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De meisjes kwamen beneden en we begonnen aan onze grote
avond uit, we duwden de wagen weer door de straat.
'Hiehooo,vooruit maar!' riep Dean, we sprongen achterin en
rammelden naar klein Harlem in Folsom Street.
We sprongen de warme, wilde nacht in en hoorden aan de
overkant een woeste tenor IE-JAH!IE-JAH! balken, met
ritmisch handgeklap en kreten van 'Ja, ja, ja!' Dean rende al
met zijn duim in de hoogte naar de overkant en
riep:'Toeteren, man, toeteren!' Vooraan stond een stel negers
in hun zaterdagse goed te swingen. Het was een bar met
zaagsel op de vloer en een klein podium vanwaar de mannen
met hoed op bijeengedromd over de hoofden van het publiek
heen toeterden, een krankzinnige tent; er wiegelden
waanzinnige vrouwen rond, sommigen in peignoir, er
kletterden flessen in steegjes. In een donkere gang achterin,
achter de ondergespatte toiletten, stonden tientallen mannen
en vrouwen tegen de muur geleund wijn-spodiodi -wijn en
whisky- te drinken en naar de sterren te kwatten. De
tenorsaxofonist met hoed blies op het toppunt van een
schitterend bevredigend vrij thema, een rijzend en dalend
riffje dat van IE-JAH! overging naar een wilder IE-die-liejah! en maar voortjankte op de donderende rommel van
trommels vol brandplekken rond een grote zwarte bruut met
een stierenek die het allemaal niks kon verdommen zolang
hij maar op zijn gebutste ketels kon beuken, bam
rammmerdeboem bam. Een oproer van muziek en de
tenorsaxofonist had het helemaal en iedereen wist dat hij het
helemaal had.

Jack Kerouac - On the Road.
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VOORWOORD
Mijn eerste aanraking met jazz komt als ik een jaar of vijftien à zestien ben. Ik loop door Utrecht
op zoek naar een paar nieuwe schoenen. Plotseling word ik gegrepen door een donker
saxofoongeluid dat mij door een openstaande winkeldeur tegemoet waait. Ik ben zó onder de
indruk van deze muziek, dat ik binnen ga vragen wat ze draaien. Het blijkt tenorsaxofonist
Coleman Hawkins te zijn. Hij zal de eerste jazzheld zijn waar ik een plaat van in huis haal. Er
zullen nog vele helden volgen; Dexter Gordon, Sonny Rollins, Chet Baker, Cannonball Adderly,
Monk. Nu, een kleine tien jaar later, is de liefde voor de jazz alleen maar gegroeid.
Ik luisterde niet alleen naar de muziek, ik bekeek foto's, films en documentaires, en las vooral
veel jazzliteratuur. De beschreven sfeer van rokerige danslokalen in de jaren vijftig, waar de
mensen op opzwepende bebop geluiden dansen, maakt in mij het verlangen wakker ook
dergelijke etablissementen te bezoeken. Drukke cafés, diep in de nacht. Live jazzmuziek tot het
ochtendgloren.
Als ik op mijn negentiende vanwege mijn studie in Amsterdam kom wonen, zijn het dan ook de
jazzkroegen die een grote aantrekkingskracht op mij uitoefenen. Nachtenlang ben ik met mijn
goede vriend Frank te vinden in de donkere nachtclubs. Het eigen karakter van de jazzscene zoals
die in de Amerikaanse literatuur wordt beschreven vind ik, zij het op bescheidener schaal, ook in
Amsterdam.
Kroegen en jazz, die twee zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Toch begint het mij in de
loop der jaren op te vallen dat in Nederland het spelen in jazzcafés helemaal niet zo'n hoog
aanzien heeft. Veel gesubsidieerde, improviserende musici laten doorschemeren het “informele
café-circuit” minderwaardig te vinden omdat de musici aldaar niet vernieuwend zouden zijn. De
overheersende mening bij de eerste groep is ook dat musici die werkzaam zijn in cafés en op
feesten (het zogenaamde schnabbelcircuit) niet als professionele muzikanten kunnen worden
gezien. In de Jazzjaarboeken (van den Berg en van Dixhoorn) en in tijdschriften als de Jazz Nu1
wordt relatief weinig aandacht besteed aan de musici die hun strepen hebben verdiend op de
informele podia. Dit tekort aan aandacht is spijtig, als je bedenkt dat de jazz min of meer in cafés
is ontstaan, en dat nog steeds de meerderheid van de Nederlandse jazzmuzikanten in deze scene
haar brood verdient.
Er is naast dit negeren van een gehele beroepsgroep door de media, ook weinig of geen
wetenschappelijk onderzoek gedaan dat zich uitsluitend richt op de jazzmusici die werkzaam zijn
in de cafés. Economen, musicologen en andere onderzoekers vestigden hun aandacht meestal op
musici die (al dan niet gesubsidieerd) spelen op reguliere podia omdat er van deze groep relatief
veel gegevens beschikbaar zijn. De jazzmusici die in mijn onderzoek centraal staan verrichten
veelal informele arbeid, dit wil zeggen dat de optredens 'zwart' of gedeeltelijk 'zwart' worden
uitbetaald. Het informele jazzcircuit valt dus per definitie buiten de officiële waarnemingen en er
is daarom moeilijk grip op te krijgen. In de antropologie, met zijn belangstelling voor onbekende,
1

De Jazz Nu is het grootste Nederlandse maandblad voor jazzliefhebbers.

Van Jazz Word Je Niet Rijk

Anne-marie Oostveen

kleinschalige gemeenschappen, is de participerende observatie een zeer gebruikelijke vorm van
onderzoek. Door het verrichten van veldwerk is een antropoloog dè wetenschapper bij uitstek die
bij dit soort informele subculturen in staat is zelf feiten te verzamelen die in de statistieken
ontbreken.
Om mijn grote liefde voor de jazzmuziek en de jazzcafés nu eens praktisch aan te kunnen
wenden, heb ik besloten voor mijn doctoraalscriptie Culturele Antropologie, onderzoek te doen
naar de sociaal-economische positie van jazzmusici in de Amsterdamse cafés. Mede door het
informele karakter van dit circuit, en de daaruit voortvloeiende moeilijke onderzoekbaarheid,
heeft dit onderzoek niet de pretentie een volledig beeld te schetsen. Het is een verkennend
onderzoek waarin de jazzmuzikant centraal staat.
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Hoofdstuk 1

INLEIDING
1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek
De laatste jaren zijn er in Nederland verscheidene onderzoeken verricht naar de sociaaleconomische positie van jazzmuzikanten. Het merendeel van deze studies heeft zich gericht op
musici die werkzaam zijn op de reguliere podia. Als reguliere sector wordt in Nederland de
verzameling van uitvoeringen van podiumkunsten beschouwd die plaatsvindt in accommodaties
die specifiek voor het aanbieden van podiumkunsten zijn ingericht (van der Blij 1995: 18). Onder
reguliere jazzpodia verstaat men de optreedgelegenheden waar alleen jazz en geïmproviseerde
muziek wordt geprogrammeerd. Men kan hierbij als voorbeeld denken aan het BIM-huis in
Amsterdam. De muzikanten in dit circuit ontvangen in sommige gevallen een subsidie via de
Stichting Jazz In Nederland (SJIN).
Naast de zojuist genoemde reguliere podia, bestaat er ook een non-reguliere sector (zie figuur
1.1). Het gaat hier om podia die niet in de eerste plaats zijn ingericht voor uitvoeringen, maar
waar toch regelmatig uitvoeringen plaatsvinden. Het gaat hier om nauwelijks geregistreerde
optredens in bijvoorbeeld kerken, bejaardentehuizen, buurtcentra en cafés. In zijn scriptie “De
structuur en werking van de markt voor Jazz en Geïmproviseerde muziek in Nederland” (1987)
onderscheidt Tobias Oudejans binnen deze non-reguliere sector twee soorten jazzpodia in
Nederland. Zo is er in de eerste plaats een groot aantal podia met een ruimere culturele of sociaalmaatschappelijke doelstelling. In deze buurthuizen of jeugdcentra maakt de jazz onderdeel uit
van een breder cultureel aanbod. Ook deze podia ontvangen vaak subsidie.
In de tweede plaats bestaan er podia in de non-reguliere sector die men tot het ‘informele’ circuit
kan rekenen. Het gaat hier om cafés, nachtclubs, feesten en bruiloften. De jazz wordt hier
geprogrammeerd vanuit een commerciële of amusements doelstelling (Oudejans 1987: 21-27).
Deze omvangrijke verzameling informele podia wordt vaak het ‘schnabbelcircuit’2 genoemd. Het
voornaamste kenmerk van dit circuit is dat de lonen ‘zwart’ of gedeeltelijk ‘zwart’ worden uitbetaald. De belastingdienst en uitkerende instanties worden van de verdiensten niet in kennis
gesteld. Ik spreek in het vervolg van deze scriptie over het schnabbelcircuit als ik zowel het
optreden in cafés als op feesten en openingen bedoel. Als ik alleen het zwarte werk van de musici
in de jazzcafés bedoel, zal ik over het informele jazzcircuit spreken. Het informele jazzcircuit is
2

‘Schnabbel’ is een van oorsprong Jiddische uitdrukking. Het doelt op het werk dat een artiest als
bijverdienste verricht; meestal een klein lucratief optreden, van niet al te hoge kwaliteit (van Dale 1984: 2532).
Omdat de schnabbels voor de door mij onderzochte jazzmusici vaak als hoofdverdienste fungeren en zelden
lucratief genoemd kunnen worden, ga ik in de omschrijving van ‘schnabbels’ uit van een fiscaal criterium. De
schnabbels die hier aan de orde komen hebben het kenmerk dat zij ‘zwarte’ (bij)verdiensten opleveren.
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dus slechts een onderdeel van het veel bredere schnabbelcircuit (dat zowel meerdere soorten
podia, als meerdere stijlen muziek omvat) waarin de muzikanten werkzaam zijn.

Figuur 1.1 Het onderscheid in podia
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Het informele (grijze) circuit krijgt naar mijn mening te weinig aandacht van onderzoekers terwijl
er juist ontzettend veel musici actief zijn. Oudejans concludeert zelfs in zijn scriptie dat “het
‘grijze’ circuit in omvang verreweg de meeste betekenis heeft voor de Jazz en Geïmproviseerde
muziek in Nederland”(Oudejans 1987: 27).
In Nederland geldt regulier werk, dat wil zeggen deelname aan het officiële arbeidscircuit, als
vanzelfsprekend. Op dat uitgangspunt is het onderwijssysteem, de arbeidsbemiddeling en het
sociale voorzieningenstelsel gebaseerd (Sansone 1992: 17). Voor de groep jazzmusici die in mijn
onderzoek centraal staat ligt dit anders. Zij leven voor een groot deel van zwart werk, al dan niet
in combinatie met - incidentele - neveninkomsten. Met andere woorden: de arbeid die zij
verrichten valt ten dele onder informele economische activiteiten.
Ik heb mij met dit onderzoek tot doel gesteld inzicht te verwerven in de volgende
probleemstelling:
Wat is de sociaal-economische positie van professionele musici die werkzaam zijn in
het informele jazzcircuit in Amsterdam?
Ik ben mij ervan bewust dat ik voor mijn onderzoek een brede probleemstelling heb
geformuleerd. Hierbinnen zijn echter de zwaartepunten gelegd op het verkrijgen van werk in
cafés, de beloning voor het werk en de problemen die men als muzikant in het informele
jazzcircuit tegenkomt. Tevens zal ik een antwoord trachten te vinden op de vraag of de
jazzmusici het werken in de informele scene als een tijdelijke fase in hun carrière beschouwen.
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1.2 Methoden van onderzoek
Zoals ik al in het voorwoord en de aanleiding heb aangegeven wordt onderzoek naar een
specifieke beroepsgroep in de informele economie bemoeilijkt door het illegale karakter ervan.
Officiële gegevens zijn niet voorradig en respondenten hebben weinig belang bij het verlenen van
medewerking. Om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van de omstandigheden
waaronder jazzmusici zich in het schnabbelcircuit - en met name in het informele jazzcircuit bewegen heb ik gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête, aangevuld met diepte-interviews
met acht sleutel-informanten.
Zoals het gebruikelijk is in de antropologische traditie, ben ik mijn studie naar de sociaaleconomische positie van jazzmusici in het Amsterdamse informele jazzcircuit begonnen met de
participerende observatie. Ik heb menig uur in diverse jazzkroegen doorgebracht om op informele
wijze gesprekken te voeren met muzikanten. Een voordeel van de participerende observatie is dat
het de mogelijkheid biedt om mensen ‘discreet’ af te luisteren als zij met elkaar in gesprek zijn.
Mij is gebleken dat jazzmusici graag en vaak met elkaar over hun vak praten. De
gespreksonderwerpen lopen uiteen van problemen die zich voordoen bij optredens, instrumenten,
inkomsten, kwaliteiten van andere musici, tot niet te vergeten, reflecties over het eigen kunnen.
Een ander voordeel van deze informele manier van gegevens verzamelen is dat het de
mogelijkheid biedt een onderwerp tussen neus en lippen aan te kaarten. Doordat er in de cafés
altijd meerdere muzikanten aanwezig waren, kwam er vaak een boeiende discussie op gang
waarin zij elkaar als gesprekspartners stimuleerden en aanvulden.
Het doel van het kwantitatieve gedeelte van mijn onderzoek was om een zo groot mogelijke
hoeveelheid basisgegevens te verzamelen. Ik stelde hiertoe een enquête samen die onder andere
informatie moest opleveren over het opleidingsniveau, de werkgelegenheid, de
werkomstandigheden en het inkomen van musici. De eerste versie van mijn enquête heb ik in
laten vullen door drie proefpersonen, waarna ik uitvoerig met hen de vragen heb besproken. Naar
aanleiding van hun kritiek en suggesties heb ik de definitieve vragenlijst opgesteld.
De oorspronkelijke opzet was, de enquête in een week tijd onder honderd professionele
muzikanten uit te delen. Dit is inderdaad gebeurd, zij het dat het uitdelen mij drie weken kostte,
in plaats van de geplande week. De onderzoekspopulatie voor deze enquête moest bestaan uit
jazzmusici die regelmatig in cafés (het informele en daardoor ongesubsidieerde jazzcircuit)
spelen. Uit pragmatische overwegingen is het onderzoeksgebied beperkt gehouden tot
Amsterdam. De grenzen van de stad Amsterdam dienden ter afbakening van de
onderzoekspopulatie in ruimtelijk opzicht. De Amsterdamse jazzcafés vormen namelijk voor één
onderzoeker een overzichtelijk en te bestrijken gebied. Dit hield echter niet in dat de
jazzmuzikanten ook in deze stad woonachtig moesten zijn, zij moesten slechts regelmatig in
Amsterdamse cafés optreden om tot de doelgroep te behoren. In de keuze van de respondenten
heb ik een zo groot mogelijke diversiteit nagestreefd. Dit hield in dat er niet geselecteerd is op
leeftijd, nationaliteit, opleiding of geslacht. Toch gaat de studie hoofdzakelijk over mannen. Het
is namelijk inherent aan de jazzwereld dat er meer mannelijke musici zijn dan vrouwelijke.
De musici die in aanmerking kwamen voor mijn onderzoek zijn geselecteerd in zes verschillende
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cafés in Amsterdam waar live jazz wordt gebracht3. Zij kregen de vragenlijst overhandigd met
daarbij een aan mij geadresseerde en gefrankeerde enveloppe. Ik lichtte kort het doel van mijn
onderzoek toe en benadrukte het feit dat de gegevens volstrekt anoniem zouden worden verwerkt.
In de bijgevoegde brief werd deze anonimiteitsgarantie nog eens nadrukkelijk herhaald omdat het
naar mijn mening, bij een dermate gevoelig onderwerp, van groot belang is het vertrouwen van de
respondenten te winnen.
Al een paar dagen na het uitreiken van de eerste enquêtes, lagen er enige ingevulde formulieren
in mijn postvak. In totaal heb ik 65 enquêtes ontvangen, wat een respons van 65% betekent. De
onderzoekspopulatie en de lengte van de vragenlijst in aanmerking genomen, een zeer hoog
percentage. De gegarandeerde anonimiteit, die het stellen van meer persoonlijke en controversiële
vragen mogelijk maakt, bleek een belangrijk voordeel. Drie respondenten namen telefonisch
contact met me op om bepaalde vragen toegelicht te krijgen. Hieruit bleek dat ondanks de
nauwkeurige formulering van de vragen, deze toch verschillend geïnterpreteerd konden worden
(zie o.a. Baarda en de Goede 1990, Skidmore 1994: 41).
De enquête is zeer waardevol gebleken omdat er weinig officiële statistische informatie te krijgen
is over deze informele beroepsgroep. De grote hoeveelheid gegevens heeft mij een redelijk beeld
gegeven van de sociaal-economische positie van musici in het informele jazzcircuit. Ik wil echter
benadrukken dat naar aanleiding van de kleine onderzoekspopulatie geen absolute,
generaliseerbare uitspraken in deze scriptie kunnen worden gedaan.
Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête ben ik verder gegaan met kwalitatief
onderzoek. Ik heb semi-gestructureerde interviews gehouden met acht jazzmuzikanten. Dit hield
in dat ik bij de gesprekken gebruik heb gemaakt van een ‘checklist’ met onderwerpen die in ieder
geval ter sprake moesten komen. Deze lijst zorgde ervoor dat bij iedere respondent dezelfde
basisinformatie werd verzameld. Nieuwe vragen die in de loop van het onderzoek opdoken
werden in de daarop volgende interviews verwerkt. De meeste gesprekken vonden plaats bij de
respondenten thuis. Twee interviews zijn voor openingstijd gehouden in één van de bezochte
jazzcafés4. De vraaggesprekken met de informanten zijn zonder uitzondering opgenomen met een
taperecorder. De gesprekken met de musici, vormden een verdieping van de resultaten van de
enquête. Kwesties die in de vragenlijst te summier aan bod waren gekomen of die een
onverwachte uitkomst lieten zien, werden op deze manier nader belicht. Verder heb ik
onderwerpen aan de orde gesteld die in een vragenlijst te ingewikkeld of te uitgebreid zouden
worden. Op deze wijze sloot mijn kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek goed op elkaar aan.
Tenslotte heb ik ook nog enige (ex)café-eigenaren benaderd maar die waren, in tegenstelling tot
de openhartigheid van de musici, zeer terughoudend in hun reacties. Slechts één voormalig
eigenaar van een jazzcafé waar dagelijks muziek werd geprogrammeerd vond ik bereid mee te
werken aan mijn onderzoek.
3

De cafés waar ik de enquête heb uitgedeeld kan ik niet bij naam noemen in verband met de informele
activiteiten die zij ondernemen.
4

Het betreft hier een jazzcafé in de Jordaan waar wekelijks jamsessies en workshops worden
georganiseerd voor zowel beginnende- als professionele musici. In het vervolg van de scriptie zullen dergelijke
cafés ook wel aangeduid worden door middel van een hoofdletter met twee asterisken (N**).
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1.3 Opzet van de scriptie
De opzet van mijn scriptie ziet er als volgt uit.
In hoofdstuk twee van deze studie wordt een overzicht gegeven van de thematiek en de
methodiek zoals die in de literatuur over de informele economie wordt gevonden. Dit zal leiden
tot een werkdefinitie van het begrip informele economie, zoals ik die tijdens het onderzoek heb
gebruikt. Voorts zal ik in dit hoofdstuk een inleidend beeld schetsen van de setting van mijn
onderzoek: het informele jazzcircuit in Amsterdam.
Hoofdstuk drie bevat een profielschets van de professionele muzikanten die hebben meegewerkt
aan de enquête. Eén van de belangrijkste vragen hierbij is welke criteria men hanteert om te
bepalen of een muzikant professioneel is. Hoofdstuk vier beschrijft aspecten van het werk dat
men als jazzmuzikant in het informele circuit doet. Hoofdstuk 5 gaat vervolgens uitgebreid in op
de beloning die muzikanten ontvangen voor dit werk. Ook de neveninkomsten komen aan bod.
Hoofdstuk 6 beschrijft de problemen die jazzmuzikanten ondervinden met de sociale zekerheid.
Deze problemen zijn grotendeels inherent aan het informele karakter van het café circuit.
Tenslotte volgen in hoofdstuk zeven een samenvatting en conclusie.
De bespreking van de enquête-resultaten heb ik door alle hoofdstukken heen verweven. Ik heb er
bewust voor gekozen de uitkomsten niet in één hoofdstuk te behandelen. Doordat de gegevens
naar onderwerp zullen worden uitgewerkt, zal een overdaad aan informatie naar mijn mening
voorkomen worden en zullen de resultaten beter te interpreteren zijn. In de tekst zijn regelmatig
citaten uit de interviews met de musici ter illustratie opgenomen. Deze fragmenten worden
ingeleid met het symbool (-) en worden hiermee onderscheiden van de citaten die uit de literatuur
komen.
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Hoofdstuk 2

DE INFORMELE ECONOMIE
2.1 De informele economie: definitie, oorzaken en gevolgen
Definiëring van het begrip ‘informele economie’
In het begin van de jaren zeventig komt Keith Hart (1973) met een uitwerking van het
onderscheid tussen de formele en informele sector. De begrippen hebben in die tijd met name
betrekking op de situatie in de Derde Wereld. Later wordt het begrippenpaar ook toegepast op de
Westerse samenleving. In de eerste publicaties die verschijnen over de informele economie geven
de auteurs niet echt een definitie van het begrip. Er is in de literatuur voornamelijk een
opsomming van de kenmerken te vinden. Zo zou de informele sector zich onderscheiden van de
formele sector door zijn gemakkelijke toegankelijkheid, de tijdelijke aard van de arbeid, de lage
beloningen, de hoge flexibiliteit, de kleinschalige werkwijze, de arbeidsintensiteit en de benutting
van vaardigheden die buiten het formele schoolsysteem verworven zijn. De markt voor formele
arbeid wordt gekenmerkt door institutionele factoren, zoals minimum- en CAO- lonen, vaste
werktijden en directe inhouding van loonbelasting en premies. Bij informele arbeid spelen
daarentegen alleen de wensen van individuele aanbieders en vragers een rol bij de loonvorming,
het bepalen van werktijden en het al dan niet betalen van premies en belastingen. Het duurt tot
halverwege de jaren tachtig voordat men met preciezere omschrijvingen komt van het begrip
informele economie.
Van de vele omschrijvingen, die allen slechts een klein beetje van elkaar verschillen, gebruik ik
in deze scriptie de definitie die Mevissen en Renooy in hun studie naar achtergronden en
verschijningsvormen van de informele economie in Nederland hanteren. Deze definitie luidt als
volgt:
“De informele economie omvat activiteiten die tot een positief inkomenseffect leiden,
waarbij niet of onvoldoende voldaan wordt aan de op die activiteiten betrekking hebbende
wet- of regelgeving” (Mevissen & Renooy 1986: ix).
De auteurs geven aan dat ‘de’ informele economie niet bestaat, er is veeleer sprake van diverse
vormen van informele economie. Gershuny onderscheidt binnen de informele economie zowel
betaalde als onbetaalde informele arbeid (Gershuny 1985: 18). Hij pleit voor een driedeling die
bestaat uit de componenten zoals die in figuur 2.1 worden weergegeven.
Figuur 2.1 De drie componenten van de informele economie
¨

