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Tijdens deze gladpraat ontvouwde hij, als 
ware het een recente ontdekking van een late
Rembrandt, een artist impression. ‘Kerk plat,
huizen plat, park weg in ruil voor peperdure
neparchitectuur uit de jaren twintig. Over mijn
lijk’, dacht de wethouder, terwijl hij beloofde
het boeiende plan in het college van B en W te
bespreken.

De wethouder heeft evenwel heel andere
plannen. Hij wil het kerkgebouw een culturele
bestemming geven. Hij is ervan overtuigd dat
de wijk daar meer baat bij zal hebben dan bij
dure huizen. Niettemin zal het een hele klus
worden om de plannen van deze pratende strop -
das van tafel te krijgen. Met name de burge -
meester kan weleens een lastig te nemen
hobbel zijn. Die heeft niet zoveel op met
cultuur. Hij heeft, godbetert, de opdracht voor
een wandschildering in het nieuwe stadhuis
zonder met iemand te overleggen vergeven aan
een vriendin van zijn vrouw die wel eens een

De consultant schikte zijn stropdas en stapte
vol zelfvertrouwen de kamer van de wethouder
in. Na wat formeel geneuzel kwam hij ter zake.
‘De eenzijdig samengestelde wijk verdient
versterking. Om het economisch draagvlak 
te verbeteren is er, zo blijkt uit onderzoek van
een onafhankelijk bureau, sterke behoefte aan
een groen woonmilieu in het dure segment.
Nieuwe woningen die qua afmeting, uitstraling
en kwaliteit tegemoet komen aan de wensen
van de toekomstig woonconsument. We hebben
een akkoord met de Raad van Kerken over de
aan koop van het nu al jaren leegstaande kerk -
gebouw en zijn in onderhandeling met de
woning corporatie over de aankoop en sloop van
het naastgelegen complex sociale woningen.
Om de ontwikkeling ook financieel tot een
succes te maken, ontkomen we er uiteraard niet
aan om de omliggende groenvoorziening in het
plan te betrekken.’ 

Een sprookje dat
werkelijkheid wordt

Hans van Leeuwen Hoe een goedwillende 
wethouder met steun van kunstenaars, 
buurtbewoners en muziekschoolleerlingen 
de wijk kan redden van de grote gruwelijke
kunstbarbaren.
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schildercursus in de Provence
heeft gevolgd. De kwaliteit
van het gezicht op het oude
dorp, want dat moest de
schilde ring voor stellen, komt
overeen met het kwaliteits -
besef van de burgemeester.
Nul.

Om de misplaatste trots 
van de burgervader omtrent
zijn opdrachtgeverschap een
beetje de kop in te drukken,
heeft de wethouder toen zelfs
Thorbecke opgevoerd. Tegen
zijn zin, want hij heeft niets
met de liberale staatsman 
die te pas en te onpas wordt
opgegraven om de cultuur -
politieke discussie uit de 
weg te gaan. Verder heeft hij
de burgemeester nog verteld
dat het ‘misschien wel zo
verstandig zou zijn geweest
om een paar mensen te raad -
plegen die verder kijken dan
Anton Pieck’ en dat ‘als het
meubilair in de burgemeesters -
 kamer dezelfde kwaliteit 
had als de wand schildering, 
we allang met z’n allen op 
de grond zouden zitten’. 

De burgemeester was 
not amused. ‘So what’, dacht 
de wethouder. Overtuigd van
het belang van cultuur ging
hij de strijd aan. Met een 
tas vol argumenten. Over de
niet aflatende behoefte aan
creativiteit, over talent -
ontwikkeling, cultureel
burger  schap, betekenis,
ontmoeting, uitwisseling,
weder kerigheid, diversiteit, 

Hans van Leeuwen, woordvoerder 
Cultuur SP, in zijn atelier in
Leidschendam. Foto: Merel Maissan.
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In de onderhandelingen met de stropdas
maakte de wethouder dankbaar gebruik 
van het maatschappelijk verzet tegen diens
plannen. ‘Vooralsnog is het college niet van
plan het bestemmingsplan te wijzigen’, blufte
hij. Zijn belangrijkste troef was echter dat 
het park gemeentegrond was. Zonder dure
villa’s in het groen was het plan financieel 
niet haal baar.

In de vergadering van het college vlogen 
de vonken ervan af. Hij had zijn politieke lot
aan zijn voorstel verbonden. Zijn standvastig -
heid en het electorale belang gaven de doorslag. 
Het college ging om. Zelfs de burgemeester, 
die, zo bleek later, niet zo zeer onder de indruk
was van zijn argumenten, maar gezwicht was
voor het pleidooi van de kunstzinnige en
charmante vriendin van zijn vrouw.

Op de bewuste raadsvergadering puilde 
de publieke tribune uit. Rechtstreeks verslag
op de lokale omroep. Een bonte stoet cultuur -
minnaars maakte gebruik van hun spreek -
recht. Het voorstel voor een culturele functie
voor de kerk kwam er zonder kleerscheuren
door, inclusief een budget voor de aankoop, 
de verbouwing en de exploitatie. Het gesputter
van de rechtervleugel van de VVD over een
links speeltje ging verloren in het gejuich van
de tribune.

