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Intrinsieke waarde

Geachte lezer,

Bij het naderen van de besluitneming door de Groninger gemeenteraad m.b.t. de Collegevoorstellen 
over (her)inrichting op basis van een impliciete herwaardering van het Stadspark, bekroop mij de 
behoefte scherp te krijgen waarop mijn weerzin ertegen was gebaseerd.
Plots moest ik terugdenken aan de jaren dat ik nog als kind met mijn moeder de Harmonie bezocht en 
daar mijn in de kiem al aanwezige passie voor intensiteit en schoonheid stilde.
De bij relatief klein eigen publiek geliefde en ook tot ver in het buitenland geroemde concertzaal in 
hartje Groningen, vertegenwoordigde als kernwaarde een illustere akoestiek.
Deze waarde trok ook veel grote artiesten naar deze muziektempel.
De zaal werd multifunctioneel gebruikt. De ene dag een concert (altijd op uw politieke woensdagen) en 
op een andere dag een tentoonstelling voor pluimvee. De intrinsieke waarde van het gebouw bleef 
echter behouden.

Op een gegeven moment werd het voortbestaan van het gebouw en de zaal ter discussie gesteld.
Naast zakelijke en politieke redenen hielp ook de min of meer verborgen suggestie mee dat het hier een
elitair genoegen, gebouw, kunstuiting en publiek betrof, teneinde de bal voor het doel te krijgen en 
daarna in te kunnen koppen.
Enfin, het verhaal is bekend. De gemeente had het in handen gekregen, de renovatie vond men te duur, 
er vielen engeltjes van kalk uit het plafond, dus gevaar, de orkestleden hadden en mopperden over 
onvoldoende accommodatie, het publiek werd te weinig volks en representatief geacht, de gemeente 
wilde etaleren en vond dat het mooier en beter kon. Een holle slogan die je opnieuw tegenkomt bij wijk- 
en stadsvernieuwing (aktueel in Lewenborg).
Het gebouw werd afgebroken en intrinsieke waarde was kwijt.

Hoe vergelijkbaar met het Stadspark, maar ook anders.
Ook hier veel intrinsieke waarde en relatief weinig publiek dat dit uit zichzelf op waarde kan schatten en 
ook om die reden benut. Ook hier een beoogde aanzet tot multifunctionele benutting vanuit ook andere 
waarden voor een breder publiek, maar nu met verlies aan intrinsieke eigenwaarde van het park. 
De politieke partij die sinds lang stond voor volksverheffing, maar ideologische veren afschudde en 
daarmee afgleed naar niveaus waar verheffing van zichzelf broodnodig wordt, zal waarschijnlijk 
binnenkort ook kiezen voor volksvermaak om rentabiliteit, extra inkomsten en slimme functiedeling 
mogelijk te maken, ten koste van intrinsieke waarde. The same story.

Het zou beter zijn om pal te staan voor echte waarde en deze het volle pond te geven en functies hun 
eigen territoir en lokaliteit te geven.
Opkomen voor echte waarde, Jan Publiek daarin opvoeden is niet elitair, maar een uiting van 
welbegrepen innerlijke en collectieve beschaving.
De grote Italiaanse zanger Benjamin Gigli bezocht na concerten voor de elite, ook de volkswijken, waar 
hij uit volle borst hetzelfde repertoire zong en door de bevolking uit ramen hangend muisstil werd 
beluisterd en daarna toegejuicht. Daar was waarde, beleving en trots bij brede lagen ingedaald.
Overigens had deze populaire tenor t.a.v. opkomend fascisme nog wel wat bijsturing kunnen gebruiken.

Ik zou willen zeggen aan de Raad, als het College tekort schiet: stel de intrinsieke waarden scherp, stel 
je op als behoeder ervan en investeer in educatie en laat aldus zien dat echte aristocratie niet poenerig 



en hol is, maar een kwestie is van innerlijke beschaving en niet neo-elitair als de huidige ordinaire 
pronkzucht: 'Er gaat niets boven stuurloos uitbreidend en waarde verkwanselend Groningen'.

Van de bulk aan verantwoordelijke Partijen is, vrees ik, weinig te verwachten.
Ofwel men wil de doelgroep binden (brood en spelen), dan wel een komend Kaageffect uitnutten in 
plaats van te verprutsen met afwijzing van hip eigentijds plezier op fietsafstand. Ook de bij weer 
anderen ontluikende electorale angst om burgers te frustreren, kan reden zijn tot slappe knieën. Met 
nep natuur is meer benutting (lees bebouwing) mogelijk en door het primaat van echte natuur, als basis 
van de economie, centraal en veilig te stellen, frustreer je menigeen, niet het minst volgende 
coalitiegenoten. 
Mijn hoop is gericht op (en laat ik verdorie maar man en paard noemen) bijvoorbeeld Partij voor de 
Dieren en Stadspartij.
Stel me niet teleur. Ik laat me graag verrassen.

E.M. Vroom