Huishoud sector

¨

Communale sector

¨

Zwarte sector

Niet betaald

Betaald

Ten eerste is er de huishoud sector. In deze categorie van de informele economie draait het om
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onbetaald werk binnen huishoudens (huishoudelijke arbeid, doe-het-zelf activiteiten, et cetera).
De tweede categorie is de communale sector. Tot deze gemeenschapseconomie behoort het
vrijwilligerswerk en de wederzijdse dienstverlening. Tot slot is er sprake van de zwarte sector.
Dit is het betaalde deel van de informele sector waartoe zowel criminele activiteiten (zoals
drugshandel, heling en prostitutie) behoren, als activiteiten die eveneens in de formele economie
plaatsvinden en dus op zichzelf geoorloofd zijn. In deze scriptie zal alleen het niet-criminele
betaalde deel van de informele economie centraal staan.
Over de omvang van de informele economie bestaan geen betrouwbare gegevens. De schattingen
lopen sterk uiteen. Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) nam in 1986 zo’n
twaalf procent van de Nederlandse bevolking deel aan de informele economie. Zij heeft dit
gegeven verkregen door de mondeling-geleidelijke methode van enquêteren. Bij een onderzoek
van de OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek) zei echter zeven procent van
de bevolking regelmatig zwart te werken en gaf zesentwintig procent toe ooit zwart te hebben
gewerkt. Dat de schattingen over de omvang erg verschillen heeft twee oorzaken. Ten eerste
hangen de schattingen sterk af van de definitie die de onderzoekers hanteren (de hele informele
economie of alleen de zwarte sector, et cetera). Vanzelfsprekend geldt hier dat hoe breder de
definitie is, hoe groter de omvang zal zijn. De tweede oorzaak van de verschillende schattingen is
dat de uitkomst afhankelijk is van de gehanteerde onderzoeksmethode. Onderzoeksinstituten die
zich bezig houden met de omvang van de informele economie zoals het CBS, de OSA of de SEO
(Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam) komen - zelfs als zij
gestandaardiseerde definities gebruiken - met verschillende resultaten. Dit komt omdat zij allen
verschillende meettechnieken toepassen (belastingcontroles, monetaire methoden, mondelinggeleidelijke enquêtes, anonieme schriftelijke enquêtes, discrepantiemethoden) en verschillende
steekproeven nemen.
De aanbieders van betaalde informele arbeid
Ten onrechte wordt er vaak verondersteld dat met name degenen die zich onder aan de sociale
machtshiërarchie bevinden, zoals bijvoorbeeld werklozen, zich tot de informele economie
wenden. Uit onderzoek blijkt echter dat een groot deel van de informele bezigheden plaats vindt
in delen van de economie die niet toegankelijk zijn voor werklozen. Het zwarte circuit bestaat
voor een groot deel uit verborgen overwerk of illegale activiteiten waar mensen alleen deel aan
kunnen nemen door hun normale, formele werkconnecties. Godschalk zegt hier het volgende
over:
“Wanneer het uitwijken naar de informele economie vooral plaatsvindt in het monetaire
deel daarvan, dus naar het zwarte circuit, dan valt dat voor leden van hogere
inkomensgroepen met grote regelmaat te signaleren. In de media wordt steeds vaker over
schandalen bericht, waarbij vaak grote bedragen omgaan. Meestal gaat het hierbij om
aktiviteiten die een bepaalde machtspositie vereisen (‘verschrijvende’ radiologen,
frauderende notarissen, dubbel declarerende directeuren, corrupte politici), of waar een
grote kennis van de mazen in het belasting- en sociale zekerheidsnetwerk voor nodig is
(knoeien met B.V.’s, gefingeerde aftrekposten, koppelbazen met een dubbele
boekhouding). Posities en kennis die bij de lager opgeleide maar zelden aanwezig
zijn.”(Godschalk 1985: 69)
Ook als het om wat lichtere informele arbeid gaat, zijn het met name de mensen die al een baan
hebben die men in dit circuit aantreft. Mevissen en Renooy wijzen ons op de verschillende
oorzaken die hiervoor te vinden zijn. Ten eerste worden klanten voor informele activiteiten vaak
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direct verkregen via de formele werkgever, terwijl ook tussen werknemers onderling klussen
worden uitgewisseld. De werkplaats kan tevens fungeren als marktplaats voor goederen en
diensten. Tenslotte is een ander voordeel van het hebben van een formele baan dat er gebruik
gemaakt kan worden van gereedschap, kennis en materiaal van de werkgever (1986: 210).
Concluderend kunnen we stellen dat het zwarte circuit voornamelijk werkgever is voor hen die al
werk hebben.
Oorzaken die leiden tot een informele economie
In de literatuur over de informele economie worden meerdere oorzaken voor informele arbeid
genoemd. Lambooy onderscheidt drie benaderingen. De eerste benadering noemt hij de armoedebenadering. In deze zienswijze worden de aanhoudende werkloosheid en de toenemende armoede
als oorzaak gezien van de groeiende informele economie. De tweede benadering duidt hij aan als
de economische orde-benadering. Hierbij wordt vooral de hoge mate van overheidsregulering en
de hoge belasting aangewezen als oorzaak van het ontstaan van een informele naast een formele
economie. Het grote prijsverschil tussen formele en informele arbeid wijst erop dat
overheidsregulering een zeer sterk prijsverhogend effect heeft. De prijs speelt een belangrijke rol
bij de vraag naar informele arbeid. Hieruit kan, met enige voorzichtigheid, worden geconcludeerd
dat een groot deel van de vraag naar informele arbeid niet meer zou worden uitgeoefend, als voor
deze arbeid ‘formele prijzen’ zouden moeten worden betaald (Koopmans 1989: 115). Tenslotte is
er de technologisch-economische benadering die vooral is ontwikkeld door Gershuny. Deze
benadering gaat uit van structurele veranderingen in de economie. Door de technologische
vooruitgang worden goederen, die kapitaalintensief worden geproduceerd, steeds goedkoper in
vergelijking met arbeidsintensieve diensten. De toenemende verspreiding van productiemiddelen
stelt kleine bedrijven en individuen in staat steeds meer productietaken zelf uit te voeren
(Lambooy 1985: 12).
Uit het vervolg van dit hoofdstuk (zie paragraaf 2.2) zal blijken dat de meerderheid van de
jazzmusici informele arbeid verricht omdat de café-eigenaren niet in staat zijn, door de toename
van de sociale premies en belasting, de musici voldoende loon wit uit te betalen. De ‘wig’ (het
verschil) tussen bruto arbeidskosten en het nettoloon is heel groot. Omdat zowel de musici als de
café-eigenaren aangeven in de informele economie te participeren vanwege de hoge mate van
overheidsregulering en de hoge belastingen, kan ik mij als onderzoeker van het informele
jazzcircuit het beste vinden in de economische orde-benadering.
Er bestaan volgens deze benadering verschillende push-factoren waardoor activiteiten uit de
marktsector of de publieke sector worden verjaagd. Ten eerste wordt door de hoge belasting en
de hoge sociale lasten, de factor (formele) arbeid steeds duurder. Ten tweede stijgen vooral de
kosten van dienstverlening (waartoe men ook de podiumkunsten kan rekenen) enorm. Doordat de
lonen in de samenleving doorgaans gekoppeld zijn aan de loonontwikkeling in de industrie, heeft
een constante verhoging van de prijs van diensten plaats. Dat telt extra zwaar omdat de in het
algemeen arbeidsintensieve diensten een geringere productiviteitsontwikkeling kennen dan de
industriële productie (Godschalk 1985: 66). Oudejans verduidelijkt de constante
arbeidsproductiviteit van een podiumkunst als volgt:
“Een toneelstuk van Shakespeare moet door een bepaald aantal mensen worden gespeeld
gedurende een bepaalde tijdsduur. Hiervan kan niet of nauwelijks worden afgeweken
zonder het produkt, een toneelstuk, onherstelbaar te beschadigen. Alle rollen door
bijvoorbeeld twee in plaats van tien acteurs te laten spelen is onmogelijk, net zoals het
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onmogelijk is de speelduur terug te brengen van bijvoorbeeld twee uur naar tien minuten.
Het complete toneelstuk; dàt is het produkt waar het publiek naar komt kijken en dàt is het
produkt dat de acteurs voortbrengen” (Oudejans 1987: 45).
De onmogelijkheid in bepaalde branches van de formele economie stijging van de
arbeidsproductiviteit te realiseren leidt ertoe dat daar een alternatieve informele economie
ontstaat. Hoge belastingen, sociale heffingen en achterblijvende arbeidsproductiviteit zijn naar
mijn mening de belangrijkste push-factoren die de arbeid van jazzmusici zo duur maakt dat de
musici en de café-eigenaren “bijna verplicht worden” deel te nemen aan de informele economie.
Natuurlijk is er ook sprake van een reeks pull-factoren die bepalen of de musici daadwerkelijk
besluiten de uiteindelijke stap in de zwarte sector te zetten. Deze pull-factoren worden ook wel de
‘opportunity’ factoren genoemd en zorgen ervoor dat de activiteiten min of meer naar de
informele economie worden toe gezogen. Deze opportunity factoren worden onderverdeeld in
persoonsgebonden (achtergrond, vaardigheden en dergelijke) en niet persoonsgebonden factoren
(omgeving, waarden en normen). In figuur 2.2 staan schematisch de belangrijkste push- en pullfactoren weergegeven.
Figuur 2.2 Factoren die een oorzaak kunnen vormen tot intrede in de informele economie
Push-factoren

Pull-factoren

De hoge belasting

Toegenomen vrije tijd

De hoge sociale lasten
(Het gevolg hiervan is de grote ‘wig’ tussen
bruto
arbeidskosten en netto loon)

Milieu, opvoeding en mentaliteit
(Als men tijdens de opvoeding in aanraking
is gekomen met informele arbeid, kan dat
leiden tot acceptatie van deze vorm van
arbeid)

De achterblijvende arbeidsproductiviteit
(Hierdoor wordt de factor arbeid heel duur
in met
name dienstverlenende
branches)

Het beschikken van technische
vaardigheden en
voldoende
vaardigheden op het contactuele vlak

De bureaucratiseringstendenzen
(Werkgevers worden gehinderd in hun
bedrijfsvoering)

Toegang tot middelen
(Hieronder vallen ook de doe-het-zelf
producten)

De verworvenheid in arbeidsrechterlijke zin
(Hierdoor nemen werkgevers het personeel
liever niet in vaste dienst, als er andere
mogelijkheden bestaan)

Scholing
(Naarmate de scholing hoger is heeft men
meer visie op de alternatieven om zaken
onder handen te nemen en heeft men een
grotere flexibiliteit in handelen)

Opgelegde arbeidstijdverkorting met
inlevering van loon

Leefsituatie
(Alleenstaanden zijn vrij in de tijdsbesteding
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Push-factoren
(Hierdoor gaat het reëel besteedbare
inkomen achteruit)

Pull-factoren
en
daardoor flexibeler. Ook hoeven
zij op het financiële vlak met niemand
rekening te houden)

Lage uitkeringen voor bepaalde groepen in
de samenleving
(Hierdoor worden zij genoodzaakt het
budget langs
informele weg aan te
vullen)

Waarden en normen
(Naarmate de beoordeling van informele
activiteiten
minder negatief wordt, neemt
men eerder de stap)

Bron: Mevissen & Renooy (1986), Koopmans (1989).

Gevolgen van de informele economie
Ondanks het feit dat de informele economie waarschijnlijk al langer bestaat dan de formele
economie en in bepaalde samenlevingen zelfs belangrijker is dan zijn formele tegenhanger, wordt
de formele economie in industriële westerse samenlevingen vanzelfsprekend als het heersende
systeem gezien. Men beeldt de informele economie af als parasitair op de formele economie en
als een afkeurenswaardige vorm van sociale organisatie die bij groei de basis van het sociale
zekerheidsstelsel dreigt te versmallen (Godschalk 1985: 56-57). De negatieve visie op de
informele sector leidt tot een houding die er primair op gericht is deze sector te bestrijden.
Zwart werken is een bedreiging voor de bestaansmogelijkheden van ondernemingen die zich wel
aan de regels en wetten houden, en kan daardoor leiden tot verdringing van reguliere
bedrijvigheid en werkgelegenheid (van der Wilde 1985: 175). Jaarlijks leidt de informele
economie tevens tot een daling van miljarden guldens aan sociale premies. Maar er is niet alleen
sprake van een financiële schade. Er ontstaat volgens de Gier (1985: 114) ook een schade aan de
rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid. Immers als activiteiten in toenemende mate in de zwarte
economie plaatsvinden betekent dit dat de inkomsten van de staat door een steeds kleiner
wordende groep werkenden moeten worden opgebracht. Dit tast het solidariteitsprincipe - dat ten
grondslag ligt aan sociale zekerheidstelsel - aan; het is immers niet ‘comme il faut’ dat de één
keurig aan alle verplichtingen voldoet en de ander niet. Het ontduiken van de belasting door een
gedeelte van de bevolking heeft tot gevolg dat de heffingen door de overheid steeds hoger zullen
worden waardoor mogelijk nog meer mensen naar de informele economie vluchten. Er ontstaat
op deze wijze een vicieuze cirkel. Resultaat: met minder geld kan de overheid minder openbare
voorzieningen bekostigen en minder banen creëren.
Toch kan de informele economie ook op een andere, meer positieve wijze bekeken worden.
Vooral de wetenschappers Albeda, Douben en Van der Wilde staan bekend om hun positieve
grondhouding ten opzichte van de informele economie. Hun pleidooi is er op gericht de zwarte
sector te zien als een functioneel alternatief voor een (ten dele) falend zekerheidssysteem. De
auteurs wijzen erop dat de overheid vaak een gedoogbeleid voert ten aanzien van de informele
branches die niet in de plaats komen van een formele marktactiviteit. Wanneer de informele
sector echter wèl formele marktactiviteiten vervangt is de overheid aanzienlijk minder tolerant.
Gershuny merkt hierover het volgende op:
“Belastingontduiking kan gezien worden als een onbedoelde en onbewuste
overheidssubsidie voor produktie. Wanneer deze “subsidie” alleen maar dient om de winst
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op een transactie die in de formele economie had kunnen plaatsvinden te vergroten, dan is
er niets dat in haar voordeel pleit. Maar stel dat deze subsidie een transactie mogelijk maakt
die anders niet zou hebben plaatsgevonden, omdat de consument niet bereid of in staat is
hiervoor die in de formele economie geldende prijs te betalen. En stel tevens dat de nieuwe
produktie, die het resultaat is van de “gesubsidieerde” lagere prijs, uitgevoerd wordt door
een voorheen werkloze. In dat geval zouden we tenminste iets positiefs hebben om
tegenover de illegale omstandigheden en het inkomstenverlies van de staat te stellen,
namelijk het genereren van nieuwe werkgelegenheid” (Gershuny 1985: 32).
Dat de informele economie alleen maar tot inkomstenverlies voor de staat leidt relativeren andere
auteurs ook nog enigszins door te opperen dat het geld blijft rollen en via de consument
terugvloeit naar de formele sector waar het tot koopkracht leidt en daardoor tot nieuwe
belastinginkomsten. Ondanks deze overduidelijke positieve houding van de auteurs ten opzichte
van de informele economie (indien er geen redelijke alternatieven zijn), pleiten zij niet voor
gedoging! Zij zien meer voor een integratie van de formele en informele economie. “Van
overheidswege dient het bestaan van de schemerzone erkend te worden. Bestrijding ervan is
onverstandig. Eerder moeten wegen gezocht worden om de schemerzone te kanaliseren en zo
mogelijk te integreren in de formele economie” (Renooy 1984: 75). Ik ben eveneens van mening
dat integratie zal zorgen voor een betere positie van de musici. De manier waarop dit zou moeten
plaatsvinden is als volgt. De verscholen subsidies, die impliciet zijn aan de belastingontduiking
zouden moeten worden vervangen door expliciete subsidies door middel van belastingverlaging.
Als we de informele jazzcafés als voorbeeld nemen zou een oplossing kunnen zijn dat in dit
circuit de werkgeversbijdragen aan de sociale verzekeringen worden gereduceerd c.q. afgeschaft
òf dat de overheid voor het hele circuit een belasting- en premievrije zone invoert. “Wellicht zou
het reduceren of zelfs vrijstellen van sociale premies voor enkele arbeidsintensieve bedrijfstakken
nog de meest voor de hand liggende mogelijkheid zijn” (Albeda in: van Geuns et al. 1985: 172).
Andere informele sectoren kunnen worden vrij gesteld van BTW heffingen. In de jazzscene
spelen deze BTW-tarieven niet zo’n grote rol, omdat café-eigenaren alleen BTW hoeven af te
dragen over musici die een zelfstandigheidsverklaring hebben. Dit komt echter sporadisch voor
omdat slechts weinig jazzmusici voldoen aan de eisen die gesteld worden om een dergelijke
verklaring aan te vragen. In hoofdstuk zes kom ik uitvoeriger terug op deze kwestie. Dat de
bovengenoemde oplossingen voor de informele economie (integratie in de formele economie)
gehoor zullen vinden bij de meeste jazzmusici ligt in de lijn der verwachting, daar de
meerderheid van deze schnabbelaars aangaf het liefst alles, of toch in ieder geval het grootste deel
van hun inkomen, wit te verdienen. Ik kom hierop in hoofdstuk vijf en zes uitgebreider terug.

2.2 Het informele jazzcircuit in Amsterdam
Amsterdam is een stad met een rijk uitgaansleven waar zowel bewoners als toeristen op zoveel
mogelijk manieren vermaakt willen worden. Het jazzoptreden is slechts één van de vele vormen
van entertainment. Er is mede door de grote populatie en door het toerisme een markt voor jazz in
de hoofdstad. Aan de vraag naar jazzoptredens wordt, zoals wij in hoofdstuk 1 zagen, voldaan
door zowel formele als informele podia. De redenen voor het bestaan van het informele
jazzcircuit komen in deze paragraaf aan de orde.
De aanbieders van informele jazzoptredens en hun beweegredenen

