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34 OPINIE

D
eze week was ik
te gast bij Bleye-
makerij De Boe-
mel in de Spoor-
zone, waar het al-

tijd bruist van goede, nieuwe
ideeën. De bijeenkomst ging
over de participatiewet, die ge-
meenten voor de uitdaging
stelt banen te creëren voor
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Deze mensen
zijn erg gemotiveerd om te
werken, willen heel graag
maar komen niet aan de bak

vanwege een beperking. Ik
sprak er met een pensioenadvi-
seur, die breed uitpakte over
de noodzaak van een goed pen-
sioen, om vooral tijdig te kun-
nen stoppen met werken.
Toen de tegenstrijdigheid daar-
van tot me doordrong, dwaal-
den mijn gedachten af. Je zou
het niet zeggen, maar ik ben 51
jaar oud. Veel mannen van
mijn leeftijd zijn al bezig met
het afbouwen van hun werkza-
me leven richting het pen-
sioen. Ik ken er veel die een
spaarzaam leven leiden om op
enige leeftijd te kunnen stop-
pen met werken en dan te
gaan genieten van een goed ver-
zorgde oude dag. Dan is het
toch jammer als het zo ver niet
komt, omdat tussentijds Mage-
re Hein een onaangekondigd

bezoek brengt. Daarom leef ik
in het nu, pak ik wat ik pakken
kan, maak ik me niet druk om
later en zorg ik er voor fit te
blijven en mijn werk leuk te
blijven vinden. Dat lukt me
omdat ik naast de uren per
week die ik werk, ook veel an-
dere dingen doe die me ener-
gie geven. Zo lang dat werk me
interesseert, ik daar nog dage-
lijks een kick van krijg en het
er voor zorgt dat ik er telkens
weer toe doe, wil ik dit nu
juist zo lang mogelijk blijven
doen.
Hoezo, stoppen met werken?
Doorgaan tot ik er bij neerval!
Ik denk niet aan een pensioen
dat me in staat stelt zo snel mo-
gelijk te stoppen met werken,
ik zie het pensioen als een
voorziening om juist zo lang
mogelijk door te kunnen blij-
ven gaan. Een heerlijke gedach-
te, die geen druk legt van het
zo nodig moeten stoppen op
een bepaalde leeftijd, maar die
juist prikkelt om steeds weer
nieuwe uitdagingen aan te
gaan. Misschien wel in een an-
dere regelmaat en tempo naar-
mate de tijd voortschrijdt,
maar steeds met voldoening en
in lijn met de maatschappelijke
ontwikkeling waarin mensen
langer werken en een beroep
op de overheid niet meer van-
zelfsprekend is.
De pensioenadviseur vraagt
me of hij me nog van dienst
kan zijn met een persoonlijk
advies. Beleefd houd ik mijn
antwoord kort: ‘ik denk het
niet’.

Gastcolumnist Marc Heuvelmans
(Berkel-Enschot) is advocaat in Til-
burg en voorzitter van Bedrijven
Overleg Regio Tilburg (BORT).

ANALYSE
door Ben Ackermans

TILBURG – Ibrahim Maalouf trad
op. Asian Dub Foundation ook.
Evenals Jambinai, Fanfara Tirana
en Palenke Soultribe.
U kent ze misschien niet, deze
toppers uit Libanon, Engeland,
Zuid-Korea, Albanië en Colom-
bia. Begrijpelijk. Maar voor dui-
zenden liefhebbers van wat als
wereldmuziek te boek staat wa-
ren ze in het laatste juniweekend
van vorig jaar echt wel een attrac-
tie.
De Koepelhal en de Wagenmake-
rij in de Spoorzone daverden op
hun grondvesten. Niet alleen van-
wege de soms erbarmelijke akoes-
tiek, maar ook vanwege het en-
thousiasme van het publiek dat
voor een bijna uitverkocht huis
zorgde.
En toch eindigde het festival
120.000 euro in de min.
Het was in 2012 een gedurfd, moe-
dig en verstandig besluit van de
directeuren Jan Drissen en Erwin
Schellekens: Festival Mundial
ging een nieuwe toekomst tege-

