jongeman die
Zaanstad had ingehuurd om jongeren in
contact te brengen met kunst en cultuur. Een
onverdachte bron dus en juist hij begreep mijn
zorgen. Hij kende de bands en wist ook te
vertellen dat er vaker geworsteld werd met de
vraag wat ze met de optredens aan moesten.
Waar er eerst geen ruimte was voor een debat
lag er nu weer een fatsoenlijk moreel dilemma
op tafel. Maar daar moet een politicus niet voor
terugschrikken.

Mijn stelling is dat de 
over heid, ‘de politiek’, er alle
belang bij heeft dat kunst de
vrijheid heeft. Een overheid
kan geen experiment regis -
seren en de vrije gedachte niet
influisteren. Kunst heeft haar
belangrijke maat schappe lijke
functie juist omdat ze zich 
in vrijheid kan ontwik kelen.
Verrijken, vernieuwen en
verrassen komen niet voort
uit sterke staatssturing. 

Mensen als Mark Rutte
staren zich blind op de randen
van het culturele leven. Hij is
vooral bezig met die momenten
waar voor sommigen kunst de
grens opzoekt met onnodig
kwetsen, of bewust choqueren.
Dat zijn de incidentele
momenten waarin de samen -
leving zich roert en de over -
heid in verlegenheid wordt
gebracht. Dan wordt er
gekeken naar een overheid als
er wordt gevraagd ‘kan dit
allemaal zomaar?’ Het zijn
spaarzame momenten en ik
heb ook bewust gekozen voor
de term verlegenheid. Als
ChristenUnie staan wij
helemaal niet te trappelen om
in te grijpen in het artistieke
leven. Ook wij hebben de
grondwettelijke vrijheid van
meningsuiting hoog in het
vaandel staan. Maar het moet
toch mogelijk zijn om in
vrijheid een fatsoenlijk debat
over kunst te kunnen voeren?

De ChristenUnie staat in
een traditie die gelooft dat bij
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