CULTUUR WERKT VOOR DE PROVINCIE
Een goedgekleed gezelschap kwam bijeen in de foyer
Kleine, chique koekjes, kopjes koffie, kopjes thee.
De verwachting hooggespannen en de sfeer bijzonder fijn
En dat was niet voor niets! Het was tenslotte Valentijn.
Allemaal de zaal in want hier zou het gaan gebeuren
Ik vond het jasje van Janita prachtig bij de stoelen kleuren.
We startten met een filmpje, en dat bracht direct ter sprake:
Cultuur was alles wat wij als mensen samen maken.
Cultuur was zuurstof, prikkelde de creativiteit
Je deelt cultuur! En toen was daar Janita, stipt op tijd.
Haar hobby was de politiek en ze vertelde aan de klas
Dat de Eerste Kamer wat haar betreft slechts bijzaak was.
Dit werd een liefdevolle happening, en de catharsis was nabij
We gingen gezuiverd weer op huis aan, beloofde Janita u en mij.
Wie kwam van boven de rivieren? De halve zaal ging even staan
Één Friezin slechts in ons midden, Janita sprak haar in het Fries hier aan.
Zaten er makers in de zaal? Een handjevol, zo bleek alras
En toen bood Floris Alkemade een vergezicht aan deze klas.
De dialoog tussen generaties, zo definieerde hij cultuur
“To ben or not to be!” citeerde hij Hamlet toen vol vuur.
Jongeren met mobieltjes die append voor De Nachtwacht zaten?
Iedere generatie zijn eigen cultuur, hadden wij wel in de gaten.
In de Randstad? Daar gebeurde het, prikkelde men alle zinnen
In de provincie gebeurde niets! Daar trokken slechts de wolven binnen.
De onderlinge afhankelijkheid van stad en platteland
Toen “Who’s afraid of Red and Yellow?” De economie van Nederland.
De toekomst van het platteland, Floris noemde brood en spelen.
Waarna hij over populierenhout in Brabant iets wou delen.
De Schicksahlsfrage: Gingen wij het redden met elkaar?
Nederland rijker, beter, schoner? Daar hadden wij wel oren naar.
Een prachtig Panorama toonde Floris aan de klas
Ik kon haast niet wachten tot het 2040 was.
Optimistisch, niet naïef, en dat wij nooit honger hadden gekend?
Dat moesten we koesteren! Maakte Floris hier bekend.
Dat de Engelsen een uur langer sliepen dan wij maakte hem blij
Ook de Britten dienden gekoesterd, vanwege hun langslaperij.
Een toekomst bedenken waarnaar we kunnen verlangen is onze plicht.
Over Bert Wagendorps enige optimistische column ever werd ons toen bericht.
Het gevoel van betrokkenheid, daar ging Floris op in
Iedereen voelde zich betrokken, ook onze Friezin.

Floris wenste ons veel dromen, toen een lesje Hamlet van Tabak
En een laatste aanbeveling van Floris, vóór een vijftal pitchers sprak.
Hij noemde nog de gele hesjes voor ie weg mocht gaan.
Hee, dacht ik, de dagvoorzitster had ook een soort geel hesje aan.
Vijf pitches van vier minuten, daarna lunch, dat was niet gek
Want niemand hier had honger gekend, maar iedereen had best wel trek.
Dit was vast de provincie, dacht ik, toen ik u richting foyer zag gaan
Want als hongerige wolven viel u op de broodjes aan.
Na de lunch koos iedereen een passend paviljoen
Ik was ambitieus en besloot ze allemaal aan te doen.
Economische groei en imago, die sessie leek mij interessant
Ik was vooral getriggerd door die vier van Flevoland.
En ook dat Guggenheim Almere, zou dat betekenen dàt
Rijsberman een minderwaardigheidscomplex of grootheidswaanzin had?
Zijn slangenleren schoenen, vast niet voor niets had ie die aan
Imme, de Friezin, die bleek hier voor de klas te staan.
Zat hier verdorie nog een Fries! Imme die keek hem aan
En zei: “Je liet me daar, daarnet, mooi in mijn eentje staan!”
Een verhaal van tien minuten over wat Leeuwarden wist te bereiken
En een pleidooi om verder dan je eigen vierkante meter te kijken.
Naast mij staat trouwens Maarten wat naïef op dit toneel
Hij komt uit de provincie, met cultuur heeft ie niet veel.