Na een ingrijpende verbouwing onder leiding
van een toparchitectenbureau opende een jaar
later ‘Het Energie Bedrijf’ zijn poorten. Een
vestzaktheater, studio’s voor dans en muziek,
een grafisch atelier, werkplaatsen en een
expositie ruimte. De bieb had zijn filiaal waar 
je via internet toegang had tot alle collecties
in Nederland. In het park werd de laatste hand
gelegd aan een beeldentuin en kunstenaars
hadden inmiddels hun intrek genomen in de
voormalige school aan de overkant. Artiesten
van naam werden ingehuurd om workshops te
geven en kinderen en buurtbewoners te
begeleiden bij projecten in de wijk. De door het

ja zelfs over cultuur als funda -
ment voor beschaving met
kunst als motor. De wazige
blikken van zijn collega-
college leden deden hem
beseffen dat hij mede standers
buiten het stadhuis moest
organiseren. Hij schakelde
zijn culturele net werk in. 
De plaatselijke erfgoed -
vereniging benadrukte de
betekenis van het kerk gebouw
voor de wijk en bestempelde
het als een lokaal monument
van de Weder opbouw. Kunste -
naars richtten tijdelijke
installaties op in het park, 
’s avonds werden de mooiste
vakantiefoto’s van buurt -
bewoners op de gevel geprojec -
teerd. Er verrees een illegaal
buitenpodium waar de harmo -
nie en leerlingen van de
muziek school optraden en
waar ongekend talent de
sterren van de hemel rapte. 
De directeur van de biblio -
theek, die al jaren droomde
van een filiaal in een wijk waar
lees bevordering hard nodig
was, rook zijn kans. Met een
gloed vol betoog overtuigde de
landschaps architect de mensen
dat het park, inclusief de
daarin gelegen oude boom -
gaard, ook cultuur was. In het
kader van Mooi Nederland
verklaarden zij zich bereid 
om, indien nodig, zich aan de
bomen vast te ketenen. En
uiteraard kreeg hij steun van
de bewoners die tegen de sloop
van hun huis waren.
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welkom aan de grote tafel. De espresso is
uitstekend. Van de honderd wilde ideeën vallen
er uiteindelijk negenennegentig af. Maar dat
ene originele idee dat er werkelijk toe doet, 
was er nooit gekomen als er geen ruimte was
om negenennegentig keer de plank mis te
slaan. De gemeente staat er garant voor dat 
dit ene idee samen met de bewoners wordt
gerealiseerd. Het voorstel van de wethouder 
om in elke wijk zo’n culturele broedplaats 
op te richten, kan op brede steun rekenen. 
Het zou mooi zijn als ook de minister van
Cultuur dit soort initiatieven financieel gaat
ondersteunen.

NAi georganiseerde tentoonstelling over de
stedenbouwkundige kwaliteit van naoorlogse
wijken maakte de mensen extra trots op hun
buurt. En het op initiatief van een paar
enthousiastelingen opgerichte Cultureel 
Reis bureau liep als een trein: voor weinig geld
met de bus naar concerten, theater en tentoon -
stellingen. En, oh ja, de kinderen van de strop -
das ontdekten er hun creatieve talenten en
hadden er de tijd van hun leven.

Onder het motto ‘investeren in de toekomst’,
gebruikt de gemeente Het Energie Bedrijf
inmiddels als uitvalsbasis voor projecten in 
de buurt. Elke woensdagochtend is iedereen

Hans van Leeuwen
is woordvoerder Cultuur voor de SP

[advertentie]

AANKONDIGING

• Kunst en cultuur in wijk, 
dorp en stad: geen luxe maar 
noodzaak •
HÈT SYMPOSIUM OVER GEMEENTELIJKE CULTUURPOLITIEK
Maandag 18 januari 2010 - Stadsschouwburg Utrecht vanaf 9.30 uur

In de komende gemeenteraadsperiode zal de broekriem stevig worden aangehaald. 
Tegelijkertijd moeten gemeenten zich steeds meer inspannen om burgers en bedrijven 
een uitdagend leefklimaat te bieden. Ruimtelijke ordening, cultureel burgerschap en 
innovatie zijn de grote thema’s voor de komende jaren. Kunst en cultuur spelen daarin 
een cruciale rol. 

Dit symposium wordt georganiseerd door Kunsten ’92 in samenwerking met de Vrede 
van Utrecht en debatcentrum Tumult. Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht, opent 
het symposium. Het debat wordt geleid door Lennart Booij. M.m.v. vertegenwoordi-
gers uit de wereld van kunst en wetenschap, openbaar bestuur en politiek.  

Voor informatie en aanmelding: www.kunsten92.nl 
Neem deel aan het debat en kom op 18 januari naar Utrecht!
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