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nog, wat mij betreft zouden politiek en beleids -
makers minder bang moeten zijn om kunst en
cultuur als beleidsinstrument in te zetten.
Natuurlijk heeft cultuur een intrinsieke
waarde, maar juist omdat we erkennen dat er
méér is dan l’art pour l’art, krijgen kunst en
cultuur ook maatschappelijke relevantie. 
Ik ga zelfs nog een stapje verder. Dit kabinet
wil mensen bij elkaar brengen, culturen
integreren en verveelde jongeren van de straat
houden. De kunst en cultuur die in Nederland
worden aangeboden, mogen dankbaar worden
gebruikt om dit soort doelstellingen te
realiseren. 

Daarbij is cultuur van eminente waarde 
voor een innovatieve, creatieve samenleving.
Kunst die als iets natuurlijks aanwezig mag
zijn, in het straatbeeld, op school, op de werk -
vloer, vormt mensen, laat mensen nadenken.
Waarom zou het verwerpelijk zijn om te stellen
dat de overheid kunst en cultuur nadrukkelijk

De discussie over de vraag hoe betrokken de
politiek bij de cultuursector mag zijn, wordt 
al drie jaar gevoerd. De politiek is allang haar
terughoudendheid kwijt om kunst en cultuur
in te zetten om beleidsdoelen te realiseren. 
Zo valt in het coalitieakkoord uit 2007 van dit
kabinet te lezen dat cultuur mensen bindt en
dat cultuur essentieel is bij het creëren van
trots en gemeenschapsgevoel in onze samen -
leving. Cultuur is weer maatschappelijk
relevant. Het is daarom – zo lezen we in het
coalitieprogram – van belang dat we een divers
kunstaanbod hebben en dat cultuur participatie
gestimuleerd wordt.

De afgelopen tweeënhalf jaar is over deze
insteek veel gesproken. Ik zie mijzelf als een
vrijdenker in de discussie over de vraag hoezeer
politiek en cultuur verstrengeld mogen zijn.
Hiermee bedoel ik te zeggen dat ik niet kramp -
achtig probeer de verhouding tussen staat en
culturele instelling ‘zuiver’ te houden. Sterker
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mag erkennen in het
overheids  beleid? Ik zal u 
een paar voorbeelden geven,
en ik hoop dat u durft toe te
geven dat een bloeiend
cultureel klimaat ook gediend
is bij betrokkenheid van
rijkswege. Immers, cultuur
moet vanuit de samenleving
zelf komen. 

Kunst in de buitenwijk
Het is goed als zoveel mogelijk
mensen met kunst en cultuur
in aanraking komen. Per slot
van rekening zetten kunst 
en cultuur mensen aan het
denken, brengen hen bij
elkaar, kunnen hen weerbaar
maken. Iedereen, maar dan
ook iedereen in Neder land
moet daarom de kans krijgen
om met kunst en cultuur in
aanraking te komen. Kunst -
instellingen moeten tot in de
haarvaten van onze samen -
leving te vinden zijn. We
moeten daarom investeren in
instellingen buiten de Rand -
stad. Maar als je het hebt over
spreiding van kunst, dan zul je
ook uitdrukkelijk moeten
denken in termen als binnen -
stad versus buitenwijk. 
Het culturele leven in een stad
zal zich als vanzelfsprekend
concentreren in het centrum. 

Met kunst en cultuur valt 
– beleidsmatig – echter juist 
in de buitenwijken een wereld
te winnen. Niet alleen omdat
daar de mensen wonen en
leven die niet automatisch
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sociale cohesie. Er zijn steeds meer kruis -
bestuivingen tussen eigentijdse ontwerpers en
traditionele vaklui. Mensen identificeren zich
nu eenmaal sneller met cultuur die ‘dichtbij’
is. Politiek, blijf dus niet hangen in besmuikt
gegniffel, maar gebruik de volkscultuur om
mensen zich thuis te laten voelen en om hen te
binden aan hun directe omgeving en aan hun
wortels. Erken de volkscultuur als een nieuw
beleidsterrein, dat we moeten ontginnen en
gebruiken om mensen hun eigen identiteit en
wortels, ja ook de Marokkaanse of de
Somalische, te laten ontdekken en verwoorden. 

Ook voor onze monumenten geldt dat zij
gebruikt kunnen worden om belangrijke
beleids doelstellingen te verwezenlijken. 
Het publieke belang van een goed verzorgd
monumentenbestand zit ’m niet alleen in de
cultuurhistorische waarde. Monumenten maken
wonen en werken prettiger, dragen bij aan 
het veiligheidsgevoel. Daarbij is er ook een
economische component. Toerisme en horeca
floreren mede dankzij een monumentale
omgeving. Bovendien is het geen geheim dat
restauratiewerkzaamheden de bouwwereld
mede draaiende houden en oude ambachten
niet laten verdwijnen.

