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Fanfare in ruste 

Een terugblik uit 2000. Was de verster
king van het maatschappe/1jk midden veld 
wei geslaagd? De afstand van overheid 
tot burger was toegenomen. De inzet van 
mensen, tach een eerste voorwaarde, 
niet. Maatschappel1jke organisaties 
dreigden dood te b/oeden. 

Toch voelde hij zich niet gerust. 
Nogmaals bladerde hij met page-down 

door zijn contactenlijst. In chronologische 
volgorde verschenen daar namen van bur
gers, familieleden, buren, buurtgenoten en 
van verenigingen, correspondenties, be
sturen. Keurig ondergebracht in catego
rieen met vermeldingen als 'opgelost posi
tief' ·pogingen gestaakt', 'onder handen' 
en met toevoegingen 'aantal contacten', 
'onderwerp' en 'verkiezing ja/nee'. 

Tien jaar geleden kon hij nog geen type
machine bedienen, toen zijn campagne
leider hem sommeerde al zijn ombudswerk
zaamheden vast te leggen. Zijn vrouw, die 
tevens secretaris van de oudercommissie 
van de basisschool was, had hem overtuigd 
om een PC aan te schaffen. Sinds dat mo
ment bouwde hij aan zijn relatienetwerk En 
het moet gezegd: de entree in de ge
meenteraad verliep perfect. Hij voerde voor 
CDA-begrippen een efficiente, effectieve 
en moderne campagne. Door de afdelings
voorzitter werd hij naderhand tot voorbeeld 
gesteld van raadsleden die de 'bestuurlijke 
vernieuwing' in praktijk brachten. 
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En nu stond hij aan de start van zijn 
derde gemeenteraadscampagne Hij moest 
voor het weekend de teksten klaar hebben 
voor de brieven die hij aan zijn relaties ging 
schriJven 'Hoe anders zullen die teksten 
worden dan ruim acht jaar geleden', dacht 
hij. 

Hij zou beginnen met een verwijzing dat 
het nu de eerste gemeenteraadsverkiezin
gen van de eenentwintigste eeuw betrof
fen. Daarna een alinea over het belang van 
het benutten van het kiesrecht. Dit dee I kon 
gemakkelijk via de tekstverwerker in aile 
brieven standaard worden opgenomen. 
Vervolgens moest er een passage komen 
over de rol van de gemeente voor de ge
adresseerde. Dit was moeilijker dan bij vo
rige campagnes. Veel van de concrete 
kleine noden van burgers werden niet meer 
door de gemeente opgelost. Tegenwoor
dig waren er immers van die 'wijksteun
punten' waar ex-ambtenaren samen met 
welzijnswerkers de burger hielpen. Daar 
werden klachten afgehandeld, kleine ver
gunningen verleend en mensen doorver
wezen naar hulpvaardige instanties. 

De tijd was voorbij dat hijzelf als enig 
'wijksteunpunt' fungeerde. Natuurlijk, nog 
steeds deed de titel 'gemeenteraadslid' 
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wonderen en riepen gelukkig vele burgers 
zijn bemiddeling in. Maar steeds vaker 
voelde hij zich in verlegenheid gebracht als 
hij met die burger in de spreekkamer in het 

Het gemeenteraadslid kon 
steeds minder bemiddelen 
voor de burger 

steunpunt zat en moest vaststellen dat de 
functionaris meer kon doen dan hijzelf. 

De gemeente had veel van haar recht
streekse burgercontacten gedecentrali
seerd of geprivatiseerd. Hij had die ontwik
keling jarenlang ondersteund. 'Terugtrek
ken op de kerntaken van de overheid', meer 
'overlaten aan het maatschappelijk midden
veld', heette dit toen. In zijn geval had het 
geleid tot vergroting van de afstand poli
tiek-burger. De meeste contacten in het 
computergeheugen dateerden dan ook van 
de eerste periode. 

Veel omvangrijker waren nu zijn contac
ten met het georganiseerde particulier initi
atief, met verenigingen, bewonerscommis
sies, ouderraden, welzijnsstichtingen en 
adviescolleges. Het had zijn politiek Ieven 
op een abstracter niveau gebracht. Veel 
tijd was hij kwijt met vergaderen. lmmers, 
aile organen wilden aan de politiek Iaten 
zien waarom ze zo belangrijk en onmis
baar waren. En vooral, waarom de ge
meentelijke subsidie zo goed besteed 
was. 

Eerlijker en opener 
Hij was er niet gerust op. Hij moest toege
ven dat de relatie van de overheid tot het 
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georganiseerde vrijwilligerswerk, het ver
enigingsleven, eerlijker en opener was dan 
acht jaar daarvoor. Waarom loch die twijfel 
of dit wei goed was? 