De wolven zitten hem op de hielen, harder lopen doet ie niet
Ik werk nu tien jaar met hem samen, hij speelt altijd dit ene lied.
“Mienskip!” Meldde Imme, en wat stoorde haar het meest?
Dat slechts een handjevol mensen hier in Friesland was geweest.
Wat ze verder nog zei? Vraag dat bij de borrel zelf aan haar
Want het officiële rapport wordt pas 28 februari openbaar.
Cultuur met de blik op Europa, daar haakte ik ook nog even aan
Mijn stoel was ingepikt, zodat ik een kwartier moest staan.
Hoeveel geld werd in Nederland in 2018 opgehaald?
“Dat ben ik nog aan ’t berekenen!” werd aan de zaal verhaald.
Een vrouw uit Amsterdam haalde er, old skool” een papiertje bij
Zij las niet graag van haar mobiel, nou, dat geldt ook voor mij.
Ze sprak over netwerken tot ik alweer moest gaan
Hopend dat ik in een volgend zaaltje niet hoefde te staan.
Zaaltje blauw: Hoe cultuurbeleid in de provincie kon worden georganiseerd?
Over het IPO werd gepraat, maar ook al snel beweerd:
“Iedere provincie die heeft toch zijn eigen beleid.”
Over de urgentie van een gezamenlijke agenda ging het ook enige tijd.

Risicoprofielen, leefde dat? Nou, men dacht van wel
Maar dingen opleggen aan gemeentes, dat deed men toch minder snel.
“Je moet je ook kunnen verhouden tot hen die kunst en cultuur geen kerntaak vinden.”
Zei een stellige meneer, die er geen doekjes om wou winden.
Erfgoedlijnen, netwerktafels noemde een vrouw uit Zuid-Holland toen
Ik moest helaas weer verder want ik had nog meer te doen.
Veel provincies hadden geen idee hoe anderen het doen
Ook vandaag: in zaaltje blauw ging het heel anders dan in zaaltje paars of groen.
Zaal oranje: leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit
Ook hier mijn stoel bezet, en ik weer staan, zeer tot mijn spijt.
Josan zat op rij één gedecideerd haar zegje te doen
Zij leek, vond ik al eerder, op actrice Dora van der Groen.
Als het collectief belang was: geef kunstenaars een plaats in het proces!
“Leg het vast!” zei een jongeman, “dat is de sleutel tot succes!”
In de wetgeving zat geen verleiding, zei een dame in het geel
En tussen boeren en hun nieuwe buren speelde ook heel veel.
Participatie en publieksbereik, het ging in deze klas
Over graffiti en dat dat dus wel degelijk erfgoed was.
Nèt als ons slavernijverleden, door iemand werd ons toevertrouwd:
“Erfgoed is vijftig jaar of ouder, en dus minstens vijftig jaar oud.”
“Kids gaan niet meer naar popconcerten” riep een man op luide toon
De halve zaal zat, als kids bij De Nachtwacht, te kijken op zijn telefoon.
Een maakster uit Nijmegen zat als lone wolf hier in de zaal
Aan urban, rap en spoken word had men behoefte, allemaal.
Rond half vier terug naar hier voor een laatste debat
Ik beken dat ik nog niet echt Valentijnsgevoelens had.
De zaal een tikkie leger, niet iedereen bleef tot na vieren
Een groot deel van u moest ook nog terug naar onder de rivieren.
Onze Friezin? Zij was er nog, Friezen zijn trouwe mensen
En die mienskip strekt zich uit tot ver voorbij hun grenzen.
In volle vaart weer verder, de dagvoorzitster zei de klas
Dat het in alle paviljoens vandaag een wilde toestand was.
Poëtica en politica in één panel bijeen, werd ons verteld
In sneltreinvaart werd toen dat panel aan ons voorgesteld.
Een altvioliste die niet twitterde, een oud ROC docent
Een Heerlense en een operaman met een engels accent.
Witte vlekken activeren, cultuurparticipatie stimuleren
En ook educatie! Wilde Karin reageren.
Cultuureducatie, ook een dame in de zaal was vóór
“We moeten wel realistisch zijn” waarschuwde Nicolas het gehoor.

Continuïteit was heel erg van belang, liet hij ons weten
Ik hoop niet dat ie bedoelde dat we het hele jáár paaseitjes moesten eten.