“De motieven, welke mensen hebben om te participeren in de informele economie, kunnen sterk
verschillen. Meestal is er dan ook geen sprake van één motief, maar van meerdere
beweegredenen” (Mevissen & Renooy 1986: 191). Mevissen en Renooy geven in één van hun
onderzoeken aan dat het merendeel van de motieven om deel te nemen aan de informele
economie in vier categorieën zijn onder te brengen. Deze zijn: sociaal-psychologische en sociaalculturele motieven, sociale en normatieve motieven, financiële motieven en tot slot institutionele
motieven (ibid.: 192).
De twee beweegredenen die bij de musici (de ‘aanbieders’) met name in het oog springen zijn de
financiële motieven en de sociaal-culturele motieven. De voornaamste drijfveer voor
jazzmuzikanten om in het schnabbelcircuit te spelen is het tekort aan officiële podia. Volgens
Oudejans waren er in Nederland in 1987 ongeveer duizend professionele jazzmuzikanten en
slechts een paar honderd podia die tezamen tussen de drieduizend en 3500 concerten per jaar
organiseren. Bij een gemiddelde groepsgrootte per band van vijf personen betekent dit, dat iedere
groep per jaar hooguit vijftien keer kan optreden (van den Berg 1987: 16). De laatste jaren is het
aantal professionele musici bijna verdubbeld en neemt het aantal podia nog steeds af. De
beroepsmusici worden dus min of meer om financiële redenen gedwongen om de geringe
speelgelegenheid in het officiële circuit te compenseren met optredens in cafés en nachtclubs.
Omdat de jazzmuzikanten vanwege het geld informele activiteiten ondernemen spreken wij van
een financieel motief. De musici kunnen betrekkelijk eenvoudig deze informele arbeid uitvoeren
omdat de overheidsinstanties, die wel degelijk op de hoogte zijn van het bestaan van dit circuit,
de informele jazzpodia gedogen.
(-)
“We kunnen er duidelijk over zijn: zelfs de belastingdienst weet dat er een traditie is in
Amsterdam (van cafés met informele optredens, AO) en ook in de rest van Nederland waar
ze levende muziek spelen. De belastingdienst weet dat als ze er controle op uit gaat
oefenen, de live muziek in cafés ophoudt te bestaan. Volgens mij wordt het oogluikend
toegestaan.”
Een tweede reden die het voor de jazzmusici vrij makkelijk maakt om informele arbeid aan te
bieden is wat Renooy de zogenaamde ‘culturele traditie’ noemt. Hij duidt hiermee op het gegeven
dat binnen bepaalde (beroeps)groepen of gemeenschappen het uitvoeren van schemeractiviteiten
als vanzelfsprekend wordt gezien. Omdat het voor jazzmusici heel normaal is zwart geld te
verdienen in de cafés en het een vast onderdeel van het activiteitenpatroon is, rekenen we de
‘culturele traditie’ tot de sociaal-culturele motieven. Volgens Renooy is het binnen een dergelijke
‘cultuur’ moeilijker buiten de schemerzone te opereren dan erbinnen.
Naast de bovengenoemde twee redenen is er nog een andere factor die samenhangt met het al dan
niet werkzaam zijn in een informele sector. Het gaat hier om waarden en normen. Naarmate de
beoordeling van informele activiteiten minder negatief wordt, zullen meer mensen makkelijker de
stap in de schemerzone durven nemen (Renooy 1984: 47-48). Bij de diepte-interviews bleken
geen van de musici morele bezwaren te hebben tegen het zwart werken in de cafés. Zij gaven aan
deze stap te hebben genomen omdat zij geen andere mogelijkheid zien om met muziek voldoende
te verdienen.
(-)
“Ik heb niet het idee dat ik iets illegaals doe al zou ik wel liever willen dat al het werk wit
is. Ik denk dat dan ook de markt beter beschermd is.”
(-)
“Ik heb geen morele bezwaren tegen het zwart optreden. Terwijl ik dat wel zou hebben als
ik een klusjesman was en dat zwart kon doen. Raar eigenlijk, want het is hetzelfde. Ik vind
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alleen dat deze maatschappij te slecht zorgt voor muzikanten. Dat zou verbeterd kunnen
worden door bijvoorbeeld aftrekposten te creëren voor de mensen die de muziek in huis
halen. Het gewoon niet zo belasten... dat je het wel kan opgeven, maar dat die 100,- zo
minimaal is dat je daar geen belasting over kan betalen.”
Deze laatste opmerking was er één van velen die aangaf dat de musici het beleid ten aanzien van
muzikanten niet juist vinden. Renooy zegt hierover het volgende: “Wanneer er een sfeer ontstaat
waarin de overheid het vertrouwen van de bevolking verliest, waarbij men zich niet meer
gesteund voelt door de overheid, dan zal de stap in de schemerzone veel lichter vallen” (ibid.:
48). De meeste jazzmusici die deelnamen aan mijn onderzoek leken inderdaad het vertrouwen in
de overheid te hebben verloren en zijn daardoor zonder al te veel gewetensbezwaren in het
informele jazzcircuit werkzaam.
De vragers van informele jazzoptredens en hun beweegredenen
Ook voor de vragers van informele jazzoptredens - in dit geval de café-eigenaren - geldt dat zij
meerdere redenen hebben om de regels aan hun laars te lappen. Bij de vragers naar informele
(zwarte) arbeid door musici, spelen vooral de financiële en institutionele motieven een grote rol.
Veel kleine informele jazzpodia zijn financieel gezien niet in staat optredens op legale wijze te
organiseren. Musici vormen nu eenmaal zo’n grote kostenpost, dat de uitbaters van cafés
gedwongen worden informele activiteiten te ontplooien of geheel af te zien van levende muziek.
Een belangrijke oorzaak hiervan is het zogenaamde ‘bruto-netto traject’ dat ligt tussen het bedrag
dat de musici netto ontvangen en het bedrag dat de concert-organisator bruto aan loonkosten
kwijt is (Oudejans 1987: 33). Als een werkgever de muziek ‘wit’ uit wil betalen zal hij als
opdrachtgever een overeenkomst van korte duur met één of meer artiesten hebben. De
horecaondernemer is verplicht op het loon van de muzikant loonbelasting en meestal ook premie
volksverzekeringen (bij elkaar 37,5%) in te houden. De ondernemer heeft ook verplichtingen met
betrekking tot de werknemersverzekeringen5. Kort samengevat komt het er op neer dat een
nettoloon van honderd gulden voor de muzikant, resulteert in een totaal aan loonkosten voor de
werkgever van rond de honderdtachtig gulden (Belastingdienst 1996: 5-10).
Naast de hoge kosten die het legaal programmeren van een band met zich mee brengt, is er ook
nog een hoop administratieve rompslomp aan verbonden. De weerzin om veel tijd te besteden aan
deze beslommeringen kan gezien worden als het institutionele motief om informele arbeid aan te
wenden. “[...] Institutionele regelingen en dergelijke worden niet begrepen, als lastig ervaren, of
als zinloos en onrechtvaardig” (Mevissen en Renooy 1986: 201). In dit geval geven met name de
vele regels van de belasting aanleiding tot informele bezigheden. De eigenaar van het café dient
loonstaten, jaaropgaven, loonbelastingaangiftes, loonbelastingkaarten, opgaafformulieren en
acceptgiro’s in te vullen en op te sturen. Voor alle muzikanten moet apart vastgesteld worden
hoeveel er aan belasting moet worden ingehouden omdat zij onder verschillende tariefpercentages
5

Tot de werknemersverzekeringen behoren: de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de
arbeidsongeschiktheid (WAO) en de Ziekenfondswet (ZFW).
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kunnen vallen. De percentages zijn afhankelijk van de leeftijd (jonger of ouder dan 65 jaar) en
van het feit of de muzikant wel of niet in Nederland woont. De vaste kostenaftrek, de
overhevelingstoeslag en de loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn op deze gegevens
gebaseerd.
Ook op de avond van het optreden zelf moet de opdrachtgever een uitgebreide administratie
bijhouden. Zo moet hij bijvoorbeeld de identiteit van de bandleden vaststellen en een kopie van
hun paspoort of gemeentelijke identiteitskaart bij de loonadministratie bewaren (als de identiteit
niet is vastgesteld moet de opdrachtgever namelijk 60% loonbelasting/premie volksverzekering
op het loon van de artiest inhouden, in plaats van 37.5%). Na afloop van het optreden moet de
leider van de band een loonverdelingsverklaring invullen en ondertekenen, waarin gespecificeerd
wordt wat de beloning is per individuele muzikant. Afschriften van deze
loonverdelingsverklaringen moeten òòk naar de belasting worden opgestuurd (Belastingdienst
1996: 8). Het is weinig verbazingwekkend dat het een eigenaar met een muziekcafé voor de ogen
duizelt bij het zien van de handleiding van de belastingdienst. De regels zijn voor een uitbater
met één optreden in de maand nog wel te overzien, maar voor een kroegbaas die elke avond live
muziek heeft is de wet- en regelgeving te gecompliceerd en tijdrovend. De kans is groot dat hij er
vanuit financieel en administratief oogpunt voor kiest om niet aan zijn wettelijke verplichtingen
te voldoen. Het ontduiken van de belasting en de kans om ‘gepakt’ te worden blijkt voor de
ondernemers minder zwaar te wegen dan de voordelen van het programmeren van live muziek.
Dat de financiële en institutionele motieven een voldoende drijfveer vormen om informele arbeid
te vragen is in het voorgaande duidelijk geworden. Waarom echter veel van de ondernemers nu
juist voor jazz kiezen, zal ik in de volgende alinea trachten uit te leggen.
Amsterdam is een stad met bijzonder veel cafés6. Het is daarom voor een ondernemer niet
eenvoudig zich van de massa te onderscheiden. Een uitgelezen manier om dit voor elkaar te
krijgen is het programmeren van levende muziek. Het voegt iets extra’s aan het café toe en staat
garant voor meer bezoekers. De keuze voor live jazz is dan snel gemaakt: jazzmusici kunnen
vaak in tegenstelling tot popmuzikanten veel stijlen muziek spelen, maar zijn ook in
organisatorisch opzicht heel flexibel. Zij hebben doorgaans weinig instrumentarium nodig en zijn
dan ook niet zoveel tijd kwijt aan het opbouwen van apparatuur en het doen van geluidstesten
(van Leeuwen 1988: 28). Tevens kunnen zij op een podium met weinig ruimte toe. Er is immers
geen sprake van wild slingerende gitaren en andere woeste bewegingen. Jazzmusici bewegen zich
over het algemeen gematigd. Een laatste voordeel dat café-eigenaren vaak doet besluiten een
jazzband in te huren is dat deze muziekstijl veelal minder lawaai maakt dan pop- of rockmuziek.
Deze eigenschap is met de huidige verscherpte geluidshinderwet vaak van doorslaggevend
belang. Ik zal hierop in hoofdstuk 4 uitgebreider terugkomen.
De omvang van het informele jazzcircuit
De omvang van de markt voor jazz in Amsterdam is nauwelijks vast te stellen. Het is lastig om
cijfers te geven over het aantal bezoekers, het aantal podia en de hoeveelheid musici die
werkzaam zijn in dit circuit. Niet voor niets geven veel onderzoeken die gebaseerd zijn op
bezoekersaantallen altijd met nadruk aan dat het om schattingen gaat. De voornaamste reden
6

Het aantal cafés wijzigt per dag, maar werd volgens de laatste telling van de Amsterdamse Kamer van
Koophandel vastgesteld op 1172 etablissementen (juli 1996).
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hiervoor is dat veel uitvoeringen en bezoeken niet worden geteld. Zelfs reguliere podia houden
niet altijd systematisch de bezoekersaantallen bij.
De informele sector valt helemaal buiten de tellingen. “Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt
bijvoorbeeld alleen het bezoek aan officiële zalen en kerken waar ook wel eens uitvoeringen
worden gegeven, waardoor het bezoek aan popmuziek en de (weer) sterk in opkomst zijnde
levende muziek in cafés en restaurants niet wordt meegeteld” (van den Berg 1990: 71). Naast het
feit dat het dus heel moeilijk is vast te stellen hoeveel bezoekers in Amsterdam genieten van
jazzoptredens, is het ook niet makkelijk een eenduidig beeld te krijgen over de hoeveelheid
informele podia die live jazz bieden. Er zit een groot verloop in cafés die informele jazzoptredens
organiseren. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.
Als de keuze is gemaakt voor een jazzband en er is in de zaak ruimte gecreëerd voor een podium,
liggen de jazzmusici als het ware voor het opscheppen. Een nieuwe jazztent is geboren! Snel
blijkt echter dat er aan deze vorm van entertainment veel haken en ogen vast zitten. De musici
dienen betaald te worden en dat kan niet uit de deuropbrengsten. In Amsterdam is het niet de
gewoonte in cafés entree te heffen. Het honorarium van de musici zal dus uit de kasopbrengst
moeten komen. Nu is het zo dat de capaciteit van de cafés gering is, meestal is er maximaal plaats
voor zo’n tachtig tot honderd klanten. Hieruit volgt dat er een relatief laag aantal bezoekers per
uitvoering is (in vergelijking met optredens in zalen als Paradiso of de Melkweg). Sommige
kroegen vangen dit op door de bierprijs te verhogen maar dan vormen de musici, ondanks het feit
dat zij zwart uit worden betaald, nog steeds een hoge kostenpost. Hoger dan menig beginnend
ondernemer inschat. Slechts weinig cafés in Amsterdam zijn in staat om jaren achter elkaar
succesvol live jazz te brengen.
Naast de hoge financiële lasten die live optredens met zich mee brengen hebben veel podia last
van de nieuwe hinderwet. Veel cafés komen de laatste jaren in problemen omdat zij niet langer
aan de strenge geluidsnormen kunnen voldoen. Zoals ik al eerder in deze paragraaf aangaf zal ik
hier in hoofdstuk vier dieper op ingaan. Tenslotte is soms mismanagement er de oorzaak van dat
cafés de optredens moeten staken.
(-)
“De meeste mensen beginnen heel enthousiast maar ze zien niet de consequenties er van.
Want moet je nagaan wat een kostenpost dat elke dag is. Als je weet wat je al om moet
zetten om een gewoon café draaiende te houden; je moet personeel betalen, je huur. Dan
komt er elke dag zo’n kostenpost van muzikanten bij. Ik geloof dat je ongeveer drie keer
moet omzetten wat de band kost wil je min of meer quitte draaien. Dan heb ik het alleen
over quitte draaien. Moet je nagaan wat je om moet zetten om het een beetje leuk en
aantrekkelijk te maken.”
“Ik zie als er een nieuwe jazzclub is, zoals die nieuwe jazzclub in Noord, op kilometers
aankomen dat het fout gaat. Te veel personeel, weinig reclame, niet in de concertagenda
van de Jazz Nu. Allemaal van die dingen waardoor ik denk: ‘Ze houden het maar een paar
maanden vol’. De verkeerde muziek in de pauze.”
“Kun je dat uitleggen?”
“Eén van de eigenaren van The Bulldog vroeg mij jaren geleden jazzconcerten te
organiseren op zondagmiddag in zijn café op het Leidseplein. Al mijn favorieten speelden
daar. De discjockeys zaten dat gedoe echter met lede ogen aan te kijken en die gingen dan
in de pauze keihard rock of funk draaien. En dan ook kei- en keihard. Dus de mensen die
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voor de levende muziek kwamen die werden min of meer weggejaagd. Er kwam nieuw
publiek op de muziek van de D.J. af en die begonnen weer vervelend te doen als het bandje
begon. Dat komt heel vaak voor. Het moet echt op elkaar afgestemd zijn, met elkaar te
maken hebben.”
Na vastgesteld te hebben dat het niet mogelijk is om juiste gegevens te verstrekken over de
omvang van het informele jazzcircuit vanwege het grote verloop, is het toch van belang om tot
een ruwe schatting te komen van het aantal cafés dat jazzoptredens organiseert. Tijdens mijn
onderzoek telde ik ongeveer vijfentwintig informele podia met live jazz. In de meeste gevallen
ging het om zaken die eens in de maand of één keer in de week een optreden hadden. Slechts een
paar cafés hebben iedere avond live muziek, waarvan eigenlijk alleen één café bij het Leidseplein
elke avond écht jazz heeft. De andere kroegen wisselen jazz veelal af met de populairdere blues,
pop of funk genres.
Om mijn tellingen te controleren heb ik in de enquête twee vragen gesteld over het aantal cafés
met jazzoptredens7. De eerste vraag luidde: “Hoeveel cafés zijn er volgens u in Amsterdam die
meer dan twee maal per week live jazzbands op het programma hebben staan?”. De antwoorden
die de respondenten gaven varieerden van 0 tot 25 cafés met een gemiddelde van zes cafés. De
tweede vraag had betrekking op de kroegen die af en toe (ongeveer eens in de maand) live
jazzoptredens verzorgen. De antwoorden liepen hier nog sterker uiteen, van 2 cafés tot 150 cafés.
Het gemiddelde aantal cafés met af en toe optredens lag op zeventien. Bij elkaar opgeteld
benaderen de twee gemiddelden met drieëntwintig podia (6 + 17 = 23) dus redelijk mijn eigen
bevindingen (±25 podia). Opmerkelijk was dat op geen enkele andere vraag uit de enquête zo
uiteenlopend werd geantwoord. Sterker nog, deze twee vragen lieten de grootste non-respons
zien. Bij de eerste vraag wist 13.8 procent geen antwoord te geven. Maar liefst 23.1 procent had
geen antwoord op de tweede vraag. Bij de meer persoonlijke vragen over het zwarte inkomen lag
de non-respons slechts tussen de 1.5 procent en de 3.1 procent. Deze hoge non-respons verbaasde
mij zeer omdat ik had verwacht dat de musici goed op de hoogte zouden zijn van de eigen markt,
temeer daar driekwart van de respondenten ook in Amsterdam woont. In de interviews die
volgden op de enquête zocht ik dan ook een verklaring voor deze opmerkelijke uitkomst. Echt
bevredigend waren de antwoorden niet.
(-)
“Het is bepalend wat je onder een jazzcafé verstaat. Wil je N** een jazzcafé noemen? Er
wordt misschien wel eens jazzy gespeeld, maar noem je het dan een jazzcafé? Eigenlijk
niet. M** idem dito, er wordt jazz gespeeld maar er worden ook andere dingen gespeeld.
B** was eigenlijk een jazzcafé maar dat is het allang niet meer. Dus dat wisselt allemaal zo
erg. Dan blijft er niet veel over. Dingen verdwijnen ook snel die het gewoon niet trekken.
Er komen tenten bij die ik nog nooit gezien heb en die zijn alweer verdwenen. Dat Z**8,
daar ben ik nooit geweest.”
“Daar moesten ze héél zacht spelen.”
“Dat kan gewoon niet, dat gaat niet.”
7

Ik heb bewust niet gevraagd naar het aantal ‘jazzcafés’ omdat slechts weinig podia deze naam kunnen
dragen. Over het algemeen gaat het om gewone cafés waar men zo nu en dan een jazzoptreden programmeert.
8

Z** was een grand café aan het Rembrandtplein dat enige maanden geprobeerd heeft af en toe
jazzoptredens te programmeren.

Van Jazz Word Je Niet Rijk

Anne-marie Oostveen

Ten dele kan de onwetendheid van de musici over het aantal cafés met live jazz verklaard worden
door het grote verloop. Het is volgens een andere respondent echter ook gedeeltelijk aan de
muzikanten zelf te wijten dat ze hun eigen markt niet goed kennen.
(-)
“Muzikanten doen waarschijnlijk veel te weinig om zich te richten op de markt. Zoals een
schilder eigenlijk alle galeries moet nagaan en specifiek moet kijken naar wat voor soort
kunst die galerie brengt, en zich af moet vragen of het zin heeft zijn kunst daar naar toe te
brengen, zo zouden muzikanten dat ook kunnen doen. Ik denk dat ze daar helemaal niet
mee bezig. Enkelen wel, maar dat zijn vaak de amateurs. Die hebben ook bruiloften- en
partijen bandjes, ze zien er meer netjes uit dan dat ze goed kunnen spelen. Je ziet dat in die
amateuristische scene ze heel goed weten wat er gevraagd wordt.”
Hier lijkt het idee uit te spreken dat als je een goede professionele muzikant bent het eigenlijk
onnodig is je met de markt bezig te houden. Slechts als je het moet hebben van andere kwaliteiten
lijkt het raadzaam te weten waar je jezelf allemaal kan aanbieden. Eén respondent zei dan ook
letterlijk: “Je hoeft op zich ook niet de hele markt te kennen. Je hebt op een gegeven moment een
poel van cafés waar ze je een beetje kennen en waar je wel eens speelt en daar put je eigenlijk
uit”.
Naast het probleem vast te stellen hoeveel bezoekers jazzuitvoeringen in het informele circuit
trekken, en naast slechts een ruwe schatting van het aantal cafés, is het tenslotte ook geen
sinecure te bepalen hoeveel musici er in deze scene werkzaam zijn. De jazzmusici in het
informele circuit staan nergens geregistreerd en ze zijn vaak werkzaam in meerdere circuits of
bevinden zich tijdelijk in het buitenland vanwege een tournee. Om persoonlijk een paar maanden
musici te gaan tellen leek mij te tijdrovend en ook niet echt relevant. Met enige voorzichtigheid
schat ik de vaste kern van deze schnabbelaars in Amsterdam tussen de tweehonderd en
driehonderd man, maar ik wil met klem benadrukken dat deze schatting slechts gebaseerd is op
langdurige participerende observatie. Opvallend aan deze jazzscene is dat praktisch alle
muzikanten elkaar redelijk tot goed kennen. De musici hebben dikwijls met elkaar gespeeld
omdat het in de jazz gebruikelijk is dat men in meerdere formaties speelt en deze formaties vaak
veranderen van samenstelling. Samenvattend kunnen we dus stellen dat het informele jazzcircuit
een klein wereldje is. Niet alleen binnen Amsterdam of Nederland, maar zelfs internationaal
gezien. De volgende anekdote is daar een goede illustratie van.
Op een vrijdagavond in een Amsterdams jazzcafé komt er een trompettist uit San Francisco
langs om mee te spelen op de professionele jamsessie. Hij is diezelfde dag gearriveerd
vanuit Kopenhagen waar hij een week bij een jazz minnende vriend heeft gelogeerd.
Halverwege de avond raakt hij in gesprek met een Utrechtse drummer. Geanimeerd praat
het tweetal over muziek en over de jazzcafés die de vakantieganger zeker moet bezoeken
tijdens zijn verblijf in Amsterdam.
Als de drummer tenslotte zijn visitekaartje geeft aan de Amerikaanse trompettist, slaat deze
een kreet van verbazing. Hij haalt een brief uit zijn binnenzak ondertekend met de naam
van de drummer. Wat blijkt? De drummer heeft drie jaar geleden de jazz minnende vriend
waar de Amerikaan bij heeft gelogeerd, ontmoet in Kopenhagen. Bij thuiskomst heeft hij
hem een brief gestuurd met de adressen van jazztenten die je als liefhebber echt niet mag
missen als je in Amsterdam bent.
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Een kopie van deze brief is meegegeven aan de trompettist, die bij toeval in gesprek is
gekomen met de afzender. Drie jaar na dato ziet de drummer, midden in de nacht, zijn
eigen schrijfsel weer terug. En ze zijn het er roerend over eens: It’s a small world!
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Hoofdstuk 3