Vanzelfsprekende cultuur
De overheid maakt dus steeds vaker gebruik
van het culturele aanbod, om participatie of
integratie te bevorderen, om wijken leefbaar 
te houden, om het toerisme een zetje te geven,
om de culturele industrie te helpen, en ik zie
niet in waarom dat niet zou mogen. De culturele
sector op zijn beurt zou deze betrokkenheid
dankbaar moeten accepteren. Het geeft de
sector – letterlijk – een podium, en een kans 
om eindelijk eens goed te wortelen in de 
Neder landse samenleving. Als het erop aan -
komt, willen politiek en culturele sector beide
dat cultuur iets ‘vanzelfsprekends’ wordt, 
iets dat constant om ons heen aanwezig is, 

met het culturele leven in aanraking komen,
maar ook omdat de problemen waar men daar
mee kampt, zoals het gebrek aan sociale
cohesie, met kunst en cultuur te lijf kunnen
worden gegaan. Het Nederlands Philharmonisch
Orkest is een goed voorbeeld. Dit orkest trekt
de Bijlmer in om jonge mensen die niet gewend
zijn aan klassieke muziek, hiermee vertrouwd
te maken. De stad Amsterdam financiert dit
soort initiatieven, maar in veel andere steden
kan dat nog een stuk beter. 

Het zelf beoefenen van kunst in verenigings -
verband bevordert het groepsgevoel en de saam -
horigheid. Daarbij, kunstbeoefening, of dat nu
drama, muziek of tekenen is, is belangrijk voor
de sociale en emotionele ontwikkeling van
kinderen. Het leert kinderen om te gaan met
hun emoties en maakt hen creatief. We willen
een innovatieve samenleving, en dan moet je
jonge mensen leren om creatief te zijn. 

Het mes snijdt ook hier aan twee kanten. 
Het zelf beoefenen en ervaren van cultuur 
is de basis voor het culturele leven. Juist via 
de amateurkunst kom je tot een bloeiende
professionele kunstsector, omdat je via
amateurs een breder en geïnteresseerd publiek
trekt. En zoals dat ook geldt bij de relatie
tussen breedtesport en topsport kan gezegd
worden dat een brede basis in de kunst ook meer
getalenteerde toppers oplevert. 

Verdieping van volkscultuur
Willen we voorkomen dat mensen zich verloren
voelen in hun omgeving, dan biedt de cultuur
dicht bij huis hen een belangrijk anker. De
cultuur die het dichtste bij de mensen staat, 
is de volkscultuur. Volkscultuur is rijkdom,
vertegenwoordigt de identiteit en het culturele
kapitaal van een samenleving. Het afgelopen
jaar zijn meer mensen overtuigd geraakt van
het maatschappelijke belang van volkscultuur,
van de functie ook die de volkscultuur kan
hebben voor regionale identiteiten en voor
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over de vulling van de zalen wat mij betreft
geen enkel woord, maar over die eerste stenen
voelde ik me meer dan gerechtigd iets te zeggen.
De locatie van het NHM (in de bossen naast 
het Openlucht museum, of hip en virtueel aan
het water) was allesbepalend voor het karakter
en de verdere uitbouw van het museum. Vergeet
niet dat het NHM zijn basis heeft in een aan -
genomen Kamer motie. Nu die fundamenten
stevig staan, geef ik de verdere invulling graag
uit handen.

De politiek moet zich niet laten knevelen door
Thorbecke. Met een te intrinsieke benadering
van Kunst (met een grote ‘K’) doe je de cultuur -
sector onvoldoende recht. Het zou winst zijn als
de minister, maar ook zijn collega-bewinds -
personen, kunst en cultuur zouden gebruiken
om hun eigen beleidsdoelen te realiseren, of dat
nu op het terrein van integratie, jeugdbeleid,
veiligheid, toerisme of ruimtelijke
ontwikkeling is.

en waar het publiek zich in 
het voorbij gaan aan laaft.

Nu begrijp ik de natuurlijke
angst van de culturele sector
wel, die stelt dat als de politiek
te dicht bij komt, het gevaar
dreigt van inhoudelijke
inmenging. Ik zeg u ronduit,
het zijn slechte politici die
willen sturen op de intrinsieke
waarde van cultuur. Over
goede, slechte, mooie, lelijke,
aangrijpende, vlakke, ja zelfs
wenselijke of onwenselijke
kunst kun je als politicus geen
mening hebben. Wat door de
Raad voor Cultuur of ander
onafhankelijke toetsings -
commissie als subsidiabel is
bestempeld, dien je te
accepteren als ‘kwalitatief
aan de maat’. Politici en
bestuurders die aan dit
principe rammelen, dienen
genadeloos te worden terecht -
gewezen. Bedenkelijk vind ik
daarom de politici die de
kwaliteit van de Raad voor
Cultuur of een Kunstraad in
twijfel trekken. Toen mevrouw
Gehrels probeerde te sturen 
op de personele bezetting van
de Kunstraad ging ze in mijn
ogen dan ook te ver. 

Over de inhoud en over de
kwaliteit ga je dus als politicus
niet. Hoe belangrijk het is om
die lijn te trekken, heb ik deze
zomer onder vonden tijdens
het debat over de locatie van
het Nationaal Historisch
Museum (NHM). Over het
museale concept louter lof,
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