Anry sprak over vertrouwen en ze stelde aan de orde:
“Misschien moet er uiteindelijk veel meer ontregeld worden.”
Nicolas moest z’n publiek verleiden, werd door Anry opgemerkt
En zij moest erop vertrouwen dat zijn verleidingskunst ook werkt.
Kijk, dit riekte nou naar Valentijn, of rook ik dat verkeerd?
“We zijn allemaal veel te blank!” Zei Nicolas geagiteerd.
De gedeputeerde uit Noord-Brabant, aan wie de dagvoorzitster vroeg:
“Betrekken jullie in Brabant de jongeren eigenlijk wel genoeg?”
Ja, zo maakte de gedeputeerde blozend hier bekend
Ze hielden van hun erfgoed, en van menig monument.
Chris was vader van millennials, en ’t is maar dat u weet
Dat Chris thuis met hen aan uiterst zinvolle keukentafelgesprekken deed.
Rogier stapte naar voren, een leuke, blanke jonge man
De regionale cultuurindex, hij deed kort kond daarvan.
Podiumkunsten werden hier door hem in kaart gebracht
En de vrijwilligers waren verdeelder dan gedacht.
In Zeeland veel vrijwilligers, de inkomsten best laag
Daar moesten we eens goed naar kijken, dat had Rogier heel graag.
Het verschilde per provincie hoe het geld werd uitgegeven
Een plaatje met gekleurde balken volgde ook nog even.
Ik zag blauw, oranje, grijs en geel, als ik mij niet vergiste
En moet bekennen dat ik toch de witte vlekken miste.
Wat het panel uit de lijst de belangrijkste aanbeveling vond?
“Meer cultuur in de politiek!” zei Nicolas terstond.
“Vertrouwen over en weer, zei Anry, “niet alles op een weegschaal leggen”
En was er iemand in de zaal die één zin over de omgevingswet kon zeggen?
Een dame deed haar best de wet in één levendige zin te vangen
Één zin! Het lukte, maar het was dan ook wel een hele lange.
“Voed de creatieve humuslaag!” zei Chris, het woord aan Karin toen
Die zag soms door de bomen het bos niet meer, en wou de dingen anders doen.
De prioriteit van Madelon, die hoorden we nog aan
De Vondst was een samenwerkingsverband, gaf ze ons te verstaan.
Het kan met weinig middelen, in hele korte tijd
Wilde Madelon tenslotte vol overtuiging aan ons kwijt.
Over het overdrachtsdossier werd nog heel even iets bericht
En toen was de vloer voor mij en voor mijn Valentijnsgedicht.
Ik wens iedereen mooie dromen toe, de durf te blijven fantaseren
En ik wens Rijsberman mooie schoenen en zijn eigen Guggenheim in Almere.

Een blanke zaal, geen witte vlekken, het ging alle kanten op
Ik voel mij zeer gezuiverd, vandaar ook dat ik aanstonds stop.
Ik doe nog zes coupletten, dan denk ik dat ik vertrek
Dan ga ik naar mijn eigen kinderen voor een keukentafelgesprek.
To be or not to be! Een mooie middag brood en spelen
Het was mij een genoegen hier wat tijd met u te delen.
Na de borrel snel weer terug naar boven de rivieren
Dan parkeer ik de cultuur, om Valentijn te vieren.
Veel discussie kreeg u hedenmiddag voor de kiezen
Er was niet eens eensluidendheid over het aantal Friezen.
Als een lone wolf in schaapskleren hoop ik dat ik met mijn rap
Al was ie niet erg urban, toch iets bijgedragen heb.
Ik kan nog uren doorgaan, Maarten wordt een beetje moe
Die is aan een catharsis en een goeie borrel toe.
Ik doe nog twee coupletten, dus de loutering volgt vlug
Ook fijn voor alle Friezen, die moeten nog naar huis terug.
De Schicksalfrage: ga ik het wel redden tot het slot?
Mijn inzet die was tomeloos, ik werkte mij kapot.
En ik heb ook gezorgd dat elke regel prachtig rijmde
Want als het één keer niet rijmt huren ze de volgende keer Nico Dijkshoorn in.
Een liefdevolle happening, vandaag op Valentijn
’t is hoog tijd voor de borrel, dus dit moet het einde zijn.
Voor mijn ogen dansen witte vlekken, ik zie er minstens twee
En we zaten hier gezellig, en we zaten hier oké!
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