DE PROFESSIONELE JAZZMUSICUS
3.1 Wat is professioneel?
Voordat er in dit hoofdstuk een profielschets gegeven kan worden van de professionele
jazzmusici die aan de enquête hebben meegewerkt, dien ik dieper in te gaan op de term
‘professioneel’. Eén van de voorwaarden waaraan de jazzmusici in mijn onderzoek moesten
voldoen was dat zij zich op professionele wijze met de muziekbeoefening moeten bezighouden.
De onderzoekspopulatie mocht dus louter uit beroeps bestaan die werkzaam zijn in het
Amsterdamse informele jazzcircuit. Het woord professioneel wordt veel gebruikt en de betekenis
lijkt min of meer duidelijk. Toch is het begrip lastig te definiëren, en de vraag “welke musici zijn
professioneel?” zal vaak tot discussie leiden, niet in de laatste plaats onder de musici zelf.
“...the at first sight ‘obvious’ amateur/professional distinction turns out to be a complex
continuum with many different possible variations. Indeed, even the same people could be
placed at different points along this line in different contexts or different stages of their
lives” (Finnegan 1989: 14).
“This point is worth stressing because most studies of modern musicians either confine
their interest to the more professional practitioners (though often without saying so) or else
take the amateur/professional distinction as given and so not worth exploring” (ibid. : 13).
Bartha Rövekamp heeft in de jaren tachtig als etnomusicologe onderzoek gedaan naar levende
muziek in Amsterdamse accordeon-cafés. Zij maakte onderscheid tussen amateurs en
professionals op grond van hun verdiensten: “De meeste accordeonisten zijn beroepsmusici, dat
wil zeggen dat zij hun hoofdinkomen verdienen met het spelen in een café of op andere
gelegenheden [...]” (Rövekamp 1992: 179). Oudejans is eveneens een onderzoeker die in zijn
scriptie de distinctie tussen amateurs en professionals niet als vaststaand gegeven beschouwt. Als
econoom stelt ook hij de beroepsstatus van jazzmuzikanten vast aan de hand van hun inkomen.
Zijn definiëring van de term professioneel “[...] slaat alleen op de mate waarin de musici met het
spelen van hun muziek als musicus of als kunstenaar in hun levensonderhoud kunnen en willen
voorzien” (Oudejans 1987: 12). Bij de uitleg van de door hem gekozen definitie benadrukt hij het
woord ‘willen’ omdat volgens hem vooral de intentie van de muzikant zwaar meetelt, daar de
meeste musici binnen de jazz en geïmproviseerde muziek niet van hun muziekbeoefening kunnen
leven. Ondanks het feit dat Oudejans zich realiseert dat het voor veel musici moeilijk is een
voldoende inkomen te verwerven door middel van optredens, legt hij toch duidelijk het
zwaartepunt op het financiële aspect. Hij geeft aan dat met name de meestal zeer slechte en
zwarte lonen in het schnabbelcircuit de door de meeste musici gewenste ‘professionalisering’ van
hun muziekbeoefening, in de weg staat (ibid. : 13-14).
Niet alleen onderzoekers maar ook officiële instellingen zoals de Beroepsvereniging voor
Improviserende Musici (BIM) gaan uit van een financieel criterium om de professionaliteit vast
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te stellen. Musici mogen alleen lid worden van de BIM als zij aan kunnen tonen dat zij een
bepaald honorarium ontvangen voor een optreden. Dit loon mag niet te laag zijn omdat dat blijk
zou geven van een amateuristische inslag (iemand die voor een laag loon speelt lijkt het meer uit
hobbyisme te doen). Het mag duidelijk zijn dat een muzikant die met name actief is in het
schnabbelcircuit, aan de hand van deze norm, veel moeite zal hebben om aan te kunnen tonen dat
hij een beroepsmuzikant is. Ten eerste worden de lonen zwart uitbetaald en kan de musicus geen
wettig bewijs overleggen van zijn inkomen. Ten tweede zal de BIM het bedrag dat hij verdient
veelal te laag vinden (de BIM-norm ligt op 300,-). Dat de schnabbelmuzikant misschien wel
veel laagbetaalde optredens heeft die samen een aardig inkomen genereren, telt in dit geval niet
mee omdat het gaat om het bedrag dat hij met één optreden verdient. Tenslotte zijn naast
onderzoekers en instellingen zèlfs sommige jazzmusici geneigd professionaliteit te koppelen aan
het gangbare financiële criterium, zij het dan toch met enige aarzeling.
(-)
“Wat is een professionele muzikant? Je zou zeggen iemand die er van kan leven. Maar ja,
ik ken heel veel muzikanten die acht uur per dag met muziek bezig zijn en die een
muziekopleiding hebben gevolgd, maar die er niet van kunnen leven. Dus, eh... ik vind het
heel moeilijk. Ik weet het niet.”
Uit het vervolg van deze scriptie zal naar voren komen dat de meeste jazzmuzikanten met
optreden alleen niet voldoende verdienen om in hun onderhoud te voorzien. Inkomen is dan ook
naar mijn mening niet de juiste graadmeter om te bepalen in welke mate een muzikant
professioneel is.
Een andere manier om deze kwestie te benaderen is te stellen dat professionele musici degenen
zijn die van het musiceren hun beroep hebben gemaakt. Dit betekent dus niet per definitie dat zij
er geheel van kunnen rondkomen. Het beschrijft meer de maatschappelijke werkkring waarvoor
men de vereiste bekwaamheid en /of bevoegdheid heeft gekregen (van Dale 1984, eerste deel:
304). In dit geval kan iedere gediplomeerde conservatoriumstudent als professioneel gezien
worden, ongeacht zijn inkomen, het aantal optredens dat hij heeft, de tijd die hij besteedt aan de
muziek en het al dan niet lid zijn van een (kunsten) vakbond. Maar hoe zit het dan met de oudere
generatie musici, die jazz is gaan spelen toen er nog geen specifieke opleiding voor bestond9?
Deze mannen en vrouwen hebben zonder twijfel de vereiste bekwaamheid in de praktijk
verkregen, maar hebben veel meer moeite dit aan te tonen. Deze autodidacten kunnen niet zomaar
aan de kant geschoven worden als zijnde amateurs. Dan zou de gehele jazztraditie door amateurs
tot stand zijn gekomen en dat is natuurlijk onjuist.
9

De eerste opleiding ‘Lichte Muziek’ als hoofdvak begon in 1974 in Rotterdam. Thans hebben bijna alle
Nederlandse muziek-vakopleidingen (conservatoria en muziek-pedagogische academies) een jazzafdeling
(de Valk 1986: 90). Men kan bij deze opleidingen de diploma’s ‘Uitvoerend Musicus’ en ‘Docerend Musicus’
behalen. De meeste musici die aan dit onderzoek hebben meegewerkt zijn afgestudeerd in de richting‘Docerend
Musicus’.
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Aangezien professionaliteit van musici niet vast te stellen is aan de hand van het inkomen of het
hebben van een diploma, is het noodzakelijk een ander criterium te vinden op basis waarvan de
beroepsstatus kan worden vastgesteld. Ruth Finnegan legt er in haar boek “The Hidden
Musicians” veel nadruk op hoe de musici het begrip professioneel interpreteren:
“The term ‘professional’ at first appears unambiguous. A ‘professional’ musician earns his
or her living by working full time in some musical role, in contrast to the ‘amateur’, who
does it ‘for love’ and whose source of livelyhood lies elsewhere. But complications arise as
soon as one tries to apply this to actual cases on the ground. Some lie in ambiguities in the
concept of ‘earning one’s living’, others in differing interpretations about what is meant by
working in ‘music’, and others again - perhaps the most powerful of all - in the emotive
overtones of the term ‘professional’ as used by the participants themselves” (Finnegan
1989: 13).
Zij geeft aan dat het onderscheid tussen amateurs en professionals anders geïnterpreteerd wordt
door de participanten zelf. Wanneer lokale muzikanten de term ‘professioneel’ gebruiken,
refereren zij meer aan evaluatieve dan aan economische aspecten. Dit wil zeggen dat de
muzikanten meer aandacht schenken aan bijvoorbeeld het niveau van de speler, zijn of haar
specialismen en of de speler met andere professionele musici optreedt, dan aan het inkomen dat
de musicus met spelen verdient. Nu bestaan er tussen volledige beroepsmatigheid en volledig
amateurisme verschillende gradaties van beroepsmatigheid, waarbij men min of meer voldoet aan
één of twee criteria, maar niet volledig aan allemaal (IJdens 1992: 10). Finnegan wijst erop dat
iemand afhankelijk van verschillende criteria al dan niet als professioneel wordt gezien (ibid.:
15).
Ruth Finnegan legt bij de definiëring van de term professionaliteit de nadruk op hetgeen de
musici er zelf onder verstaan. Deze manier waarop Finnegan de concepten van de bestudeerde
cultuur gebruikt bij haar beschrijving en verklaring van die cultuur wordt in de antropologie
weergegeven met de term emic approach10. Ook ik pleit voor een dergelijke emic benadering. Dit
wil zeggen dat ik uitga van de concepten die binnen de onderzochte beroepsgroep gebruikt
worden, met andere woorden: de omschrijving die de muzikanten zelf geven van het begrip
professionaliteit.
“Emic statements refer to the logico-empirical system whose phenomenal distinctions or
‘things’ are built up out of contrasts and discriminations, significant, meaningful, real,
accurate, or in some other fashion regarded as appropriate by the actors themselves.”
(Harris 1968, gecit. in Kloos 1974: 147-148)
Professioneel is een ander woord voor vakbekwaam, capabel of deskundig. Naar mijn mening
zijn het de musici zèlf die het beste in staat zijn van elkaar te bepalen of zij deze vaardigheden
bezitten. Ik heb daarom in interviews en in informele gesprekken aan de musici zelf gevraagd
wanneer zij iemand professioneel vinden. Natuurlijk heerst er onder zoveel muzikanten niet een
eenduidig idee over de kwaliteiten die iemand moet hebben om als ‘prof’ te worden beschouwd,
10

Onder een emic benadering verstaat men in de antropologie de maatstaven die in de ogen van de mensen
in een bepaalde samenleving relevant zijn. In het geval van etic worden wetenschappelijke maatstaven gebruikt
die voor elke maatschappij bruikbaar zijn. Emic uitspraken zijn dus meer cultuurgebonden.
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maar over één ding waren zij het in een groepsdiscussie met elkaar eens: het is met name de
beoordeling van collega’s die van belang is.
(-)
“Je bent professioneel als je in brede kring door mede-musici gewaardeerd wordt als
muzikant en tevens daardoor gevraagd wordt voor optredens.”
(-)
“Het gaat om de waardering van je vakgenoten en dus niet om het financiële aspect of
meningen van buitenstaanders.”
(-)
“Het enige wat telt zijn ook de complimenten van mede-musici. Wat het publiek er van
vindt is niet relevant. En wat de media er van vinden doet er nog minder toe.”
Met name het eerste citaat vormt het uitgangspunt waarop ik, in navolging van de betrokkenen,
het begrip professioneel baseer. Maar wat zijn dan de eigenschappen die een muzikant moet
bezitten om gewaardeerd te worden door zijn collega’s? Uit de gesprekken blijkt dat de kwaliteit
van het spel op de eerste plaats komt. Een muzikant moet swingen, een goed geluid hebben,
creatief zijn, zich moeiteloos onder alle omstandigheden kunnen aanpassen (lees: veel
verschillende stijlen beheersen) en goed kunnen luisteren naar anderen. Vooral het goed kunnen
communiceren met elkaar wordt door menig muzikant als meest essentiële eigenschap ervaren.
(-)
“Ik zie muziek maken als praten met elkaar. Ik heb het altijd verschrikkelijk gevonden als
je met z’n allen op een podium staat en iedereen op zijn eigen eilandje zit. Ik vind het één
van mijn grootste krachten om te proberen iedereen er bij te halen. Om elkaar constant uit
te dagen, of nog niet eens uit te dagen, maar om te communiceren met elkaar. En dat vind
ik belangrijk. Ik heb wel met mensen gespeeld die als groot te boek staan en die sluiten zich
helemaal af. Nou dan zijn ze voor mij niet groot want ze kunnen nog zesentachtighonderd
jaar gestudeerd hebben op alle fantastische trucs die er bestaan, en het is fijn dat ze dat
allemaal kunnen spelen en ondertussen nog een salade voor je kunnen maken, maar daar
heb ik geen boodschap aan.”
(-)
“Muzikanten moeten bereid zijn in een groep mee te werken. Kijk, ik ben naast muzikant
ook schilder en dan beslis je alles alleen. Maar als je muziek maakt niet. Ik heb groepen
van verschillende grootten: een big band, een funk band en mijn eigen quartet. Als de
mensen dan niet bereid zijn om samen te werken houdt alles op. De bereidheid om samen te
werken en een sportieve teamgeest vind ik het allerbelangrijkste. Op muzikaal vlak moet
het klikken want anders heeft het geen enkele zin. Het is heel delicaat: je hebt bijvoorbeeld
hele goede drummers en hele goede bassisten, maar dat wil nog niet zeggen dat het klikt als
je die bij elkaar zet, dat het ritme-tandem loopt. Dat is van meerdere dingen afhankelijk. Je
moet dus mensen uitzoeken die bij elkaar passen.”
Naast een verscheidenheid aan muzikale kwaliteiten die musici moeten bezitten, dienen zij
daarbij tevens over goede sociale vaardigheden te beschikken. Professioneel zijn houdt namelijk
ook in dat een muzikant tijdens optredens onberispelijk gedrag vertoont. Een respondent zei hier
het volgende over: “Ik moet er van een collega op aan kunnen dat hij niet raar zal gaan doen op
een receptie, als wij daar spelen. Hij moet in ieder geval op tijd zijn. De muzikant zal, als ik vraag
of hij gepast gekleed wil gaan, dat ook doen. Hij hoort dan niet met een vlek op zijn jasje aan te
komen”. Iemand die de reputatie heeft onbetrouwbaar te zijn, doordat hij vaak te laat komt of
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onaangepast gedrag vertoont, wordt door andere musici misschien wel als een knappe
instrumentalist gezien maar zeker niet als professioneel. Omdat het jazzwereldje vrij klein is
spreken incidenten van asociaal gedrag zich snel rond en kan de betreffende muzikant er op
rekenen dat zijn positie binnen het circuit verslechtert.

3.2 De samenstelling van de beroepsgroep
Na geruime tijd de schnabbelcafés te hebben bezocht werd het mij langzaamaan duidelijk wie in
brede kring door mede-musici als professioneel wordt gezien. Geleid door informele gesprekken
en door observatie (welke musici treden vaak op?) koos ik honderd respondenten die naar mijn
mening aan de voorwaarden voldeden om de enquête in te kunnen vullen. Het eerste gedeelte van
de vragenlijst diende ertoe een profielschets te kunnen geven van de musici die werkzaam zijn in
het informele jazzcircuit. De vragen in het tweede deel van de vragenlijst, die specifiek over het
werk en het inkomen gingen, komen in latere hoofdstukken aan de orde.
Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 35 jaar. De jongste respondent is 26 en de oudste
56 jaar. Exact vijftig procent is tussen de 30 en 40 jaar. De leeftijd van 40 jaar vormt een
belangrijke grens: boven deze leeftijd ligt de participatie veel lager. Slechts zeven musici die
hebben meegewerkt zijn vijfenveertig jaar of ouder. De oorzaak van dit leeftijdseffect is niet
geheel duidelijk. Een verklaring zou kunnen zijn dat de loopbaan van musici na hun veertigste
een wending neemt naar het formele of gesubsidieerde circuit. Misschien fungeert het café circuit
als opstap naar een maatschappelijk ‘hogere’ positie. Om een beeld te krijgen van de redenen
waarom oudere muzikanten niet meer in cafés spelen heb ik huidige musici in interviews hiernaar
gevraagd.
(-)
“Het spelen in cafés kan soms heel erg zwaar zijn. Je moet heel lang spelen, je moet je
krachten dan goed kunnen verdelen. Oudere muzikanten hebben vaak een betere status
bereikt bijvoorbeeld door les te geven of bij de radio te werken. Zij kunnen zich de luxe
veroorloven om alleen beter betaalde optredens te doen zodat ze zulk soort marathonoptredens achterwege laten.”
(-)
“Het zijn natuurlijk wel tropenjaren. Ik denk dat de meeste ouderen toch in posities
terechtkomen waarvan ze denken ‘ik hoef dat niet meer te doen’. Een heleboel oudere
musici zoeken toch andere baantjes, gaan les geven, doen het wat rustiger aan, of gaan in
grote orkesten zitten. Er zijn een heleboel verklaringen voor. Toch zie ik zo’n man als J. E.
(muzikant van 61 jaar, AO) ook nog gewoon in cafés spelen.”
“Dat zijn toch wel uitzonderingen.”
“Uitzonderingen, ja. Dat zijn toch wel de echte schnabbeldieren. Of niet schnabbeldieren
maar speelbeesten, laat ik het zo zeggen.”
“Heeft het ook met fysiek te maken?”
“Ik denk het wel ja. Omdat je de uren niet meer zo uithoudt. Ik ga het al merken (de
respondent is zelf 37 jaar, AO).”
“Drank?”
“Zeker weten. Er is volgens mij geen muzikant die geen drankprobleem heeft, jeetje. Of ze
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drinken niet meer, of ze hebben verschrikkelijk gedronken en ze doen dat nu nog steeds. Ik
behoor af en toe tot de ene groep en af en toe tot de andere. Ja, fysieke gesteldheid zal er
ook mee te maken hebben.”
(-)
“Het is toch zo dat je op een gegeven moment naar vastigheid zoekt. Als het boven je
dertigste of vijfendertigste nog niet goed loopt, dan ga je iets anders doen. Je vindt een baan
bij een studio of een orkest. Of iets anders vast. De late uren gaan ook spelen. Je krijgt een
vrouw en een kindje.”
De ondervraagde musici kunnen voldoende verklaringen vinden waarom men op ‘latere’ leeftijd
stopt met het spelen in cafés. Vooral de lange en late uren spelen een grote rol. Verder is met
name het financiële aspect belangrijk; oudere musici zouden alleen nog de beter betaalde
optredens doen en ander werk nemen dat een rianter inkomen oplevert. Uit een onderzoek naar
diverse soorten informele arbeid door de econoom Carl Koopmans is eveneens gebleken dat
jongeren vaker informele arbeid aanbieden dan ouderen. Hij geeft aan dat dit bovendien een
bekend resultaat is uit eerder onderzoek van het CBS in 1985 door Van Eck en Kazemier. Uit
Koopmans berekeningen blijkt dat ongeveer 80% van de zwartwerkers jonger is dan 40 jaar.
Deze groep verdient ongeveer 70% van de totale zwarte omzet. De 17-39-jarigen maakten op het
moment van zijn studie 59% uit van de beroepsbevolking (Koopmans 1989: 87). De lage
deelname van ouderen is dus niet alleen waarneembaar in het Amsterdamse informele jazzcircuit
maar lijkt voor de gehele Nederlandse informele economie op te gaan.
Bij de afweging om al dan niet actief te worden (en te blijven) in de informele economie geven
Mevissen en Renooy aan dat de factor ‘leefsituatie’ of ‘levensfase’ van belang blijkt te zijn. Dit
sluit aan bij het laatste bovenstaande citaat. De auteurs verklaren dat bijvoorbeeld een jonge
alleenstaande zich goed kan manifesteren binnen de informele economie omdat hij of zij een
relatieve vrijheid in tijdsbesteding heeft en geen financiële verplichtingen heeft ten opzichte van
partner en/of kinderen (Mevissen & Renooy 1986: 16). Door het ontbreken van deze
verplichtingen kunnen de jongere jazzmusici zich op flexibele wijze aanbieden op de informele
arbeidsmarkt.
Opvallend is dat de redenen die de geïnterviewden aandragen met betrekking tot de lage
participatiegraad van ouderen alleen voor anderen schijnen te gelden. Voordat ik de informanten
de vraag stelde waarom er relatief weinig ouderen in het circuit werkzaam zijn, hadden zij bijna
allemaal al aangegeven dat zij zichzelf dit werk hun hele leven zien doen. Blijkbaar beschouwen
zij allen zichzelf als de spreekwoordelijke uitzondering die de regel bevestigt of is er sprake van
een nieuwe generatie muzikanten die daadwerkelijk door blijft gaan na haar vijfenveertigste. Uit
de interviews komt naar voren dat musici die nu werkzaam zijn in het informele café circuit dit
werk niet zien als opstap naar een hogere maatschappelijke functie, maar als permanente fase die
qua status niet onder doet voor formele arbeid als lesgeven en studiowerk of voor gesubsidieerde
optredens (men moet niet uit het oog verliezen dat deze musici een goede vergelijking kunnen
trekken omdat zij eveneens werkzaam zijn in het formele circuit en sommigen van hen daarbij
regelmatig op gerenommeerde festivals optreden zoals bijvoorbeeld het North Sea Jazz Festival).
(-)
“Ik vind wel dat er een statusverschil zit tussen het spelen in cafés of op reguliere podia. Ik
bedoel, ik kijk zelf niet neer op het cafégebeuren, maar ik weet dat de maatschappij daar
anders over denkt.”
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Sekse
Van de respondenten is 86% van het mannelijke en 14% van het vrouwelijke geslacht. Deze
ondervertegenwoordiging van vrouwen is ook terug te vinden in de studie naar gesubsidieerde
jazzmusici van Nelleke Moen. In dit onderzoek ligt de verhouding man/vrouw op 83% tegen 17%
(Moen 1992: 30). Het soort circuit (formeel òf informeel) blijkt dus van geringe invloed te zijn op
de sekse verhouding. De vraag die uit deze constatering logisch voortvloeit is waarom er zo
weinig vrouwen werkzaam zijn in de jazz en geïmproviseerde muziek? Bassist en
conservatoriumdocent Arnold Dooyeweerd zegt hierover het volgende: “Ik heb het vermoeden
dat het iets te maken heeft met het feit dat vrouwen niet gewend zijn om zichzelf naar voren te
dringen. En dat is absoluut nodig, zeker bij geïmproviseerde muziek. De geïmproviseerde muziek
gaat heel erg over wat je zelf te melden hebt. Dus als je dat aan anderen over wilt laten zal dat
nooit lukken. Zelfs niet als je dat aan een componist wilt overlaten” (in: televisieprogramma
NPS-cultuurprijs, woensdag 17 juli 1996). Saxofoniste en zangeres Rosa King, die al jaren actief
is in het Amsterdamse jazzcircuit, geeft in de Jazz Nu van juni 1996 aan waarom er volgens haar
weinig vrouwen in de jazz werkzaam zijn. “Jazz is een mannenwereld. Het is verschrikkelijk
moeilijk - vooral voor vrouwelijke instrumentalisten - om er doorheen te breken. Vrouwen
moeten heel doortastend zijn, anders halen ze het niet. Daar komt nog bij dat vrouwen, meer dan
mannen, vaak verplichtingen naast hun muziek hebben, zodat ze zich niet totaal kunnen wijden
aan de muziek. Het is een oneerlijke strijd. Het gaat er in de jazz niet alleen om dat je mooi
speelt, maar ook of je met aanverwante zaken als het reizen, het nachtleven, het harde werken en
het gesodemieter met kerels kunt omgaan. Daar moet je tegen kunnen” (Koster 1996: 19). Er lijkt
in deze situatie niet echt een kentering op komst te zijn. Medewerkers van verschillende
conservatoria gaven aan geen merkbare stijging van het aantal vrouwelijke studenten te zien.
Volgens de cijfers van het Amsterdamse Sweelinck Conservatorium studeren er wel iets meer
vrouwen in de jazzrichting af (in de jaren tachtig studeerden er geen vrouwen af, terwijl in 1995
vijf vrouwen hun diploma behaalden). Deze aantallen zijn echter zo klein dat zij op de totale
muzikantenpopulatie weinig verschil uitmaken.
Woonplaats en nationaliteit
Van de vijfenzestig respondenten woont 87.7% in Amsterdam. Voor een ruime meerderheid van
de respondenten (62.5%) heeft de keuze van de woonplaats te maken met de muzikale
bezigheden. Ruim driekwart van de respondenten heeft de Nederlandse nationaliteit. Daarnaast is
21.5% Amerikaans, Duits, Iers, Russisch, Spaans of Zwitsers van afkomst. Deze grote
vertegenwoordiging van buitenlandse musici is typerend voor de Amsterdamse jazzscene. Veel
van de allochtone musici vertelden dat zij op vakantie of op tournee zeer getroffen werden door
de ontspannen sfeer in het Amsterdamse jazzcircuit en daarom besloten te blijven. De musici
spreken vaak van de jazzscene in het eigen land als zijnde een rat-race. Hier in Nederland gaat het
er volgens hen allemaal wat gemoedelijker aan toe en is er niet zo’n moordende competitie. Zelfs
als de buitenlandse musici al enige tijd in Nederland wonen en werken, zijn zij nog steeds van
mening dat de carrière jacht hier minder genadeloos is dan in het land van herkomst. De eerste
indruk blijkt dus achteraf voor velen de juiste indruk te zijn.