Verleden maand was hij te gast geweest 
op de kerstviering van de Koninklijke Fan
fare, waarvan hij erelid was. De praeses 
van de fanfare had in zijn welkomstwoord 
uiteraard veel gezegd over de toen nabij
zijnde eeuwwisseling. Maar ook had hij 
zorgelijk vooruitgeblikt naar het honderd
jarig bestaan in 2002. Openlijk had hij zich 
afgevraagd in welke staat de fanfare dit 
feest zou meemaken. De jeugdopleiding 
was leeg, het majorettenpeloton gehal
veerd, meer blazers moesten om financie
le redenen afhaken en leden voor een jubi
leumcomite waren niet te vinden. 

Na de vie ring had hij met de praeses en 
diens secretaris over dit thema doorge
praat. En zoals zo vaak, ze waren langdu
rig stil blijven staan bij de rol van de ge
meente. Tien jaar geleden veranderde de 
gemeente haar subsidiebeleid grondig. 
De fanfare kreeg voordien een bedrag per 
jeugdlid om diens muziekopleiding te be
talen, alsmede een lump-sum bed rag naar 
rata van de muzikale kwaliteitsklasse. Na 
de wijziging ontvingen de stedelijke mu
ziekkorpsen geen subsidie meer omdat de 
overheid had geconstateerd dat het subsi
diebedrag gemiddeld minder dan lien pro
cent van de verenigingsomzet bedroeg. 
Wei zou een hogere vergoeding worden 
gegeven als een muziekvereniging ge
meentelijke festiviteiten opluisterde. 

De actieve fanfare besloot de muziekop
leiding zelf te gaan verzorgen en stopte de 
samenwerking met de muziekschool. Ge
lukkig bezat de fanfare een aantal uitste
kende muzikanten met pedagogische 
kwaliteiten. Toch daalde het aantal leerlin
gen gestaag. De bereidheid van leerlingen 
om van collegamuzikanten elementaire mu
zieklessen te volgen werd steeds geringer. 
Ook was er een aantal muzikanten dat van 
het bestuur een kleine vergoeding ging 
vragen voor de tijd die het aan de leerlin
gen besteedt. Het bestuur was van mening 
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dat de interne opleiding een vorm van vrij
willigerswerk diende te blijven, doch was 
bereid de actieve leraren met consumptie
bonnen en een nieuw instrument te belo
nen. Diverse onderlinge wrijvingen en le
denmutaties verder waren geen !eden 
meer beschikbaar voor muziekonderwiJs 
aan jonge fanfareleden. Sindsdien bleef 
de dirigent een kwartier per repetitie na 
voor deze jongeren. 

Financii:He situatie 
Als gemeenteraadslid had hij deze ontwik
keling betreurd. Financieel ondersteunde 
hiJ de fanfare met een forse jaarlijkse do
natie, hetgeen hem vier jaar geleden een 
erelidmaatschap had opgeleverd. Tevens 
kende hij de kabinetschef inmiddels zo 
goed dat de fanfare verzekerd was van 
een a \wee goedbetaalde optredens per 
jaar. 

HiJ maakte zich zorgen voor de financie
le situtatie op lange termijn De laatste jaren 
was de fondswerving en sponsoring van 
en voor verenigingen sterk uitgebreid. Elke 
zichzelf respecterende vereniging of orga
nisatie had naast een penningmeester ook 
een bestuurslid/fundraiser. Het computer
geheugen telde meer dan twee contacten 

Niemand deed ook 
meer iets pro deo 

per week van verenigingen die zijn mede
werking of aanwezigheid verzochten op 
braderieen, rommelmarkten, tombola's, en
zovoort. 
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De kosten voor verenigingen waren dan 
ook enorm gestegen. Niemand deed ook 
meer iets pro deo. De organisatie van een 
simpele fancy-fair begon vaak al met een 
negatief saldo. De medewerking van ver
enigingen werd afhankelijk gesteld van de 
bijdrage voor de verenigingskas. Aan die 
verzakelijking van de verhoudingen had de 
gemeente ook fors bijgedragen. Service
verlening van het gemeentelijk apparaat 
ging tegenwoordig tegen meer dan kosten
dekkende tarieven. Elk dranghek, iedere 
vlaggestok, elk metertje zeil of vierkant me
tertje openbare grond werd in rekening ge
bracht. De brandweer bracht tarieven in re
kening voor brandveiligheidsvergunningen, 
de politie voor extra toezicht, de milieu
dienst voor de controle op het opruimen en 
mocht de fanfare toevallig buitenlandse 
gasten hebben die door de burgemeester 
ten gemeentehuize werden begroet, ont
ving de vereniging een rekening voor bode
diensten en aangeboden drank. 