moet in het hart van Tilburg. Van
het gras en het lommer van het
Leijpark naar het industriële staal
en steen van de Spoorzone.
Gedurfd: juist de groene entoura-
ge maakte Mundial tot het festi-
val dat het ooit was - relaxt, een
familieuitje waard.
Moedig: het is het makkelijkst om
op een succesformule te blijven te-
ren.
Verstandig: die formule was na 25
jaar sleets aan het raken, evenals
het publiek. En door onder meer
logistieke en beveiligingseisen en
de claims van artiesten ook niet
meer te betalen. Zeker niet in die
omvang.
De herbronning van Mundial op
een nieuwe plek, voor het eerst in
2013, liet zich onmiddellijk zien:
compacter, nog steeds werelds
maar veel meer grootstedelijk ge-
tint, een gretig maar beduidend
jonger publiek.
Het was een meteen al geslaagde
overgang. En dat voor een zeer
schappelijke entreeprijs. Mundial
is op dat vlak altijd, en de laatste
twee jaar zeker, zeer concurre-
rend geweest met andere grote

festivals. Dat gegeven wordt in kri-
tische commentaren wel eens on-
der het Leijparkgras geschoffeld.
Zoals er ook vaak al te makkelijk
terugverwezen wordt naar de be-
gintijd van Mundial, toen de gra-
tis entree ervoor zorgde dat het in
het park zwart zag van de men-
sen.
De vergelijking met toen is veelal
getekend door nostalgie. En un-
fair. Het Festival Mundial van nu
is van een totaal andere orde.
Het is in al die jaren gegaan van
goededoelenfeest met muzikan-
ten als omlijsting, naar een artis-
tiek ambitieuzer en in meerdere
opzichten ook zakelijker evene-
ment. Zeker toen sappige
(rijks)overheidssubsidies wegvie-
len. En in 2013 was er dus die ab-
rupte ombuiging naar een duide-
lijker afgebakende koers.
Drissen en Schellekens mogen
wat het gebodene betreft trots
zijn op de twee edities in de nieu-
we omgeving en stijl. Maar aan de
zakelijke kant van het verhaal is
schaamrood eerder op zijn plaats.
Ga maar na: op de 120.000 euro
aan rode cijfers van Festival Mun-
dial 2014 volgde een tekort van
45.000 euro op de begroting van
het festival dat dit jaar van de
grond moet komen. Dat bedrag is
nog zwaar geflatteerd ook: aanvan-
kelijk bedroeg het ook weer
120.000 euro. Slechts door een
vlijmscherp mes te hanteren kon
het directie-duo het omlaag
brengen.
Pijnlijk. Eerst en vooral voor de
paar medewerkers die Mundial
Productions, het bedrijf dat het
festival organiseert, nog had: hun
werd ontslag aangezegd. In perso-
nele zin is Mundial inmiddels zo
goed als uitgekleed.
Kat in het nauw: voor de tweede
keer in successie hielden Drissen
en Schellekens de hand op bij het
Tilburgse stadsbestuur.
Dat was een vertrouwde move.
B en W werkten immers de helft
van het tekort van vorig jaar al
weg met een donatie uit de ge-
meentekas. En - missie geslaagd -
ook nu bleken ze weer bereid in
de buidel te tasten. Waarmee de
editie van 2015 is gered. Want zo
hoog was de nood.

Festival Mundial is
een bodemloze put

De poll van deze week:

Als je als oudere wilt dat ze
op je letten, kost dat privacy

Reageren op de internetpoll:
bd.nl/tilburgplus
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Twee keer hield Festival Mundial de
hand op bij B en W van Tilburg. Dat
kan niet blijven doorgaan.
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Daarom leef ik in
het nu, pak ik wat
ik pakken kan,
maak ik me niet
druk om later

Tot ik er bij neer val!
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Marc Heuvelmans
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Opnieuw beriep het college zich
op de waarde van ‘dit belangrijke
beeldbepalende festival’. Dezelfde
term wordt gehanteerd om Mun-
dial sinds 2013 al van een jaarlijk-
se subsidie van 100.00 euro uit de
evenementenpot te voorzien. Een
voorrecht dat ook kunstenfestival

Incubate, muziekfestival Road-
burn en loopevenement Tilburg
Ten Miles genieten.
Weinigen zullen betwisten dat
Festival Mundial, met al z’n me-
dia-exposure in het verleden, het
imago van Tilburg goed heeft ge-
daan, en nog steeds doet. Nu min-
der dan pakweg vijftien jaar gele-
den, maar toch.
Maar dat kan niet het argument
blijven zijn om als lokale overheid
- bovenop die toch niet misse sub-
sidie - bij te springen wanneer
Drissen en Schellekens er niet in
slagen een positieve begroting of
balans tot stand te brengen. Je
zou toch van ze mogen verwach-
ten dat ze daar wél toe in staat
zijn. Zelfs in het geval van min-
der te overziene omstandigheden
als twee dagen hoosweer.