Beroepsopleiding

Steeds meer muzikanten volgen een officiële muziekopleiding (figuur 3.1). Met name de
jazzopleiding in Hilversum geniet een grote populariteit en daar komt dan ook het merendeel van
de afgestudeerden vandaan. In figuur 3.1 ontbreken bij verschillende studiejaren de gegevens van
Amsterdam omdat er in het
beschikbaar gestelde archiefmateriaal
bij deze jaren geen onderscheid wordt
gemaakt tussen de klassieke opleiding
en de jazzopleiding. Zo’n veertig
procent van de geënquêteerde
jazzmusici heeft ten tijde van mijn
onderzoek de specifieke vakopleiding
conservatorium afgerond. Niet alle
musici maken de opleiding af, soms
(na enige jaren) tot hun grote spijt.
(-)
“Ik heb op het conservatorium
gezeten. Vòòr die tijd ben ik altijd
zelf aan het klooien geweest, totdat
een zekere Adrie Braat tegen me
zei
‘Je
moet
naar
het
conservatorium’. Toen zei ik: ‘Ja, dat is goed’. Ik ben naar Amsterdam gegaan,
toelatingsexamen gedaan. Ik werd nog toegelaten ook tot mijn grote verbazing, want ik
wist helemaal niks. Ik ben eerst in de vooropleiding geweest en uiteindelijk heb ik het
eerste en tweede jaar gedaan. Vervolgens ben ik van Amsterdam afgegaan, heb ik een
jaartje rondgehuppeld en toen ben ik naar Hilversum gegaan. Daar heb ik tot ‘89 opgezeten.
Ik heb zo’n beetje de hele jaren tachtig op conservatoria gezeten, maar de opleiding niet
afgemaakt. Ik heb eigenlijk van al die jaren maar twee jaar echt hard gestudeerd. Ik woonde
in die tijd samen met een zangeres die ook naar het conservatorium ging. Wij zijn twee jaar
lang naar alle lessen toegegaan. Op een gegeven moment kreeg ik het te druk met spelen.
Mijn vriendin wilde het afmaken en dat heeft zij uiteindelijk ook gedaan. Ik niet. Dat vind
ik ergens wel jammer en ik zit nu af en toe stiekem te piekeren om het toch af te maken
voor mijn onderwijsbevoegdheid, zodat ik op muziekscholen les kan geven. Ik wil het leren
om les te geven, want ik ben niet echt een leraar. Juist omdat ik zelf zo chaotisch ben
geweest en aan alle kanten informatie heb verzameld, kan ik het ook niet echt duidelijk
overbrengen. Dus als je me vraagt wat mijn muziekopleiding is, zeg ik eigenlijk gewoon
het podium. Daar heb ik toch het meeste geleerd, door heel veel te spelen vanaf mijn
zeventiende.”
Door een omissie in de vragenlijst heb ik geen duidelijkheid over het aantal musici dat de
opleiding niet heeft voltooid (zie bijlage 1, vraag 6). De cijfers die ik verstrek hebben zowel
betrekking op de musici die hun conservatoriumopleiding niet hebben afgemaakt als op degenen
die nog bezig zijn met de opleiding.
Zoals uit figuur 3.2 blijkt heeft 29.2% van de respondenten geen conservatorium opleiding
genoten. Zij hebben hun muzikale ervaring op een andere manier opgedaan. De meeste van deze
musici hebben privéles gehad, sommigen hebben enkele jaren op een muziekschool gezeten en
velen hebben hun kennis verkregen door het volgen van workshops. Een workshop is een
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groepsles die gegeven wordt door een ervaren muzikant. Er bestaan workshops van diverse
niveaus en soms ook voor aparte instrumenten. Normaliter betaalt de leerling een bedrag aan de
workshopleider dat varieert van tien tot twintig gulden. Hiertegenover staat het volgen van een
les die twee à drie uur duurt. De nadruk ligt bij deze lessen meestal op het samenspelen en het
leren van de theorie. Vaak volgt er na enige weken of maanden een uitvoering van de workshopgroep waarbij de leerlingen op een podium ten overstaan van familieleden en andere
geïnteresseerden zichzelf presenteren.
(-)
“Ik heb het musiceren voornamelijk in de praktijk geleerd en op workshops. Ik heb in het
begin bij Nedly Elstak op de workshop gezeten en ik heb twee jaar saxofoonles gehad van
Ron Rem. Bij Nedly ben ik ongeveer vier à vijf jaar gebleven en toen ben ik tegelijkertijd
ook bij Frank Grasso gegaan. Hij gaf workshops op CREA. Van daar ben ik in een soort
muziekschool big band in Beverwijk gekomen. Daar leerde ik noten lezen. Dus ja, ik heb
het eigenlijk echt in de praktijk geleerd.”
Beroepservaring en formaties
Bijna éénderde van de respondenten (30.8%) is minder dan vijf jaar bezig als professioneel
jazzmuzikant. Veertien respondenten (21.5%) zijn tussen de vijf en de tien jaar professioneel
werkzaam en eveneens 21.5% speelt al tussen de tien en de vijftien jaar jazzmuziek (figuur 3.3).
Gemiddeld zitten de jazzmusici in zeven jazzformaties. Dit aantal wordt echter erg omhoog
getrokken door een enkeling die aangaf in vijftien, drieëndertig of zelfs nog meer bands te spelen.
Het is daarom misschien beter te stellen dat zeventig procent in vijf of minder (min of meer vaste)
jazzgroepen speelt. Het deel uitmaken van meerdere formaties is een opvallend kenmerk van de
jazzscene. In tegenstelling tot muzikanten die zich hebben gespecialiseerd in andere muziekstijlen
zoals bijvoorbeeld klassieke muziek of popmuziek, zien de jazzmusici kans om in meerdere
bands naast elkaar actief te zijn. Het is interessant om een verklaring te vinden waarom dit juist in
het jazzcircuit gebeurt. Een voor de hand liggende uitleg zou zijn dat de musici met één band te
weinig werk hebben en daarom de tijd hebben om voor meerdere formaties te kiezen. Het is
inderdaad vanzelfsprekend dat een muzikant die niet in een goedlopende groep zit met dagelijks
vetbetaalde optredens, dit opvangt door in meerdere bands te spelen. Dit zou dan echter ook op
grote schaal voor moeten komen bij
minder succesvolle popmuzikanten,
maar daar lijkt “het wedden op
meerdere paarden” niet zo structureel
voor te komen. Een logischere
verklaring blijkt te liggen in het
jazzrepertoire. In de jazzgroepen die
veel in de cafés spelen richten de
musici zich met name op de bebop en
mainstream jazzvormen. De bebop
nummers, die uit het begin van de
jaren vijftig stammen, zijn de
jazzstandards geworden waar de
musici eindeloos op kunnen variëren.
“Young jazz musicians learn early
in their (largely informal) training
that the standard popular songs on
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which many jazz numbers are based have an eight-bar middle section (the “bridge”) that
takes one of two harmonic forms, each named after the well-known song in which it
appears: an “I Got Rhythm” bridge, consisting of the following chords for a two bars
apiece–III7 (in the key of B flat, a D7 chord), VI7 (G7),II7 (C7), V7 (F7)–or a
“Honeysuckle Rose” bridge–I7 (in the key of F, F7), IV (B flat), II7 (G7), V7 (C7).
Knowing that anyone playing an unfamiliar tune can quickly learn eight of its bars by being
told which sort of bridge it has, if it is one of those standard types. Dance musicians in
general learn, more or less by heart, a large number of well-known songs, so that they can
immediately produce a passable ensemble version of any of them, without written music,
on request” (Becker 1992: 60).
Doordat de musici (naast bijvoorbeeld eigen composities) altijd een groot aantal standards op het
repertoire hebben staan is het voor hen mogelijk om makkelijk in te vallen of ad hoc bands te
formeren. Er hoeven geen ontelbare repetities aan vooraf te zijn gegaan om een jazzband goed te
laten klinken, al blijft het vaak merkbaar als musici goed op elkaar ingespeeld zijn.
“Dance musicians who are total strangers can play all night with no more pre-arrangement
than to mention a title (“Sunny Side of the Street”, in C) and count off four beats to give the
tempo; the title indicates a melody, its accompanying harmony, and perhaps even
customary background figures” (Becker 1992: 30).
Omdat er over de standards heen wordt geïmproviseerd en iedere muzikant door middel van zijn
solo’s er zijn eigen interpretatie en invulling aan geeft, worden de ‘gouwe ouwen’ weer
gloednieuw. Het is dus niet zo zeer het repertoire als wel de uitvoering waar het om gaat. Het is
wederom de socioloog Howard Becker (die zelf werkzaam is geweest als jazzpianist) die het
belang van de uitvoering nog eens benadrukt: “In jazz, composition is much less important than
performance. The standard tunes musicians play (blues and old popular songs) merely furnish the
framework for the real creation. [...] One might say that the composer is the player, considering
the improvisation the composition” (Becker 1992: 10-11). Door de talloze uitvoeringen die
mogelijk zijn èn door de specifieke toon, timing en frasering van de solisten blijven de nummers
interessant voor de toehoorders. Een jazzmusicus kan dus in vijf verschillende bands zitten en
toch in iedere band ongeveer hetzelfde repertoire spelen. In de popmuziek is het juist van belang
dat de nummers en de teksten origineel zijn en heel anders klinken dan de songs van
‘concurrerende’ groepen. In de popmuziek heeft de term ‘coverbandje’ veelal een negatieve
connotatie. Het draait in de popmuziek meer om het geluid van de gehele groep, terwijl het in
jazzformaties tevens gaat om het samenbrengen van solisten die ieder op dàt unieke moment van
samenspelen evenveel bijdragen aan het geheel.
De standards worden door de musici zelf ook wel de nummers met een ‘hoge mee-lal factor’
genoemd. Deze hoge mee-lal factor duidt op het feit dat iedereen - zowel de musici als het
publiek - de classics bijna kan dromen11. In een café is het van belang dat de (live) muziek goed
in het gehoor ligt en niet al te ingewikkeld is. Zou de muziek complex zijn, dan vereist dat teveel
aandacht en inspanning van de toehoorders, die weldegelijk voor de muziek komen maar ook om
11

Voorbeelden van standards die men vaak in de café’s kan horen, zijn; Autumn Leaves (J. Kosma), Well
you needn’t (T. Monk), Night in Tunesia (D. Gillespie), Take the ‘A’ train (B. Strayhorn), For all we know
(Coots / Sims), But not for me (Gershwin), My funny Valentine (Rodgers/Hart), All the things you are (J.Kern),
St. Thomas (S. Rollins).
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andere klanten te treffen. Het café is toch in de eerste plaats een plek waar mensen elkaar
ontmoeten en zij moeten dus in staat zijn een gesprek met elkaar te voeren. Er kan niet van hen
verwacht worden dat zij in stilte luisteren zoals in de concertzalen. Doordat de melodieën van de
standards grotendeels bekend zijn bij het publiek, leent deze muziek zich uitstekend voor zijn
amusementsfunctie in het café. De meeste van de standards (zo’n 450 bekende en minder
bekende) staan verzameld in “The Real Book”; de jazzbijbel voor beginnende musici.
Naast het spelen in jazzformaties, maken veel muzikanten deel uit van andere bands. De
muziekstijlen lopen daarin uiteen van funk tot klassiek. Slechts 18.8% zegt alleen jazz te spelen.
De meerderheid van de respondenten (60.9%) speelt in twee tot drie bands met een andere
muziekstijl.

3.3 Jazzmusici over hun beroep
Om een zo volledig mogelijk beeld van de Amsterdamse jazzmuzikant in het informele circuit te
krijgen is het van belang er achter te komen hoe de participanten zelf hun beroep waarderen.
Deze paragraaf bevat daarom veel citaten van musici. Uit het voorgaande bleek al dat de musici
zelf niet vinden dat hun arbeid in cafés een lagere status heeft dan de arbeid die zij formeel
verrichten. Het is daarentegen wel minder rendabel. “De min of meer georganiseerde klassieke
muziek is er met zijn vaste salarissen in orkesten en het muziekonderwijs nog het beste aan toe, in
de popmuziek en de jazz wordt door de meeste musici voor extreem lage vergoedingen gewerkt,
voor niets, voor ‘de kans’. Honderd tot tweehonderd gulden per avondvullend optreden - een
optreden kost inclusief vervoer en opbouwen een hele dag - is vaak al veel, niet zelden wordt er
volstaan met een onkosten vergoeding of gratis drinken” (van den Berg 1990: 67). Zoals uit
hoofdstuk vijf naar voren zal komen worden de optredens in de cafés het slechtst betaald terwijl
de uren die de musici daar maken vaak veel langer zijn dan bij optredens op bijvoorbeeld
festivals en reguliere podia. Door deze slechte vergoeding is de overheersende opvatting onder
mensen die niet erg betrokken zijn bij het informele jazzcircuit dat dit werk voornamelijk wordt
gedaan door studenten die nog niet, of net zijn afgestudeerd aan het conservatorium, of door
muzikanten die niet capabel genoeg zijn om in het formele circuit door te dringen. Muzikanten
die goed genoeg zijn, zouden immers niet voor een schamele honderd gulden spelen? Anders
gesteld: goede jazzmuzikanten klimmen, na enige jaren in de cafés en op feesten te hebben
gespeeld, op tot het meer ‘serieuze’ werk als improviserend musicus op gesubsidieerde podia of
als conservatoriumdocent. Musici die minder vakbekwaam zijn blijven in het schnabbelcircuit
hangen. De fout die hier gemaakt wordt is dat lage vergoeding verward wordt met lage kwaliteit.
Een respondent gaf tijdens één van de interviews aan dat het niet zozeer om een
kwaliteitsverschil gaat tussen het informele en het formele circuit, maar meer om een andere
opvatting.
(-)
“Je kunt één ding van muzikanten zeggen; ze zetten zich er allemaal even hard voor in! De
één doet het misschien onhandig en een gesubsidieerde muzikant vecht misschien meer met
zijn instrument dan er mee te spelen, maar ze zijn wel allemaal even bezeten. Alleen vinden
de gesubsidieerde muzikanten zèlf wel dat ze beter zijn. Kijk: als je die naast een gewone
jongen uit een café neerzet dan moet hij op de een of andere manier gaan verklaren
waarom hij 300,- krijgt plus dat hij pensioen en belastingen betaalt, terwijl die andere
gozer 100,- verdient. Hoe kan dat? Dan gaat hij toch bij zichzelf onwillekeurig denken

Van Jazz Word Je Niet Rijk

Anne-marie Oostveen

‘dat zal wel zijn omdat ik beter ben. Of slimmer?’. En daar hebben ze wel gelijk in.
Slimheid kan hen niet ontzegd worden.”
Het inkomen van jazzmusici in Nederland - bij uitstek in het schnabbelcircuit - is erg laag te
noemen. Dat de musici dit eveneens als zodanig ervaren blijkt uit de klachten die ik in de
wandelgangen opving. Dat de onvrede naar mijn mening zeer legitiem is zal in het volgende
hoofdstuk aan de orde komen. Toch vormt het lage inkomen geen reden om niet in cafés te
spelen. Het plezier van het spelen is namelijk niet in geld uit te drukken. Het optreden op deze
kleine podia voorziet in andere, meer muzikale behoeften.
(-)
“Het spelen in cafés is heel leerzaam omdat je meestal veel uren moet maken. Hoe langer je
speelt, hoe minder je op geijkte dingen kunt terugvallen. Terwijl de gesubsidieerde
optredens meestal één of twee korte sets zijn. Dan word je daar minder mee
geconfronteerd.”
(-)
“Je moet je nooit te groot voelen voor het spelen in cafés. Ik heb ook wel op alle grote
podia gestaan en theatertours gedaan, maar ik vind het in het café toch het meest intieme.
Daar kun je meer met elkaar musiceren dan op grote podia, wat toch altijd gefokter is: je
hebt meer problemen met het geluid, je moet je publiek entertainen. Het is allemaal wat
onpersoonlijker. Dan is het voornamelijk het gevecht om het zo goed mogelijk af te
leveren, je trucje te doen, je geld te beuren en weer naar huis te gaan. Zo zie ik dat altijd
maar. Je moet een idioom kweken, je moet podiumervaring hebben en daar zijn de cafés
uitstekend voor. Je moet het nooit verloochenen, vind ik. Je leert zo ook weer nieuwe
mensen kennen. Je moet jezelf constant op de hoogte blijven houden van wat er allemaal
gebeurt door in kroegen te spelen en naar jamsessies te gaan. Je moet elkaar iedere keer
opzoeken in die situaties omdat het vrijblijvender is. Ik bedoel, je kunt moeilijk een
partijtje gaan staan jammen tijdens een of ander groot officieel concert in Vredenburg. Het
gebeurt natuurlijk weleens maar dan doe je het wel met mensen waarvan je weet dat je het
daarmee kan doen.”
(-)
“Elk verhaal dat ik over Amerikanen hoor, van collega’s die naar New York gaan, is dat de
mensen die wij bewonderen en waar wij platen van hebben daar staan te schnabbelen in een
pizzatent of koffiehuis voor $75 of soms zelfs minder. Dat zijn grote en beroemde lui en die
doen dat gewoon om hun vak bij te houden en natuurlijk ook om domweg de huur te
kunnen betalen. Ik vind dat het café circuit zo belangrijk is omdat ik in de cafés echt heb
leren spelen. Wat ik goed vind van lange café optredens is dat het je een enorme power
geeft als je bij een ander optreden slechts twee keer 45 minuten moet spelen. Dat betekent
dan helemaal niets voor je. Dan heb ik het gevoel dat ik nog nauwelijks begonnen ben. Je
concentreert je krachten op die twee keer 45 minuten. Dan speel je ten eerste de leukste
nummers, die je het beste kan en ten tweede speel je met enorme power. Dat is volgens mij
ook het geheim van die Amerikaanse groepen die uren in die pizzatenten hebben gespeeld.”
Naast de muzikale voordelen die er met het spelen in cafés zijn, zien sommige respondenten ook
andere gunstige effecten, zoals veel publiek en meer vrijheid, van het spelen in het informele
circuit of het leven als jazzmuzikant.
(-)
“Ik speel liever gezellig in een goed café dan op een gesubsidieerd podium waar anderhalve
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man en een paardekop zit. Het is eigenlijk gruwelijk om voor een lege zaal te spelen.”
(-)
“Mijn vader is zijn hele leven bankman geweest. Misschien dat ik mij daaraan gespiegeld
heb; dat ik dat nooit zou willen. Ik zie mijzelf niet iedere ochtend de deur uitgaan met een
pakje brood. Ik functioneer niet in een hiërarchisch systeem, ik ben gewoon geen
kantoorman. Het is toch een relatieve vrijheid die ik nu heb en daar zit een prijskaartje
aan.”
Na al deze uitspraken te hebben gelezen kan men makkelijk denken dat het actief zijn in de
jazzwereld alleen maar leuke kanten heeft. De musici zullen echter de eersten zijn om ook
negatieve kanttekeningen te plaatsen bij het functioneren in de jazzscene.
(-)
“Over het algemeen vind ik het werk heel leuk, er zit echter wel een ‘maar’ aan. Vaak is het
erg lang en dat is naar. Bovendien, als je in Amsterdam speelt is het publiek blasé. Als je
voor buitenlanders speelt is dat anders. Op eerste of tweede paasdag zitten de cafés vol met
toeristen. Die zijn zó ontzettend enthousiast. Ik heb een Engelse jongen op de CREA
workshop en die nam zijn ouders mee naar de big band. Die vader kon er niet over uit dat
een amateurorkest zo goed kan klinken. Op een andere workshop heb ik een Fransman, een
gitarist uit Marseille, en bij elk muzikaal evenement waar je hem mee naar toe neemt barst
hij bijna uit elkaar van enthousiasme. Amsterdammers krijgen alles gratis, hoeven nooit
ergens voor te betalen. Het aanbod is zo ontzettend groot, met de Melkweg, Paradiso en
allerlei jazzcafés, dat ze alles normaal vinden. Als ze zich zouden voorstellen dat het er niet
was dan zouden ze pas beseffen wat ze misten.”
(-)
“Wat betreft persoonlijke kwesties is het een chaos in het muzikantenwereldje. Als iemand
onrechtvaardig uit een band wordt gezet, houdt de rest vaak zijn mond. Loyaliteit is vaak
ver te zoeken. Maar ik denk dat dat in de hele maatschappij verweven zit. Je kan het heel
moeilijk vergelijken met andere banen. Ik hoor wel verhalen van mensen die gewoon vaste
banen hebben, over wat daar allemaal gebeurt. Verhalen waarvan ik denk: ‘Jezus, zo heftig
heb je dat in de muziekwereld niet eens!”
(-)
“Het leven als jazzmuzikant heeft veel leuke kanten. Leuk is bijvoorbeeld dat je op de
meest waanzinnige plaatsen terechtkomt. Je speelt op de meest bizarre gelegenheden, je
kunt het zo gek niet bedenken. Maar wat de mensen niet beseffen is dat je elke dag moet
studeren. Ik studeer altijd anders voel ik me niet lekker. Je hebt ook muzikanten die nooit
studeren. Die kunnen dat. Ik moet het bijhouden en ook nieuwe stukken instuderen. Naast
de leuke kanten heeft het ook zware kanten. Late uren, drank. Tijdens optredens drink ik
nooit, soms een drankje om over de zenuwen heen te komen. Alleen na afloop drink ik,
anders hou ik het niet vol. Tenminste ik niet. Dan wordt mijn articulatie slobberig. Vroeger
dacht ik: ‘Als het zo slecht betaald wordt, kan ik mijzelf meer betalen door meer te gaan
drinken’ (de musici krijgen naast loon in geld tevens loon in natura, drank dus! AO) Dan
zit je je vol te proppen met alcohol dat is gewoon helemaal niet leuk. Als ik ergens speel
wil ik gewoon zo goed mogelijk spelen.”
Een gedeelte van de professionele musici krijgt op den duur te maken met wat men tegenwoordig
het ‘alcohol-doseringsprobleem’ pleegt te noemen. Anders gezegd: overmatig drankgebruik is
iets dat bij een relatief grote groep werknemers in deze branche is te constateren. Er zijn drie
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factoren aan te wijzen waardoor juist bij musici dit probleem vaak voorkomt. Ten eerste brengen
zij een groot deel van hun tijd door in cafés en andere etablissementen waar het nuttigen van
alcohol centraal staat. Hierdoor is de verleiding groot. Een tweede factor die kan leiden tot
overmatig drankgebruik is de gedeeltelijke betaling in natura die in de cafés veel voorkomt. De
musici krijgen een bepaald geldbedrag dat aangevuld wordt met gratis drank, meestal onbeperkt,
soms gereguleerd door een aantal consumptiebonnen (iets wat de musici over het algemeen
ontevreden stemt). Als derde en laatste factor speelt naast de omgeving en de betaling in natura
ook het tijdstip waarop de optredens plaats vinden een rol bij het alcoholprobleem. Immers, de
muzikanten spelen meestal ‘s avonds in de kroegen, een tijd waarop het drinken van alcohol
sociaal aanvaard is. Een ambtenaar die om half twee op kantoor aan het bier zit, wordt door zijn
omgeving niet getolereerd. Bij jazzmusici is het juist vaak zo dat de omgeving het drinken
stimuleert. Klanten tonen hun waardering voor de musici door - vaak ongevraagd - drank voor ze
te bestellen. Een muzikant die er op staat alleen fris te drinken wordt zowel door het publiek als
door collegae bevreemd aangekeken. Het vergt in deze scene bijna meer moeite niet te drinken
dan wel, al ligt het natuurlijk geheel aan het individu of hier de grens van het betamelijke wordt
overschreden. Ik dien er wel op te wijzen dat het drinken bij jazzmusici onderling geaccepteerd
wordt zolang de kwaliteit van het spel er niet onder leidt. Het is ook hierom dat de meeste musici
voor en tijdens het optreden weinig of niets drinken, om na afloop in rap tempo de geleden
schade in te halen. Dit kan gebeuren op de plek van het optreden maar ook in één van de cafés die
min of meer een ontmoetingsplaats vormen voor musici die klaar zijn met hun schnabbel.
Zoals eveneens uit de interviews naar voren komt blijken, voor sommige muzikanten, de late en
onregelmatige werktijden, naast de grote onzekerheid van het beroep, moeilijkheden te
veroorzaken in de relationele sfeer. Door voor een deel ‘s nachts werkzaam te zijn, kunnen de
sociale relaties die men heeft met mensen met een ‘normale’ baan - zoals de respondenten
pleegden te verwijzen naar mensen die niet als artiest hun inkomen verdienen - aanzienlijk
veranderen. Murray Melbin drukt dit nogal sterk uit in zijn boek “Night as Frontier”:
“Filling the dark hours with more activity means that some people’s daily timetable will be
revised. People who are active at night are more remote from us, as out of touch as if they
were on a distant outpost. Someone who makes a habit of staying up late moves out of
phase from other people and out of touch” (Melbin 1987: 7).
Ook Howard Becker is deze mening toegedaan: “If one works while others sleep, it is difficult to
have ordinary social intercourse with them” (Becker 1963: 97). Ik ga ermee akkoord dat de
sociale omgang met anderen enigszins zal veranderen omdat de muzikanten een deel van hun
slaap op de dag moeten inhalen. Maar aangezien tachtig procent van de musici tevens een
nevenfunctie gedurende de dag heeft om te kunnen overleven, correspondeert zeker eenderde deel
van hun dagindeling wel met mensen die overdag werken. Ik denk dat de musici in de meeste
gevallen dan ook geen problemen ondervinden met hun ‘losse’ sociale contacten. Ik ben dit in
ieder geval niet tegen gekomen tijdens het onderzoek. Als er echter sprake is van een vrouw en
kinderen begint het nachtleven de respondenten, naar eigen zeggen, wel meer parten te spelen.
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Hoofdstuk 4