Soms kon hij als raadslid de zwaarste 
pijnen verzachten, maar meestal was de 
enige troost die hij de vaak moedeloze ver
enigingsbestuurders kon bieden: zijn aan
wezigheid met gevulde enveloppe. Het 
zou echter vreemd staan in zijn brief aan 
de verenigingsrelaties als hij moest verwij
zen naar de geschenken die hij had uitge
deeld. Trouwens, raadsleden van andere 
partijen deden ook schenkingen. 

Wei zou hij wijzen op het enorme belang 
van verenigingen voor de sociale opbouw 
van de samenleving. Hij zou schrijven dat 
het geluk van mensen nu eenmaal niet 
door de gemeente word\ bepaald maar 
door mensen zelf, in allerlei verbanden. En 
dat het dus belangrijker was om de vereni
gingen in ere te houden dan ... 

Kaartenbak leeg 
Hij was er niet gerust op. 

Had hij deze tekst niet acht jaar eerder 
ook gebruikt? 'Maatschappelijk midden
veld' werd het toen door partijgenoten ge
noemd. Oat sloeg toen ook op het school
bestuur van zijn vrouw. En het was tevens 
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van toepassing op het ex-gemeentelijk 
zwembad dat buurtbewoners hadden 
overgenomen en vervolgens zes Jaar en
thousiast winstgevend exploiteerden, tot
dat de grote renovatie niet meer kon wor
den uitgesteld. Enthousiast waren ze ook 
in zijn fractie geweest. Elk fractielid zat wei 
in een netwerk van vele verenigingen die 
allen riepen om minder overheidsbemoeie
nis. 

De verkiezingscampagne vier jaar later 
had over dit thema gezwegen. Een grotere 
vrijheid voor verenigingen door minder 
strenge subsidieregels was gepaard ge
gaan met een forse subsidievermindering. 
De vrijheid was door met name kleine ver
enigingen duur betaald. Tegelijkertijd was 
de toegenomen klant-vriendelijkheid van 
de gemeente gepaard gegaan met inge
wikkelde leges- en tariefverordeningen. 

De grote verenigingen en stichtingen 
konden de klappen beter opvangen. Ech
ter het werd steeds moeilijker voor deze 
clubs bestuursleden te vinden. Uit zijn re
latiekringen had hij gelukkig nog diverse 
verenigingen aan bestuursleden kunnen 
helpen, maar nu was ook die kaartenbak 
leeg. 

Hij was er niet gerust op. 
Noodzakelijk was een nieuwe impuls 

aan dat middenveld, aan de verenigingen, 
aan de organisaties. Nodig was een beleid 
van de gemeente waaruit zou blijken dat 
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de overheid vierkant achter de actieve bur
gers van de stad wenst te staan. Een be
leid was nodig waardoor activiteiten wer
den gestimuleerd en niet afgehouden. Oat 
zou hij schrijven. Maar zou de actieve bur
ger daarop zitten te wachten? Ging het er 
niet meer om dat de niet-actieve burger 
betrokken zou raken? Oat meer dan de 
weinigen op dit moment zich verantwoor
delijk zouden gaan voelen voor het wei en 
wee van hun vereniging, hun school, hun 
buurt? 

En hoe maak je personen duidelijk dat 
ze een verantwoordelijkheid hebben voor 
elkaar? Hoe vertelt de praeses van de fan
fare dat de extra inzet in de opleiding van 
leerlingen gratis dient te geschieden? Oat 
de kosten van de fancy-fairdalen als dele
den meer gratis zelfwerkzaamheid verrich
ten? Oat de vorming van kinderen ermee 
gebaat is als ze een regulier verenigings
contact opbouwen? 

Die vragen zou hij in zijn brieven stellen. 
Hij zou Iaten zien dat de gemeente wei 
degelijk een taak heeft om te zorgen dat 
het geluk in allerlei verbanden tot stand 
komt. HiJ zou ook schrijven dat daarbij de 
inzet van mensen hierbij de eerste voor
waarde is. Zou zijn brief helpen? 

Hij werd er niet geruster op. 

Chrrsten Democratrsche Verkenningen 6/7/91 

Inter 

H 
vc 
VE 
d~ 

vc 

'We 
pel~ 

die 
stac 
stru 
vinr; 
z1jn 
van 
fan£ 
fan£ 
heic 
den 
ke!E 
eigE 

'De 
van 
zeg 
in hf 
lastf 
Ons 
Mac: 
len 
stuL 
omc 
in g 
de 
Toe 
vorr 
tot ~ 

we, 
verf 
Der 

Chrrc 