Ja, artiesten kosten tegenwoordig
een bom duiten. En ja, er is veel
concurrentie. Maar daar zit ieder
muziekfestival mee. Want welbe-
schouwd is ook Mundial dat ge-
woon. Het is niet meer de grote
speler van weleer, maar een niche
in de overvloed aan muzikale fes-

tijnen. Dus staan Drissen en
Schellekens voor de opgave een
evenement op poten te zetten
waar het publiek niet omheen
kan én zwarte cijfers schrijft.
Als dat laatste niet anders lukt
dan door een meer ‘marktconfor-
me’ entreeprijs te vragen, dan
moet dat maar.
Subsidie kan een bodem leggen,
maar overheidssteun kan niet tot
elke prijs. Ook het stadsbestuur
van Tilburg zal nu toch onder-
hand zekerheid willen hebben
dat het geen geld in een bodemlo-
ze put stort.
Uiteindelijk bepaalt en betaalt de
liefhebber. De liefhebber die wel-
licht uitkijkt naar - bijvoorbeeld -
de band Songhoy Blues uit Mali.
Geboekt voor Mundial 2015, dat er
gelukkig nog is.

De vergelijking
met het Leijpark is
veelal getekend
door nostalgie. En
unfair

Mundial is niet
meer de grote
speler, maar een
niche in vloed aan
muziekfestijnen

Schaamte over tegel
voor Roy Donders
Met grote verbazing hoorde ik en
las ik (BD, 21 maart) dat de heer
Donders een tegel heeft gekregen
op de Walk of Fame.
Het is voor mij niet te verkroppen
dat iemand over de rug van ande-
re mensen geld verdient, en in
een serie op tv komt waar hij ook
nog aan verdient. Die gaat verhui-
zen uit de buurt waar hij is groot-
gebracht, omdat mijnheer dan
geen goede dag hoeft te zeggen te-
gen zijn vroegere buurtbewoners.
Als zo iemand een tegel verdient,
weet ik niet meer wat voor waar-
de zoiets heeft.
Ik heb zelf een tegel aangevraagd
voor de bekende operamusicus en
dirigent Jan Jansen, die veel ama-
teurs de wereld van de opera
heeft leren kennen en hen ervan
heeft laten genieten. Die in thea-
ters in Tilburg en omgeving vijf-
tig jaar opera met zijn koren heeft
gebracht. Mogen we terugdenken
aan de grote opera Aïda in de
Stadssporthal met 400 zangers en
zangeressen, met olifanten, kame-
len en paarden. Het was Verona
in Tilburg.
Ik heb zelf dertig jaar bij hem als
koorlid gezongen en mede voor-
stellingen mogen produceren. Ik
vraag mij af waarom zo’n man ver-
geten wordt door de commissie
die over de tegels gaat. En die er
nu een toekent aan iemand die na
twee jaar al kapsones heeft.
Als echte Tilburger schaam ik mij
ervoor dat dit kan gebeuren.

Frans Bartels
Tilburg

““

Brieven (niet langer dan 200 woor-
den) richten aan redactie Brabants
Dagblad, postbus 719, 5000 AS
Tilburg of redactie.tilburg@bd.nl

LEZERSBRIEVEN

het zelf te rooien

� Bezoekers in de rij bij de entree van Festival Mundial ‘nieuwe stijl’, editie 2014. foto Beeld Werkt
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Helemaal uitgerust op 
uw bestemming

Luxe catering verzorgd 
door gastvrije hostess

Extra comfortabel, 
slechts 3 extra brede 
stoelen naast elkaar

Nu op al onze 
bestemmingen 
mogelijk!

First Class toeslag 
slechts  € 35,- p.p.

10 dgn Spanje HP v.a. € 175,-

10 dgn Kroatië HP v.a. € 269,-

Reis in een superdeluxe First Class bus naar de zon!

Al onze prijzen zijn p.p. gebaseerd op een 2-pers.kamer. Indien er vroegboekkorting van toepassing is, is deze reeds in genoemde prijzen verrekend. Admkst busreis € 10,-. Bekijk voor al onze voorwaarden en aanbiedingen www.solmar.nl. Typefouten voorbehouden.

Profiteer nu! Veel hotels geven t/m 30 maart nog vroegboekkortingen!

De e-paper 
exclusief 
voor u als 
abonnee

Ja!
Kijk op  bd.nl/informatie