HET WERK VAN JAZZMUSICI
4.1 De verschillende werkvelden van de respondenten
Voor deze scriptie heb ik muzikanten geselecteerd die werkzaam zijn in het informele jazzcircuit
in Amsterdam. Omdat de nadruk gevestigd wordt op hun zwarte werkzaamheden kan het idee
ontstaan dat zij uitsluitend actief zijn in het schnabbelcircuit. Dit is echter een misvatting. Een
deel van de optredens vindt weldegelijk plaats binnen de reguliere arbeidsmarkt. De musici die
aan de enquête hebben meegewerkt gaven aan gemiddeld zo’n 93 keer per jaar op te treden.
Ongeveer zevenendertig van deze optredens hebben zij wit uitbetaald gekregen. Dit betekent dat
veertig procent van hun arbeid een formeel karakter heeft. Een opvallend klein deel van de
officiële optredens wordt gesubsidieerd. Ruim veertig procent (41.3%) van de respondenten heeft
in 1995 geen enkel gesubsidieerd optreden gehad, terwijl 12.7% maar één gesubsidieerd concert
heeft gegeven. De overige muzikanten (46%) hebben gemiddeld vijf maal opgetreden op een
gesubsidieerd podium. De meerderheid van de onderzoekspopulatie heeft zijn witte inkomen dus
voornamelijk buiten het subsidiestelsel voor de Nederlandse jazz om verkregen. Figuur 4.1 geeft
een
onderverdeling
van
de
ongesubsidieerde performances die de
musici hebben gegeven. In deze
cirkeldiagram staan zowel de formele
als
de
informele
optredens
weergegeven. De formele werkgevers
van de muzikanten zijn met name te
vinden onder de categorieën radio,
televisie, theater en overig (festivals,
studiowerk en dergelijke). Opgemerkt
moet worden dat veel televisie
optredens niet betaald worden omdat
zij door de televisiemakers gezien
worden als gratis reclame voor een
band. Bij feesten (30%) - waar ik
onder andere bruiloften en openingen
toe reken - wordt het loon zowel zwart
als wit uitbetaald, afhankelijk van de
wensen van de opdrachtgever.

Naast formele en informele optredens heeft de meerderheid van de musici nog een andere bron
van inkomsten. Voor 36.9% van de respondenten gaat het om een vaste aanstelling en voor
41.6% om incidentele werkzaamheden. Sommige jazzmusici vallen onder beide percentages
omdat zij zowel vast als incidenteel werk verrichten. Slechts twintig procent geeft aan alleen te
leven van de inkomsten uit optredens. Uit het onderzoek ‘Jazz anno 1970' van Wim Knulst, naar
de sociaal-economische positie van jazzmusici in Nederland, blijkt dat de situatie in vijfentwintig
jaar tijd weinig is veranderd. Knulst concludeerde, ook toen al, dat de overgrote meerderheid van
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de door hem geënquêteerden naast het optreden als jazzmusicus tevens ander werk uitoefende
(Knulst 1972: 19).
De neveninkomsten zijn onder te verdelen in formeel en informeel werk. De vaste aanstelling is
meestal een reguliere baan, terwijl het incidentele werk dikwijls zwart wordt uitbetaald. Eén van
de meest voorkomende tweede banen is het lesgeven. Formeel wordt onderwezen op
muziekscholen en conservatoria en in mindere mate op workshops of privé. De workshops en
privélessen worden doorgaans niet opgegeven aan de fiscus. Naast het lesgeven heeft een
gedeelte van de informanten een andere aan de muziek gerelateerde baan. Tijdens mijn onderzoek
kwam ik muzikanten tegen die bijvoorbeeld muziekinstrumenten repareren en reviseren. Vaak
zijn zij gespecialiseerd in het repareren van het instrument dat zij zelf bespelen (bassisten
repareren bassen, saxofonisten repareren saxen, et cetera). Verder zijn er ook muzikanten die
instrumenten bouwen, al komt dit niet zo heel veel voor. Anderen repareren apparatuur die
samenhangt met musiceren, zoals buizenversterkers of opname-apparatuur. Enige musici hebben
zelf een opnamestudio. Tenslotte zijn er jazzmusici die muziek componeren of arrangeren en daar
gedeeltelijk hun brood mee verdienen. Natuurlijk waren er ook respondenten die naast het
optreden een betrekking hebben die absoluut niets met muziek te maken heeft. Dit zijn echter
zelden ‘gewone’ 9 tot 5 banen omdat deze moeilijk te combineren zijn met de late uren van de
optredens.

4.2 Carrière start en -verloop in het schnabbelcircuit
Mensen die in de informele economie werkzaam zijn hebben hun functie over het algemeen niet
verkregen via de reguliere arbeidsmarkt-kanalen, maar door middel van vriendschapsrelaties, of
op aanbeveling van vrienden of kennissen (Renooy 1984: 46). Het hebben van dit soort
relatienetwerken is van levensbelang voor jazzmuzikanten in het schnabbelcircuit. Niet alleen
hebben zij contacten nodig met de juiste mensen (musici, café-eigenaren, et cetera) om toegang te
krijgen tot het circuit, maar bovendien zijn deze contacten cruciaal om steeds nieuwe schnabbels
te blijven krijgen. “Security comes from the number and quality of relationships [so] established.
To have a career one must work; to enjoy the security of steady work one must have many
‘connections’” (Becker 1963: 105). Hoe het verkrijgen van werk in het Amsterdamse informele
jazzcircuit verloopt zal in deze paragraaf aan de hand van citaten van musici worden beschreven.
Intrede in het informele jazzcircuit
Eén van de kenmerken van de informele economie is de gemakkelijke toegankelijkheid. Het
hebben van officiële papieren en gegevens, zoals bijvoorbeeld een sofinummer, is voor de
aanbieder van de arbeid meestal geen vereiste. Naar een diploma wordt zelden gevraagd. Renooy
geeft in zijn studie aan dat de benodigde vaardigheden veelal worden opgedaan tijdens de
uitvoering van de activiteiten, middels een proces van “trial and error”. Eveneens wordt volgens
hem kennis opgedaan door advisering van vaklieden (Renooy 1984: 50). Dit stemt overeen met
de ervaringen van veel musici. In het voorgaande hebben we al kunnen lezen dat menig muzikant
het vak in de praktijk heeft geleerd. De toegankelijkheid is eveneens relatief gemakkelijk omdat
een groot starterskapitaal overbodig is. Voor jazzmusici geldt dat als zij een instrument hebben en
dit kunnen bespelen, zij min of meer direct aan de slag kunnen op feesten en partijen, in
buurthuizen of in het café. Vriendschaps- en verwantschapsrelaties spelen vaak een grote rol bij
het formeren van de allereerste band.
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(-)
“Ik weet mijn eerste schnabbel nog. Ik speelde met mijn broertje. We zaten in een
schoolbandje. Mijn broer is drie jaar ouder en die wilde mij er in de eerste instantie niet bij
hebben. Maar het was een zooitje en ik moest er bij komen voor de akkoorden. Ik maakte
op een gegeven moment ook de composities.”
Nadat de beginnende musici zelf een band hebben geformeerd of zich een plaats hebben veroverd
in een al bestaande groep, wordt het na een periode van het repertoire vaststellen en repeteren tijd
voor het eerste optreden. Het eerste optreden waarvoor de musici betaald krijgen hebben zij soms
al op zeer jonge leeftijd. De opdrachtgever is meestal een bekende van één van de bandleden.
(-)
“Ik had mijn eerste betaalde optreden met een soulband. Die werd geleid door een vriend
van me. Ik speelde toen een jaar saxofoon. Die vriend vroeg mij voor zijn band en na een
paar maanden spelen kregen wij ons eerste betaalde optreden. Wij kregen dat optreden via
de drummer. Hij werkte in een buurthuis en daar moesten we spelen. Daarna is het eigenlijk
allemaal geregeld door hem en eventueel geïnteresseerden kwamen luisteren op
oefendagen.”
(-)
“Ik speelde op de workshop van Nedly en daar speelde een Surinaamse tenorsaxofonist,
een oudere man. Hij zat in de Fra Fra Sound maar vond zichzelf te oud om met die jonge
jongens te spelen. Het leek hem wel een goed idee als ik daar bij kwam. Dus via de
workshop van Nedly ben ik in de Fra Fra Sound terechtgekomen. Dat was mijn eerste
professionele bandje. Die band had al regelmatig optredens.”
Naast technische vaardigheden dient een muzikant goede contactuele eigenschappen te bezitten.
Via-via is een veelgehoorde term in het schnabbelcircuit. Niet alleen het kennen van de juiste
personen is een manier om intrede te doen in de informele sector. Als het je als beginnend
musicus ontbreekt aan contacten kan je jezelf verkopen door bijvoorbeeld een demo op te sturen
naar cafés waar live muziek wordt geprogrammeerd. Bij zo’n demonstratiebandje zit meestal een
begeleidende brief met informatie over de groep.
(-)
“Ik had mijn eerste betaalde optreden in een jazzcafé toen ik zeventien was. Dat was met
een bandje waar ik met een vriend in zat. Met z’n drieën waren we: drums, piano en bas.
We speelden een heel raar repertoire van Franse musetten die we verjazzed hadden,
Beatles-nummers die we verjazzed hadden en weet ik veel wat allemaal. Wat oude
swingstukken enzo. Tot onze grote verbazing kregen we op een gegeven moment via een
demo een schnabbeltje. Verder deden we bijvoorbeeld ook schoolfeestjes.”
De programmering in cafés wordt soms door de eigenaar zelf gedaan. In andere gevallen gebeurt
dat door een muzikant (al dan niet in samenwerking met de eigenaar) die voor deze taak door de
uitbater is ingehuurd. In de meeste gevallen wordt er anderhalf à twee maanden vooruit geboekt.
Over het programmeren van een nieuwe band zegt een café-eigenaar het volgende:
(-)
“Nieuwe bands komen vaak zelf vragen om een optreden. Soms hebben zij een demo bij
zich. Een nieuwe band programmeren is vaak niet zo’n hele grote gok omdat er meestal wel
iemand inzit die ook al in een bekendere band zit. Je haalt dus niet echt iets totaal vreemds
binnen. Soms bestaat zo’n band alleen maar uit musici die al vaak in het café hebben
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gespeeld in andere formaties.”
Een eigenaar heeft in het laatste geval al een aardig idee van de manier waarop de musici spelen.
De kans dat het in orde is, is dan groot. Als een band echter geboekt wordt naar aanleiding van
een demo kan het gebeuren dat het optreden toch niet is wat er van werd verwacht. Daarom wordt
een nieuwe formatie de eerste keer op een stille doordeweekse dag geplaatst. Wanneer het
optreden tot ieders tevredenheid is geweest wordt de band misschien nog eens voor een drukkere
avond geboekt. Dat is een beetje afhankelijk van de muziekstijl.
Het continue verkrijgen van werk
Een groot gedeelte van de respondenten (44.6%) heeft iedere maand enige vaste optredens. Het
betreft hier meestal twee tot vier vaste avonden in een café. Vanzelfsprekend is dit lang niet
voldoende om het hoofd boven water te houden. Bij de rest van de optredens gaat het om
gelegenheidswerk; jazzmusici zijn bijna permanent werkzoekenden. Een muzikant is nooit zeker
van het aantal optredens dat hij per maand heeft. De musici zijn afhankelijk van een
veranderlijke, wisselvallige vraag. Over de regelmaat waarmee de musici spelen, valt weinig te
zeggen. Het fluctueert enorm, soms spelen ze een paar avonden achter elkaar, dan hebben ze een
week niets te doen. De hoeveelheid werk blijkt eveneens sterk seizoengebonden te zijn. Al zijn de
meningen onder de musici nogal verdeeld over welke maanden het minste werk opleveren, de
zomer lijkt voor velen van hen een periode van schaarste te zijn. Dit geldt uiteraard niet voor alle
muzikanten. Sommige bands ‘doen het goed’ bij een groot publiek en worden daardoor
regelmatig geboekt voor de vele jazzfestivals die er gedurende de zomer in steden door heel
Nederland heen zijn. Optredens op een officieel festival worden doorgaans door een impresariaat
geregeld en wit uitbetaald. Vanaf september trekt de vraag naar bands weer wat aan. Het is van
belang voor de musici dat zij een strategie hebben om het hele jaar door voldoende werk te
krijgen. IJdens zegt hierover het volgende: “Eigenschappen die van iedere werknemer in elke
branche verlangd worden (eigen initiatief bij werk zoeken, onderhandelingsvaardigheden en
dergelijke) worden bij artiesten en musici bijzonder belangrijk om stand te kunnen houden”
(IJdens 1992: 19).
Uit mijn enquête komt naar voren dat de musici gemiddeld ongeveer acht optredens per maand
nodig hebben om (naast andere inkomsten) rond te kunnen komen. Terugkomend op het begin
van deze paragraaf waaruit naar voren kwam dat zij gemiddeld zo’n 93 optredens per jaar
hebben, blijken de musici bijna aan deze vereiste acht optredens te komen. Of de musici ook in
de toekomst aan deze acht optredens per maand zullen komen is twijfelachtig daar de markt
geplaagd wordt door een kleiner aanbod van cafés met live muziek en een strengere
milieuwetgeving (zie paragraaf 4.4). Tevens is er de laatste jaren sprake van een groeiend aanbod
van afgestudeerde jazzmusici. De werkgelegenheid van musici is afhankelijk van de omvang van
het beschikbare aanbod. Het beroep van musicus lijkt een tamelijk sterke aantrekkingskracht te
hebben. Het lage gemiddelde inkomen van jazzmusici schrikt artiesten in spe niet af. Het is
daarom van belang om te kijken welke strategieën musici hebben ontwikkeld om continue aan
werk blijven komen.
Een methode om schnabbels te krijgen is het opsturen van demo’s. Deze manier om aan werk te
komen kwam ik tijdens mijn onderzoek eigenlijk alleen tegen bij mensen die nog helemaal
moeten beginnen in het informele circuit. Musici die al enige malen hebben opgetreden in cafés
maken bijna nooit meer gebruik van deze ‘verkoop’-methode. De reden hiervoor is waarschijnlijk
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dat het maken en rondsturen van een goede demo veel tijd, geld en kennis van zaken vereist
terwijl het beoogde resultaat vaak uitblijft. Een pianist merkte op: “Zelden heb ik een optreden
gekregen doordat er een demo ergens naartoe is gegaan. Het heeft geen enkele zin”. Opgemerkt
moet echter worden dat musici die al langer mee draaien soms wel een eigen compact disc in
plaats van een tape aan mogelijke opdrachtgevers verstrekken. Deze veel luxere demo is de
laatste jaren mogelijk geworden doordat de digitale techniek die men gebruikt om compact discs
te produceren steeds eenvoudiger en daardoor toegankelijker wordt voor kleine opnamestudio’s.
De musici kunnen hierdoor hun muziek relatief goedkoop onder eigen beheer uitgeven.
Opvallend is dat de compact disc de musici een hoger aanzien lijkt te verschaffen bij
opdrachtgevers die niet zo vaak een band boeken. Zo’n schijfje representeert voor hen een soort
kwaliteitsgarantie (als het niks is, zou er geen cd van gemaakt zijn!). Dit wordt versterkt door het
feit dat bij sommige cd’s de uitvoerende musici op de inlay12 lovend geïntroduceerd worden door
een gerenommeerde jazzkenner. Ook beginnende jazzmusici hebben de neiging op te kijken tegen
collega’s die al één of meerdere discs op hun naam hebben staan. Het hebben van een eigen cd
werkt dus status verhogend, maar leidt net als het demo-bandje voor de meeste musici niet echt
tot noemenswaardig meer werk. De muzikanten zien al snel in dat andere methoden beter werken
en minder kostbaar zijn. Het zelf bellen van podia is een andere methode om als band aan werk te
komen.
(-)
“Ik kom aan vrij veel optredens door zelf te bellen. Af en toe komt het eens voor dat
mensen jou bellen. Maar dat is een zeldzaamheid. Als je zelf dus niet actief telefoneert dan
gebeurt er niets. Dat bellen is zo’n gebedel, dat doe je alleen maar als je je goed voelt. Als
je je lekker voelt dan denk je ‘ik ga even een middagje bellen’. Je moet je goed voelen
omdat de meeste van de telefoontjes teleurstellend zijn. Je krijgt veel antwoordapparaten en
mensen bellen je niet terug. Dan moet je weer aantekenen wanneer je gebeld hebt, of ze
informatie hebben, of ze je wel of niet kennen. Dat is een enorm gezeur. Als je je niet
lekker voelt werkt dat ontzettend deprimerend.”
Het rondsturen van informatie en het opbellen naar podia vergt veel inspanning en levert relatief
weinig werk op. Het kernbegrip in het schnabbelcircuit blijkt het al eerder genoemde via-via te
zijn. Mevissen en Renooy constateren dat “... kennissen in de informele economie belangrijker
zijn dan kennis” (1986: 210). Er zijn in deze ‘via-via’ categorie zo’n drie manieren te
onderscheiden waarop de musici aan optredens komen. De eerste twee manieren hebben vooral
betrekking op het verkrijgen van schnabbels voor een gehele band. De laatste manier van werk
krijgen is van belang voor afzonderlijke musici. Het gaat hier om het werven van musici door
tussenkomst van derden, hetzij door musici die al in een band zitten, hetzij door buitenstaanders.
Ten eerste wordt een band, als deze goed heeft gespeeld en publiek aan trekt, vaak terug
gevraagd. Als een band meerdere malen in dezelfde kroeg speelt, is er een kans dat deze
opgemerkt wordt door andere café-eigenaren. De meeste horecaondernemers houden elkaar
nauwlettend in de gaten of onderhouden vriendschapsbanden met elkaar. Zij lopen in het laatste
geval regelmatig bij elkaar binnen en geven elkaar goede raad. De tips kunnen gaan over op
12
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handen zijnde controles, nieuwe tapsystemen, welke firma je absoluut nooit je bedrijf moet laten
isoleren, waar je nieuwe vergunningen moet aanvragen, et cetera. Ondernemers die live muziek
hebben doen elkaar soms ook suggesties voor de programmering.
Een tweede manier om als band aan werk te komen, komt via het publiek. Regelmatig gebeurt het
dat een band die in een café staat te spelen door een toeschouwer gevraagd wordt op een feest of
bruiloft te spelen. Er worden dan telefoonnummers uitgewisseld om later de details te kunnen
bespreken. Het voordeel van deze manier is dat de opdrachtgever precies weet wat hij inhuurt.
Ook fungeert het publiek als medium voor de mond-tot-mondreclame.
De derde en meest voorkomende manier om werk te krijgen is het als individu benaderd worden
door mede-musici. Nieuwe formaties worden gevormd, al bestaande formaties wisselen van
bandleden, mensen worden ziek, gaan op vakantie of hebben een andere schnabbel. Allemaal
situaties waarin muzikanten worden gezocht. Het is daarom van groot belang juist je mede-musici
te laten weten dat je leeft en beschikbaar bent. Het frequent bezoeken van jamsessies en cafés met
live optredens zorgt ervoor dat de musici elkaar regelmatig tegenkomen. Het zijn vaak de cafés
waar de ideeën voor nieuwe bands en andere projecten onstaan, en het verkrijgen van werk is dan
ook vaak een kwestie van ‘op het juiste moment, op de juiste plaats zijn’. Musici die zelden deze
ontmoetingsplaatsen bezoeken raken in de vergetelheid of worden verondersteld druk bezig te
zijn met één of ander project zoals bijvoorbeeld een theatertour of compositie-opdracht. Lijdzaam
bij de telefoon zitten totdat hij overgaat is dus zelfs ‘gearriveerde’ muzikanten met een hoge
status niet aan te raden.
(-)
“Ik weet niet in hoeverre het helpt als je je gezicht laat zien in jazzcafés en op jamsessies.
Kijk, indirect werken die dingen wel door. Ik heb op een sessie bijvoorbeeld een saxofonist
ontmoet en die heeft mij later voor zijn bandje gevraagd. Daar heb ik over een maand de
eerste schnabbel mee. Nou, dan kun je zeggen dat dat toch door die jamsessie is gebeurd.
En sterker nog, die saxofonist heeft toen een bassist gevraagd die mij toen weer voor zijn
bandje heeft gevraagd. Daar heb ik zo’n vier à vijfduizend gulden mee verdiend. Dus het
heeft weldegelijk effect gesorteerd! Ik denk dat het op een gegeven moment altijd wel
werkt. Ook als je als pianist naar de zangsessies gaat, dan vragen die meisjes je nummer.”
(-)
“Ik laat mijn gezicht veel zien. Al is het nu wat minder omdat ik erg goede neveninkomsten
heb de laatste tijd. Maar als ik een paar jaar terug denk, in de tijd dat ik echt veel
schnabbelde, toen liet ik gewoon overal mijn neus zien. Alle cafés af, babbeltje. Gewoon in
het cicuit rondlopen. Dat is toch dé manier. Je praat met iedereen... eigenaren, musici. Ik
ben echter nooit echt gericht bezig geweest om mensen aan te spreken waarvan je denkt dat
je er iets van overhoudt of zo. Het is meer... je beweegt je in dat soort kringen en dan gaat
het eigenlijk vanzelf.”
Er lijkt wel enig verschil te bestaan in de manier waarop verschillende instrumentalisten aan werk
komen. Met name blazers lijken iets meer moeite te hebben met het krijgen van optredens. Dit
komt in de eerste plaats omdat er erg veel blazers zijn maar ook omdat een band niet per definitie
een blazer nodig heeft. Van de blazers zijn de saxofonisten het meest gewild. De trompettisten
staan op een goede tweede plaats. Met name fluitisten, trombonisten en klarinettisten zijn in
kleine bebop formaties weinig gevraagd. Trombonisten vinden daarentegen, door hun geringe
aantal, veel werk in orkesten en bigbands. Musici die deel uitmaken van de ritmesectie (zoals de
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bassist, drummer en pianist) verkeren in een relatief ontspannen positie; zij zijn immers
‘onmisbaar’.
(-)
“Het is nu eenmaal een feit: drummers en bassisten worden gevraagd, saxofonisten moeten
vragen.”
Als je je als muzikant een plaats hebt weten te bemachtigen binnen het schnabbelcircuit lijkt viavia het werk vanzelf wel te komen. Howard Becker zegt hier het volgende over:
“In a free-lance system, people get jobs on the basis of their reputations.[...] You need
ability, then, for free-lance success, but it is not enough. Succesful free-lancers also need a
network of connections, so that a large number of people who might need their services
have them in mind, and in their telephone book, to be called when the occasion arises.
Reputation helps. If you have delivered successfully on earlier projects, other people will
take a chance, not only using you but on recommending you to third parties.”
“A network of connections consists of a number of people who know you and your work
well enough to trust the well-being of some portion of their project to you. The key element
of the network is trust. [...] Through interlocking trust and recommendations, workers
develop stable networks which furnish them with more or less steady work” (Becker 1992:
86-87).
Door genoeg zijn gezicht te laten zien en regelmatig op te treden, wordt de muzikant opgenomen
in een dergelijk netwerk. Het principe van ‘uit het oog, uit het hart’ is op deze scene sterk van
toepassing. De gevolgen van een tijdelijke uittreding door bijvoorbeeld deel uit te gaan maken
van een theatertour of orkest kunnen soms nog jaren te merken zijn. Dat deze situatie van
tijdelijke uittreding zich voor kan doen zonder dat de persoon daar zelf invloed op heeft gehad,
blijkt uit het volgende relaas van een bassist die na jarenlang in een zeer succesvolle band te
hebben gespeeld opeens weer geconfronteerd werd met het onzekere bestaan als jazzmusicus:
(-)
“Ik heb van ‘89 tot ‘94 bij Z. gespeeld en opeens zei hij twee jaar geleden: ‘nou jongens,
het houdt nu op’. Hij ging verder met een andere band. En toen was het afgelopen. Pats
boem. Dan val je in een enorm gat. Vooral omdat... in de eerste paar jaar met Z. was ik nog
wel aan het schnabbelen met iedereen, maar ja het is met Z. altijd erg druk. We speelden
minstens 250 keer per jaar dus je verkoopt vaak ‘nee’ als anderen je vragen. Je zegt ook
vaak ‘nee’ omdat je doodmoe bent en op een vrije avond gewoon thuis wilt zijn. Ik had dat
vòòr die tijd ook al eens mee gemaakt met een andere band die heel goed liep. Maar bij Z.
werd het echt overleven. Ik heb vijf jaar bij hem gespeeld en toen was het van het ene op
het andere moment afgelopen. Dat heeft me zo verschrikkelijk uitgemergeld dat ik het
uiteindelijk vorig jaar niet meer zag zitten in de muziek. Het is een ontiegelijke aanslag
geweest op mijn lust om nog te spelen. Zowel financieel als qua motivatie was ik gewoon
helemaal op. Ik moest alles verkopen. Ik had een dikke auto in die tijd, die ik toen kwijt
moest. Ik heb mijn hele huis leegverkocht op vlooienmarkten samen met mijn vriendin van
toen. Ik moest echt proberen te overleven. Ik heb bijstand nu, en ik verreken met de
bijstand wat ik verdien. Dat is de enige manier waarop ik op dit moment mijn hoofd boven
water kan houden. Ik kreeg een auto van mijn moeder cadeau, die mijn zwager te koop had.
En ik heb nu een vriendinnetje met een vaste baan. Zij helpt mij ook een beetje. Zo probeer
ik maar een beetje er doorheen te komen. Het is de potentie dat je opeens weer een hoop
geld gaat verdienen. Dat heb ik ook gedaan in de Z-tijd.”

