Donkere waarheid van
Dracula
Fraude en bacchanalen met muziek van een
rechtsextremis-tische band. Inclusief Hitlergroet.
Dat meldt het zwartboek van de 50-jarige
Stichting Dracula in Margraten.
MARGRATEN
DOOR BART EBISCH

Het is 2005 als het goed misgaat bij jeugdhonk Camion aan de
Hoenderstraat in Margraten. Bij een kascontrole door de stichting Dracula,
het overkoepelende bestuur, komt fraude aan het licht. Uit het zwartboek:
'Grote uitgaves van subsidiegelden konden niet getraceerd worden,
drankvoorraden waren niet bijgewerkt of bijgehouden en kasgelden van
meerdere openingsavonden ontbraken. Het verschil in genuttigde
consumpties afgezet tegen inkomsten was dramatisch. Kortweg: er klopte
niet heel veel. Barkrukken verdwijnen, een dure geluidsinstallatie wordt
verpatst aan een bestuurslid. Verder worden sluitingstijden niet nageleefd,
met als gevolg overlast in de buurt.
De hoofdrolspelers binnen Camion zijn scoutingleden die tevens zijdelings
betrokken zijn bij het Kindervakantiewerk. Reden voor Dracula om de vuile
was binnen te houden. 'Om scouting en Kindervakantiewerk niet meer te
beschadigen dan nodig was. Er werd bewust een hand boven het hoofd
gehouden van de betrokken vrijwilligers. Dit bleek later echter een zeer,
zeer grote fout te zijn van Dracula.'
De stichting, die sinds 1968 jeugd-clubs in Margraten begeleidt - laat sloten
zetten op drankkasten. Als die worden opengebroken, komt er een
camerabewakingssysteem. De harde kern van Camion besluit om de
feesten illegaal voort te zetten op de bovenverdieping; waar de scouting
onderdak heeft. Ingrediënten: veel alcohol en muziek van rechtsextremistische bands. Het bestuur schrikt zich rot bij het zien van de
beelden, die inmiddels door de feestvierders van YouTube zijn verwijderd.
Te zien is hoe twee jongeren de Hitlergroet brengen.
'Dracula had veel vroeger moeten ingrijpen en bepaalde hoofdfiguren een
zaalverbod moeten opleggen. Zaalverboden waren in de vroegere jaren aan
de orde van de dag. Zelfs onze betrokken wethouder ontkwam er niet aan.'
Die wethouder is Jo Bisscheroux, oud-bestuurslid van Dracula en een goede
bekende van de familie die bij Camion en de scouting op dat moment de
touwtjes in handen heeft.
Een door Dracula ingehuurd extern bureau rapporteert dat de
bovenverdieping, waar kinderen club-bijeenkomsten bijwonen, niet
brandveilig is. Bovendien is het er een grote bende. Bisscheroux dringt erop

aan ouders niet te informeren. 'Dit zou alleen maar onnodige onrust
veroorzaken.' Dracula gaat schoorvoetend akkoord, ervan uitgaande dat de
wethouder wel actie onderneemt. Dat gebeurt niet. Het blijft bij een
'standje' aan het adres van overlast-veroorzakers.
De reden, aldus het zwartboek: de vriendschapsband tussen de wethouder
en de eerder aangehaalde familie, die niet met naam wordt genoemd. 'De
wethouder kiest openlijk partij voor de scouting en hekelt het feit dat 'wij'
'zijn vrienden' aanvallen.'
Vijftig jaar na de oprichting ontmantelt de wethouder de stichting, met als
motivatie dat ze nog nauwelijks activiteiten organiseert. Dracula moet het
pand verlaten omdat ze weigert een huurovereenkomst te ondertekenen.
Aan de Hoenderstraat vertoeven nu het mannenkoor en de fotoclub. Het
beheer van het gebouw is in handen van Stichting Welzijn Eijsden
Margraten. De scouting is deels verhuisd naar een multifunctionele
accommodatie. Volgens bestuurslid Ralph Willems leverde het uitbaten van
jeugdhonk Camion nog altijd voldoende geld op voor het financieren van
het onderhoud. Muziekavonden werden steevast drukbezocht. En wat
betreft de huurovereenkomst: die was eenzijdig opgelegd door de
gemeente. Camion, met allemaal nieuwe vrijwilligers, zet onder leiding van
de Stichting Dracula zijn activiteiten voort in Oos Heim, waar in het najaar
het gouden jubileum wordt gevierd. Bisscheroux, die het zwartboek gaat
opvragen, laat weten dat het gemeentebestuur met een gezamenlijke
reactie zal komen. De politieke partijen EML, CDA en VVD beraden zich
intern. ,,Wij wisten van niks.'' De wethouder ziet een raadsdebat "met het
volste vertrouwen tegemoet".