“De manier waarop je er weer inrolt, is toch door de laatste jaren weer heel gemotiveerd te
raken om te spelen. Ik bedoel, als je een hele tijd geen zin meer hebt om te spelen dan straal
je dat ook uit, weet je. Ik kwam vorig jaar, anderhalf jaar geleden in een nieuwe band
terecht. Ik had er eigenlijk helemaal geen zin in en ik zat daar met lange gezichten. Zij
vroegen me voor jamsessies omdat ik natuurlijk overal aan het klagen was dat ik geen werk
had en niet wist hoe het verder moest. Het krijgen van werk schijnt toch wel heel erg met je
uitstraling te maken te hebben. Ik heb er weer lol in. Ik loop ook inderdaad weer alle
jamsessies af. Ik vind het weer leuk om te spelen, zit weer met die grijns op mijn bek. Dat
is natuurlijk heel belangrijk, want dan ga je weer lekker voor jezelf. En dan gaat de telefoon
ook weer. Ik laat me weer overal zien en ik laat zien wat ik kan.”
Het regelen van een invaller
De situatie dat een muzikant twee schnabbels op dezelfde avond heeft komt onwaarschijnlijk
vaak voor. Bepaalde avonden zijn erg populair om een band te boeken (weekenden,
koninginnedag, kerst, oudejaarsavond). Omdat bijna alle jazzmusici in meerdere bands zitten
(zowel jazzformaties als andere groepen) en de muzikanten maar op één plaats tegelijkertijd
kunnen optreden, moeten zij in zo’n geval een invaller regelen. Soms regelt degene die
verhinderd is zelf een invaller, maar het komt ook veel voor dat een ander lid van de band voor
een vervanger zorgt. De meeste muzikanten hebben een lijst van collega’s in hun hoofd die zij
kunnen bellen in geval van nood. Andere musici hebben deze lijst daadwerkelijk op papier staan.
(-)
“Ik heb een boek waar onder piano, onder drums en onder bas alle namen staan. Een aantal
muzikanten die ik goed vind en dan naar wat slechter. Die heb ik er ook nog wel instaan.
Dat boek raadpleeg ik vaak. Wat heel frappant is: de cats waar je heel erg tegenop kijkt kun
je gerust vragen. Die komen toch ook voor die honderd piek, als ze die avond niets te doen
hebben.”
In de eerste plaats proberen de muzikanten collega’s te bereiken waar ze het liefst mee spelen.
Als deze favorieten verhinderd zijn kijken ze vervolgens naar het soort schnabbel, het budget, het
vervoer en zoeken daar een passend iemand bij. Bij de keuze van een invaller blijkt vaak niet zo
zeer zijn muzikale bekwaamheid als wel zijn persoonlijkheid de doorslag te geven.
(-)
“Ik speel niet met etterbakken, ook al trekt zo iemand meer publiek. Dat kan me geen reet
schelen. Het gaat eigenlijk alleen om het persoonlijke. Er zijn genoeg aardige musici die ik
erg goed vind en die met mij willen spelen. Ik bevind mij in de luxe positie dat ik geen
etterbakken hoef in te huren. Maar zou ik wel in die positie komen dan doe ik de schnabbel
niet. Ik kies dan liever voor iemand met iets mindere kwaliteiten die me goed ligt.”
(-)
“... ik begin het nu toch belangrijker te vinden dat je het goed kan vinden met mensen. Dat
je gewoon klikt met elkaar, ook buiten het spelen om. Dat het gezellig is, dat je met elkaar
op stap kan, enzo. Het is bij de keuze van muzikanten een beetje afwegen wat dat betreft.”
Eén van de respondenten heeft in verband met het regelen van invallers een ‘hemel’ en een ‘hel’.
Buiten goede muzikanten houdt hij ook van een goede mentaliteit in de band. Hij heeft in het
verleden een aantal zeer nare ervaringen gehad met mensen die wellicht goed kunnen spelen,
maar die een nare uitstraling hadden. Dat wil hij nu zo veel mogelijk proberen te vermijden door
een soort rangorde aan te brengen in de mensen die hij het eerst belt en mensen die hij ‘in
principe’ nooit belt. De Hemel en de Hel. Hij probeert vanzelfsprekend altijd mensen uit de
Hemel te krijgen maar af en toe lukt dat niet. Vooral in de zomer levert het problemen op omdat
dan veel muzikanten met vakantie zijn. Op die momenten moet hij iemand uit de Hel nemen. Dat
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hij daar moeite mee heeft blijkt uit het feit dat hij zegt er over na te denken om dat voortaan niet
meer te doen:
(-)
“Echt, met iemand uit de Hel wordt een optreden zó gruwelijk. Vooral als je in een café
moet spelen en het heel lang duurt. Dan kom je de avond gewoon niet door. Terwijl, als je
lekker aan het spelen bent dan merk je niet eens dat de tijd voorbij gaat. Dan kan je
makkelijk anderhalf uur achter elkaar spelen zonder dat het je vermoeit. De Hel heeft te
maken met een verkeerde mentaliteit. Ik heb er niets mee te maken als zo iemand toch heel
goed is. Ik wil gewoon lekker spelen.”
Het selecteren van optredens
In aanmerking genomen dat het verkrijgen van werk een heel karwei is, ligt het voor de hand dat
de musici al het werk aanpakken dat hen wordt aangeboden. Uit de praktijk komt dan ook naar
voren dat dit voor veel musici inderdaad opgaat:
(-)
“Er zijn geen optredens die ik pertinent weiger omdat ik me dat niet kan permitteren. Het
schift zich vanzelf ook wel een beetje. Ik zal echt niet zo snel voor een bruiloft of partijband met een organist en een Hazes-zanger gevraagd worden. Dat gebeurt niet, daar word
ik niet voor gebeld, godzijdank. Nee, er is een grens wat dat betreft. Maar ook daar kijk ik
niet op neer omdat ik gewoon weet hoe moeilijk het is om mensen te entertainen en
tevreden te houden. Ik heb echt in alle hoeken en gaten gezeten wat dat betreft. Ik kijk er
zeker niet op neer. Ik ken iemand die zo’n band heeft. Als hij mij zou bellen van ‘we zitten
omhoog’ en ik weet dat het ƒ450,- betaald, nou dan zeg ik zonder meer dat ik het doe.
Tuurlijk. Dan probeer ik er gewoon een leuke avond van te maken en het niet te zien als
een muzikale prestatie of wat dan ook.”
Maar niet alle musici pakken alles aan. Veel musici hanteren een bodemprijs voor hun diensten.
Uit de interviews komt naar voren dat dit bedrag meestal op honderd gulden ligt, voor lonen lager
dan deze honderd gulden weigeren de muzikanten, in principe, op te komen draven. Let wel: ... in
principe. Vaak blijken de musici zich niet zo consistent aan de zichzelf opgelegde minimumprijs
te houden.
(-)
“Ik speel in principe niet beneden een bepaald bedrag. Voor cafés ligt dat op ƒ100,- en voor
particulieren op ƒ150,- . Maar als ik weet dat het ergens heel leuk is om te spelen doe ik het
ook wel voor vijfenzeventig gulden.”
Soortgelijke opmerkingen kwam ik meer dan eens tegen tijdens mijn veldwerk. Er zijn naast een
te lage vergoeding nog legio andere reden te noemen waarom musici optredens weigeren. Enkele
van deze afwijzingen kwamen uit de gesprekken naar voren.
(-)
“Het gruwelijkste wat je kan overkomen is de verkeerde band op het verkeerde feestje. Dat
is me een paar keer overkomen. Ik word wel eens gevraagd door mensen die een Top 40
bandje verwachten. Ik zeg dan dat ze beter een ander kunnen bellen. Ik vraag dan ook altijd
expliciet of ze beseffen wat ze boeken. Over het algemeen weten ze dat wel. Ik weiger te
spelen op een gelegenheid die absoluut niet geschikt is. Sommige mensen zijn ook
helemaal niet gewend om met muzikanten in contact te treden, om zoiets te organiseren.
Als je bijvoorbeeld in de provincie moet spelen voor een gelegenheid en je verdient met
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een groep ƒ2000,- dan krijg je twee briefjes van duizend. Er is natuurlijk geen enkel
benzinestation dat dat wisselt. Mensen snappen gewoon niet hoe het werkt.”
(-)
“Ik weiger praktisch nooit, tenzij het minder dan honderd gulden betaalt. Kijk, je krijgt
natuurlijk altijd mensen die je niet kennen en je bellen, wat ik vaak heb. Dan hoor je dat
gestuntel. Dan is eigenlijk je natuurlijke reactie om daar niet al te enthousiast op in te gaan.
Als iemand het heel slecht brengt. Je hebt mensen die vragen: ‘Als jij niet kan, weet je dan
een andere pianist?’. Nog voordat je iets geantwoord hebt! Dat is fout. Daar ga ik dan
eigenlijk niet op in.”
(-)
“Een echt hoempapa-bandje. Daar begin ik niet aan. Ook niet als het vijfhonderd gulden
betaalt. Daar heb ik geen trek in.”
(-)
“Dan heb je het over een extremiteit, maar voor de Centrum Partij bijvoorbeeld zou ik niet
spelen. Als ze me voor de VVD zouden vragen doe ik het nog wel, terwijl ik die ministers
ook niet mag. Ik heb verder heel weinig grenzen. Ik heb wel eens de Vogeltjesdans
gespeeld met een feesten- en partijenbandje, terwijl we die niet gerepeteerd hadden! Maar
daar kan ook de hoeveelheid whisky een rol bij spelen. Als je tweeduizend gulden krijgt
dan moet je ook een product neerzetten, het de mensen naar de zin maken. Weten dat je een
serviceverlener bent. Dit klinkt wel heel jaren negentig, maar toch... Als mensen zeggen:
‘We willen “Engelen bestaan niet” van de Honeymoon Show want daar hebben we een
nummer op gemaakt voor mijn broer.’, dan spelen wij dat gewoon en zeggen we niet dat
dat niet kan omdat het niet gerepeteerd is. Ik heb dus weinig grenzen, tenzij het voor te
weinig geld is.”

4.3 Arbeidsomstandigheden en -verhoudingen
Arbeidsomstandigheden
De respondenten spelen gemiddeld drie à vier keer per maand in Amsterdamse cafés. De
arbeidsomstandigheden lijken niet zoveel te verschillen met die in andere Nederlandse steden. De
optredens duren over het algemeen een half uurtje langer dan buiten de hoofdstad; hier wordt
gemiddeld 3,5 uur gespeeld terwijl in de provincie zo’n 3 uur vertolkt moet worden. De optredens
beginnen meestal rond tien uur ‘s avonds en duren doordeweeks tot twee uur en in het weekend
tot drie uur. De musici spelen dan vier of vijf sets van vijfenveertig minuten. Ook zondagmiddag
(van 16.00 uur tot 20.00 uur) is in cafés een populaire tijd om een band te programmeren. Bij de
enquêtevraag over de arbeidsomstandigheden in kroegen gaven de meeste musici aan deze ‘noch
goed/noch slecht’ of ‘niet zo goed’ te vinden. De waardering helt dus over naar de negatieve kant,
maar zou slechter kunnen zijn. De meest gehoorde klachten hebben betrekking op de late uren, de
lange speeltijden en de rook. Een ander gehoorde klacht is dat de musici alleen betaald worden
voor het optreden terwijl er veel werk aan vooraf gaat in de vorm van organisatie (repeteren,
reizen) en inspiratie. De respondenten zijn met een optreden buiten de stad een halve dag kwijt
terwijl het loon alleen de drie uurtjes spelen omvat. In figuur 4.2 staat de tijdsbesteding zoals die
uit de enquête naar voren kwam weergegeven.
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Ondanks het feit dat de door mij
onderzochte musici met name
werkzaam zijn in de informele
economie - waar collectieve
gestructureerde belangenbehartiging
door een vakbond onmogelijk is - zijn
veel schnabbelaars lid van een
vakbond. Maar liefst 60.9% van de
respondenten is lid van een
vakorganisatie. Er is een significante
positieve samenhang tussen het
vakbond-lidmaatschap
en
het
afgestudeerd
zijn
aan
het
conservatorium. Misschien worden de
leerlingen er bij deze vakopleiding
(onbewust) van doordrongen dat het
belangrijk is om als musici onderling georganiseerd te zijn om zodoende de sociale en materiële
omstandigheden te kunnen verbeteren. Het opkomen voor het gemeenschappelijke belang kwam
uit de gesprekken echter niet als primaire motivatie naar voren. De mogelijkheid om voordelig
een instrumentenverzekering af te sluiten lijkt een van de voornaamste redenen te zijn om lid te
worden van een vakorganisatie. De premie bedraagt zo rond de 0.5 à 0.6% over de verzekerde
som en geeft werelddekking. Een regeling die veel gunstiger is dan bij ‘normale’ maatschappijen
(NBT 1994: 35).
(-)
“Ikzelf ben niet verzekerd, maar mijn apparatuur wel. Eén keer is de oefenruimte waar al
mijn spullen stonden afgebrand, in de fik gestoken. Toen was ik alles kwijt. Gelukkig was
ik verzekerd. Alleen was ik onderverzekerd, ik wist niet dat je tegen nieuwwaarde kon
verzekeren. Dan had ik veel meer terug gekregen. Ik ben nu wel tegen nieuwwaarde
verzekerd in plaats van tegen dagwaarde.”

Gevraagd naar hun opvattingen over het aantal cafés met live muziek is driekwart (76.7%) van de
respondenten van mening dat er te weinig speelmogelijkheden zijn. Zeventig procent vindt dat
het werkaanbod de laatste vijf jaar negatief is veranderd. Dit maakt het beroep steeds onzekerder
en de zorgen steeds groter.
(-)
“Ik heb mij een tijd lang heel veel zorgen gemaakt of de telefoon wel ging. Of ik wel
genoeg werk kreeg. Nog steeds trouwens, want het is een stuk minder geworden.”
(-)
“ Ik heb me de afgelopen wintermaanden zorgen gemaakt. Van januari tot maart. Dat is
heel vervelend.”
Arbeidsverhoudingen
Iedere band, ook al is deze ad hoc geformeerd voor een eenmalig optreden, heeft een leider nodig.
Een persoon die de afspraken maakt met de werkgever, die de speeldata doorbelt en die het geld
in ontvangst neemt. De leider van een jazzformatie is meestal degene die de schnabbels heeft
geregeld. ‘Voor de dingen die ik speel, uitgezonderd de soulband, ben ik in principe de leider

Van Jazz Word Je Niet Rijk

Anne-marie Oostveen

omdat ik degene ben die zorgt voor de schnabbels, en die de bands bij elkaar heeft gebracht’,
aldus een geïnterviewde saxofonist. Het leiderschap wordt door veel musici gezien als een
vervelende en ondankbare taak, die zij niet graag op zich nemen.
(-)
“Vooral de laatste anderhalf jaar zei iedereen tegen me dat ik zelf maar eens een band in
elkaar moest zetten. Dat leek me wel wat maar ik moet er niet aan denken dat ik dat
allemaal bij elkaar moet bellen, dat zooitje ongeregeld. Dan kan die weer niet en dan kan de
volgende weer niet en dan vergeet nummer drie zijn onderbroek weer aan te trekken. Het is
echt zo’n chaos in de muziekwereld wat dat betreft. Ik ben nooit zo’n regelaar geweest, ik
ben zo’n luilak die het liefst alleen maar gebeld wordt.”
(-)
“Ik ben zo speelgeil dat ik alle optredens gewoon fantastisch vind. Als er mensen zijn en er
worden biertjes gedronken dan vind ik het zo’n ongelooflijke kick. Daarom ben ik ook
meestal niet degene die de prijsafspraken maakt. Ik hap veel te snel toe. Daarom hebben we
iemand anders in de band die dat regelt. Ik ben echt met één vinger te lijmen en dat is heel
gevaarlijk.”
Opvallend is dat veel bands geleid worden door de persoon die ook op het podium vooraan staat.
Nu moet de term leider niet al te strikt worden genomen. De zeggenschap binnen de band is voor
alle leden bijna altijd even groot. Samen bepalen de musici welk repertoire er gespeeld wordt en
op welke manier dit gebeurt. Er is binnen de bands ook weinig te merken van statusverschil. Zo
hebben musici zonder conservatoriumdiploma evenveel in te brengen als degenen die wel zijn
afgestudeerd. Alle bandleden leveren een even belangrijk aandeel in het eindprodukt. Het is dan
ook normaal dat alle musici even veel verdienen ongeacht leeftijd, ervaring of geslacht. De enige
reden om het verdiende bedrag niet evenredig te verdelen is als iemand meer kosten heeft gehad
dan de anderen.
(-)
“Sommige mensen, met name Amerikanen, vinden dat de leider meer moet krijgen dan de
rest. Ik vind dat je op zo’n klein bedrag niet gaat rommelen. Wat ik wel doe, is dat ik bij
beter betaalde optredens een klein beetje meer neem voor mijzelf, voor het telefoneren en
het gedoe. Bijvoorbeeld met de big band, die krijg je bijna nooit compleet, dus moet je
invallers regelen en zorgen dat alles ter plekke is. Dan vind ik gewoon dat ik iets extra’s
verdien. Vroeger deed ik dat nooit, maar de laatste tijd schaam ik me daar niet voor. Want
ja, het moet leuk blijven, anders kost het je alleen maar geld.”
(-)
“Soms krijgen degenen die met de auto zijn gekomen iets meer geld.”
(-)
“In Nederland krijgt iedereen een gelijk aandeel. Als iemand dat niet doet en het lekt uit,
dan wordt hem dat heel erg kwalijk genomen. Met als gevolg een slechte naam, een slechte
reputatie. Hij zal wel kunnen blijven spelen hoor. Er zijn altijd muzikanten die dat wel
pikken. Wat dat betreft is er een veel te groot aanbod, te weinig vraag.”
De musici met een conservatoriumdiploma hebben niet alleen dezelfde status en positie binnen
een band, zij blijken ook niet significant meer optredens te hebben dan hun ongediplomeerde
collega’s. Musici zonder diploma hadden gemiddeld 88 optredens, terwijl zij die wel een diploma
hebben gemiddeld 94 keer per jaar speelden. Het hebben van een officieel papiertje is dus geen
garantie voor meer werk en daardoor ook geen garantie voor een hoger inkomen. Op de vraag
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‘Denk je dat het hebben van een conservatoriumdiploma invloed heeft op de hoeveelheid werk?’,
antwoordden de respondenten (gediplomeerd en ongediplomeerd) het volgende:
(-)
“Nul. Een diploma is alleen maar goed voor het lesgeven. Het maakt geen fluit uit, absoluut
niet. Het is gewoon een subcultuurtje geworden, de mensen houden elkaar in stand. De
conservatoria moeten op de één of andere manier blijven draaien en er worden er zoveel
per jaar afgeleverd. Hoeveel echt goede muzikanten levert het nou op? Nauwelijks. Mensen
die er van af komen en die een hoop werk hebben waren eigenlijk voor die tijd al goed
bezig. Je moet gewoon gebruiken wat je nodig hebt op het conservatorium. Dat heb ik zelf
ook gedaan. Je leert natuurlijk mensen kennen, wat ook weer een eigen circuit creëert. Ik
vind het best als je overal maar doorheen wiebert zoals ik mijzelf zie doen. Ik speel met
conservatoriumgasten, maar ook met oude bluesknakkers.”
(-)
“Het heeft geen invloed. Er is een enorm verschil in handigheid in het organiseren van
werk en een opleiding. Het gemak dat je ervan hebt is dat je je vijf jaar lang alleen op de
muziek kan concentreren. Het heeft ook geen invloed op de hoeveelheid leerlingen die je
krijgt. Ik geef nu al jaren saxofoonles en wat ik merk is dat mensen soms een paar jaar les
hebben gehad en gewoon helemaal niets geleerd hebben.”
(-)
“Geen invloed. Je leert er wat. Het enige wat je goed leert is theorie en harmonie.
Geschiedenis is vaak slecht. En je instrument beheersen, daar is het niet de meest geschikte
opleiding voor. Daar zou ik een specialist voor zoeken. Ik heb bijvoorbeeld van mijn
klassieke leraar meer geleerd dan van de jazzleraren.”

4.4 De gevolgen van de Hinderwet voor het werk van jazzmusici
Er is in deze scriptie al meerdere malen gewezen op de omstandigheid dat (jazz)musici, met name
de laatste jaren, geconfronteerd worden met een verscherpte geluidshinderwet. In Nederland
wordt steeds meer aandacht besteed aan de zorg voor het milieu. De overheid voert een kritischer
beleid ten aanzien van milieu-overlast. Na eerst de industrie en de landbouw aan allerlei regels te
hebben gebonden, zijn nu de sectoren die op bescheidener schaal het milieu belasten aan de beurt.
Tot deze categorie behoort ook de horeca. Van ondernemers in de horeca wordt nu verwacht dat
zij hun bedrijfsvoering milieuvriendelijker maken. De milieuproblemen in de horeca hebben
betrekking op afval van verpakkingen, dranken en etensresten, zwerfvuil, geluidhinder en het
gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen (Kusiak 1992: 7). Het probleem dat de grootste
impact op de jazzmusici heeft en daarom in deze paragraaf centraal staat is die van de
geluidhinder door cafés met levende muziek en de daaruit voor de eigenaren voortvloeiende
verplicht gestelde geluidsisolatie.
De geluidsisolatie
‘Overlast door cafés, disco's of snackbars, en geluidhinder in het bijzonder, is een aantasting van
het woon- en leefmilieu’, oordeelt het ministerie van Milieubeheer. Om deze reden bepaalde de
minister een aantal jaren terug dat alle horeca-ondernemingen met ingang van 1 december 1992
te maken kregen met de Algemene Maatregelen van Bestuur op basis van de Hinderwet (Kusiak
1992: 45). Dit betekende dat vanaf die datum de gemeenten strengere eisen konden gaan stellen
aan de horeca dan voordien het geval was.
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De overheid heeft richtlijnen opgesteld die bedoeld zijn als indicatie voor de exploitant om te
beoordelen of de geluidsisolatie van zijn pand voldoet aan de normen (Beverdam 1995: 8). De
richtlijnen die de overheid heeft opgesteld kunnen in Amsterdam slecht toegepast worden. De
voornaamste reden hiervoor is dat veel horecabedrijven in deze stad gevestigd zijn in oude,
historische panden die bovendien vaak grenzen aan woonhuizen. De geëiste geluidsisolatie is hier
eenvoudigweg niet te realiseren. Daarom heeft de Milieudienst een aangepaste richtlijn
ontwikkeld (zie tabel 6.1). Voor de uitbater betekent dit dat hij minder investeringen hoeft te
doen om toch aan de normen te voldoen.
Tabel 6.1 De Amsterdamse richtlijnen
Lmax =

Restaurant

praten en achtergrond

75-80 dB(A)

Café

rustig café/coffeeshop
met jukebox/coffeeshop
drukke bar/jongerenbar
bar-dancing/feestcafé
met levende muziek

80-85 dB(A)
85-90 dB(A)
90-95 dB(A)
95-105 dB(A)
95-115 dB(A)

Disco

voor jongeren
met levende muziek

100-110 dB(A)
105-120 dB(A)

Bron: Milieudienst Amsterdam.

Ondanks het feit dat de geluidseisen waaraan een horecabedrijf moet voldoen al in 1992 zijn
verscherpt, heeft de gemeente van Amsterdam pas in 1994 besloten de geluidsoverlast die
veroorzaakt wordt door cafés en discotheken, tot een speerpunt van het beleid te maken.
Aanleiding hiertoe vormde de toegenomen hoeveelheid klachten van buurtbewoners.
Men maakt in de Hinderwet onderscheidt tussen de 'luidruchtige' horeca zoals disco's en kroegen
die in een woonomgeving liggen, en de 'stille' horeca zoals restaurants of lunchrooms. Aan de
hand van deze indeling dient men aan vastgestelde geluidsnormen te voldoen. Deze normen,
zowel voor muziek als voor stemgeluid van de klanten, worden uitgedrukt in decibellen. De
gemeente kan de toegestane decibel-norm vaststellen door een acousticus geluidsmetingen te
laten verrichten. De maatregelen die het bedrijf moet nemen om het geluid te dempen, komen in
een acoustisch rapport te staan.
De ligging van het horecabedrijf is bepalend voor de geluidsnorm. Een café dat aan een woonhuis
grenst zal aan strengere normen moeten voldoen, en dus hogere investeringskosten voor de
geluidsisolatie hebben, dan een café dat niet in- of aanpandig is gelegen. Verder is het logisch dat
een café met live-muziek aan strengere isolatie moet voldoen dan een bruine kroeg waar de
gasten vooral komen om te praten. Hier beginnen de problemen voor de musici.
Een ruime meerderheid van de musici die aan de enquête meewerkten, ziet een direct verband
tussen de nieuwe geluidshinderwet en de daling van het aantal optredens. Doordat veel cafés geen
mogelijkheid hebben (bouwtechnisch of financieel) om aan de vastgestelde geluidsbeperking te
voldoen, zien de uitbaters van deze bedrijven zich genoodzaakt geen live-muziek meer te
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programmeren.
Een voorbeeld hiervan is een uitbater die niet dagelijks live-muziek heeft in zijn zaak. Hij zal er
niet over peinzen voor die ene zondagmiddag muziek in de week een enorme investering te doen.
De benodigde investering ligt al snel tussen de 50.000 en 100.000 gulden voor de verbouwing
van een gemiddeld café. Hier bovenop komt nog eens het verlies dat men lijdt doordat het bedrijf
enige weken moet sluiten. Het mag duidelijk zijn dat de kosten de baten ver overstijgen. Dit
betekent dat voor de jazzmuzikanten een hele tussenlaag van podia is verdwenen en nog steeds
verdwijnt. De toch al krappe markt zal nog kleiner worden. Eén van de respondenten merkt hier
het volgende over op:
(-)
“Helaas, door die milieuwet zijn een aantal cafés die gedurende het winterseizoen op
zondagmiddag jazz hadden - een dag bij uitstek - gestopt. Dat is allemaal verdwenen en dat
is zó zonde. De ironie van het geval is, dat tenten met een dubieuze achtergrond moeiteloos
de zaak kunnen isoleren omdat ze niet op geld hoeven te letten. Maar de echte liefhebbers
van levende muziek, die het echt voor de lol doen en er echt van houden, die kunnen dat
bijna niet bolwerken. Dat is treurig.”
De laatste tijd is er een trend te zien dat veel café-eigenaren jazzoptredens en jamsessies13
programmeren met al in hun achterhoofd het idee dat het leuk is zolang het duurt. Meestal duurt
het maar enige maanden totdat de gemeente er door klachten van buurtbewoners achter komt dat
het café zich op verboden terrein bevindt en de optredens verbiedt. Zo stelde een uitbater van een
café dat recentelijk is begonnen met een sessie op zondagmiddag:
(-)
“Je ziet het... het is hier nu afgeladen. Zo’n sessie trekt lekker veel publiek. De gezelligheid
zal wel niet al te lang gaan duren, want ik heb hier natuurlijk helemaal geen vergunning
voor. Maar ja, als ze het stop zetten heb ik toch een paar weken extra goed gedraaid.”
De geluidsbegrenzer.
Veel cafés die met goedkeuring van de gemeente levende muziek hebben moeten naast de isolatie
van het pand, ook nog voorzieningen binnen de inrichting aanbrengen om zo aan de geldende
geluidsnormen te kunnen voldoen. Het gaat hier meestal om het installeren van een
geluidsbegrenzer. Via metingen wordt er een maximaal geluidsniveau bepaald dat in het café
bereikt kan worden zonder dat overlast bij de buren ontstaat. Het geluidsniveau mag op de gevel
13

Een jamsessie is een willekeurige combinatie van jazzmusici die met elkaar improviseren op de bekende
standards. Een jamsessie is voor een eigenaar extra voordelig omdat hij slechts één tot drie musici (afhankelijk
van het soort sessie) hoeft te betalen, die hiervoor slechts tussen de vijftig en honderd gulden vangen. De
eigenaar stelt een sessieleider aan die er iedere week voor zorgt dat er een ritmesectie staat. De overige
muzikanten komen dan ‘gratis’ langs om mee te jammen. Zo staat er dus voor een gering bedrag een aardige
band te spelen.
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van derden slechts dertig decibel bedragen en vijftien decibel in geluidgevoelige ruimten van
aanwonenden (Beverdam 1995: 6). Het afregelen van de begrenzer kan gedaan worden door de
leverancier van het apparaat of door een acoustisch adviesbureau. Wanneer de limiter is
afgeregeld, wordt hij verzegeld door ambtenaren van de Milieudienst.
Zoals al gezegd zorgen deze geluidsbegrenzers ervoor dat het geluidsniveau niet boven het
toegestane aantal decibellen uitkomt. In de zaal wordt een meetmicrofoon geplaatst. Als er te
hard gespeeld wordt gaat er op het podium enkele seconden een lamp knipperen. Reageren de
musici niet direct door het volume te temperen, dan wordt de stroom voor dertig seconden
onderbroken. Een halve minuut lang zijn dus alleen nog de acoustische instrumenten te horen. Dit
wil zeggen; de blazers en de drummer. De pianist, bassist, gitarist en eventuele vocalisten zijn in
stilte gehuld. Niet echt een optimale situatie tijdens een optreden! Maar niet alleen voor de
muzikanten en het publiek is het vervelend, ook de instrumenten lijden er onder.
(-)
“Bijna alle cafés waar ik speel hebben een limiter, maar hij staat niet in alle gevallen aan.
Als je te hard speelt wordt de stroom uitgeschakeld en dat is erg slecht voor je apparatuur.
Niet voor alles, maar volgens mij is het voor buizenversterkers niet zo goed en voor
synthesizers is het in ieder geval erg slecht... of je moet het heel snel uitzetten als de stroom
wegvalt. Dat doe ik zelf, want als opeens ‘BAM!’ die stroom er weer opkomt is dat funest
voor het instrument. Het is niet zozeer het uitvallen als wel weer het opnieuw aangaan dat
schadelijk is.”
De musici vinden over het algemeen dat de limiters zo staan afgesteld dat zij veel te zacht moeten
spelen. De verleiding is dan ook groot om muziek buiten de begrenzer om te spelen. Dit is niet
erg moeilijk voor elkaar te krijgen. Veel toegepaste methoden zijn het gebruik van een ander
stopcontact of het dichtstoppen van de microfoon. Er is bijna geen café dat niet op de hoogte is
van deze mogelijkheden. Ook komt het voor dat men diverse stekkertjes op de limiter heeft
aangebracht. Op deze wijze kan men de boel kortsluiten en de begrenzer buiten werking stellen.
Echt heel veel zin heeft het echter niet om de geluidsnorm te overtreden. Buren klagen makkelijk
en de boetes zijn aanzienlijk. Ten slotte kan de eigenaar bij meervoudige overtredingen zijn livemuziek vergunning kwijtraken. Dit zou betekenen dat er voor de jazzmusici een podium minder
is en dat het verwerven van een redelijk inkomen daardoor weer iets moeilijker wordt.
(-)
“Er is veel verdwenen in Nederland aan podia en speelmogelijkheden, terwijl er juist steeds
meer muzikanten bijkomen. Het is een groot probleem. Ik heb vroeger wel acht keer per
week gespeeld, gewoon aan schnabbelen. Dat is nu echt niet meer zo.”
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Hoofdstuk 5

HET INKOMEN VAN JAZZMUSICI
Er lopen twee vrouwen langs de gracht. Plotseling springt er een kikker voor hun voeten. ‘Kus
mij en ik zal in een knappe jazzmuzikant veranderen’, roept de kikker hen toe. Snel pakt één van
de vrouwen de kikker op en stopt hem in haar handtas. ‘Waarom kus je hem niet?’, vraagt haar
vriendin verbaasd. Waarop de eerste vrouw antwoordt: ‘Een pratende kikker is toch veel meer
waard dan een knappe jazzmuzikant? !’.

5.1 Het loon van de jazzmusici
Het inkomen uit muziek
Jazzmusici vertellen elkaar veel grappen die specifiek over het eigen beroep en de daarmee
samenhangende levenswijze gaan. Drummers, zangeressen en het lage inkomen vormen hierbij
dankbare onderwerpen. Schrijver en jazzmuzikant Bill Crow merkt in het voorwoord van zijn
boek ‘Jazz Anecdotes’ op dat de meeste musici een goed gevoel voor humor hebben om de
volgende reden: ‘If you want to play jazz for a living you either learn to laugh or you cry a lot’
(Crow 1990: v). Hij vervolgt zijn betoog met de opmerking dat muzikanten zelden kunnen lachen
om leuk bedoelde opmerkingen van buitenstaanders (aan een contrabassist vragen of hij er geen
spijt van heeft dat hij geen piccolo is gaan spelen). “Musical jokes from outside the profession
rarely tickle the funnybones of musicians. Our own jokes arise from exaggerating the realities of
our lives. Like:
“How late does the band play?”
“About half a beat behind the drummer.” Or,
“How can a jazz musician wind up with a million dollars?”
“Start out with two million.” Or,
“What sort of people hang around musicians?”
“Drummers.”
Ook Nederlandse musici hebben een verzameling grappen die de eigen situatie overdreven
weergeven. Zittend aan de bar, na een lang optreden, komt het onderwerp ‘verdiensten’ daarbij
regelmatig aan de orde. De grap over de pratende kikker, aan het begin van dit hoofdstuk, geeft
bijvoorbeeld duidelijk aan dat de musici van mening zijn dat zij te weinig verdienen. Daar de
mop al jaren in omloop is wijst zij er ook op dat dit niet enkel een probleem van de laatste tijd is.
De gemiddelde beloning in een Amsterdams café ligt voor de jazzmusici die aan de enquête
hebben meegewerkt op honderd gulden per optreden. Musici treden dus ook wel eens op voor
minder geld. In het weekend wordt daarentegen vaak iets meer uitbetaald, maar daar staat
tegenover dat de musici vaak een extra set moeten spelen. Een krappe meerderheid van de musici
(51.7%) geeft aan dat het loon in cafés buiten Amsterdam hoger is, terwijl er volgens 36.7
procent geen verschil bestaat tussen de gages in of buiten Amsterdam. Nu hebben de musici
gelukkig niet alleen een inkomen uit optredens op kleine informele jazzpodia. Een gedeelte van
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het informele schnabbelcircuit bestaat uit optredens op feesten van particulieren en bedrijven.
Deze gigs worden over het algemeen beter betaald. Naast werk in het slecht betaalde informele
circuit, krijgen de musici veertig procent van hun optredens gewoon wit uitbetaald. In deze
gevallen ligt het loon veelal rond de BIM-norm van driehonderd gulden.
Door de overwegend slechte verdiensten in de jazzscene is niet meer dan twintig procent van de
musici in staat om rond te komen met het geld dat zij verdienen met het geven van optredens.
Deze musici wijken in twee opzichten af van de gemiddelde respondenten. Ten eerste treden zij
gemiddeld zo’n 150 maal op per jaar terwijl de gemiddelde muzikant 93 keer per jaar speelt. De
musici die van alleen hun optredens leven hebben dus ruim vijftig optredens meer gehad in 1995.
Ten tweede ligt voor deze musici het hoogste bedrag dat zij hebben verdiend veel hoger dan voor
de gemiddelde respondenten. Voor de gemiddelde musici bleek het hoogste bedrag dat zij met
één optreden hadden verdiend tussen de 250 gulden en de 500 gulden te liggen, terwijl voor de
musici die met alleen optreden in hun levensonderhoud kunnen voorzien, dit bedrag tussen de
600 gulden en de 800 gulden ligt. Deze musici spelen dus niet alleen aanzienlijk meer, ze hebben
er ook veel beter betaalde optredens bij zitten.
Tachtig procent van de respondenten ziet geen mogelijkheid alleen van de optredens te leven. Zij
vangen het tekort aan inkomen op door een tweede of derde baan te nemen naast het spelen. In
sommige gevallen zijn deze banen formeel, in andere gevallen zijn zij informeel. Zoals wij al
zagen hangt bij veel van de respondenten de nevenfunctie nauw samen met de muziek. Zo hebben
zij naast de optredens extra verdiensten door het geven van (privé)les of door het verrichten van
studiowerk. Richten wij onze aandacht alleen op optredens en muzikale nevenfuncties dan komt
87.5 % van de musici daarmee nog steeds niet boven het modale14 inkomen uit. Slechts enkele
musici hebben optredens gecombineerd met bijvoorbeeld een baan als conservatoriumdocent
waardoor zij boven het modale inkomen zitten. Opvallend was dat uit de enquête naar voren
kwam dat deze ‘happy few’ ongeveer acht jaar ouder zijn dan dè gemiddelde respondent.
De legitieme klacht dat het loon te laag is
Gevraagd naar hun opvattingen over de hoogte van het zwarte salaris, is ruim driekwart van de
respondenten (88.7%) van mening dat deze veel te laag is.
(-)
“Ik weiger onder een bepaald bedrag te spelen. Ik speel liever voor niets, bij wijze van
spreken, dan voor een klein bedrag. Voor mij is het minimum honderd gulden. Honderd
gulden is in Amsterdam al ongeveer eeuwig de magische grens. Twintig jaar geleden was
dat ook al zo, helaas. Terwijl alles devalueert wordt dat bedrag nooit opgetrokken, dat blijft
maar zo. Dat is eigenlijk treurig. Als ik drie leerlingen op een dag heb verdien ik meer.”
(-)
“Zes jaar geleden verdiende ik nog met de feestdagen 2500 gulden netto. Voor de twee
kerstdagen 1500 gulden en voor oudejaarsnacht 1000 gulden. En dan nog wit ook. Het
wordt echter elk jaar minder. Dit jaar heb ik met de eerste en tweede kerstdag samen 800
gulden zwart verdiend. Ik hoef gelukkig niet alleen van mijn optredens te leven, anders zou
14
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ik het niet redden met die lage verdiensten. Nee, van jazz word je niet rijk!”
(-)
“Op mijn dertiende, veertiende verdiende ik al honderd gulden met een schnabbel en daar
is in twintig jaar niets aan veranderd.”
Tweehonderd gulden voor een informeel café-optreden zouden de musici een redelijker bedrag
vinden. Nu is het bekend dat slechts weinig mensen op de vraag ‘Verdient u voldoende?’ positief
zullen antwoorden. In het algemeen vinden werknemers per definitie dat zij te weinig verdienen.
Mevissen en Renooy merken terecht op dat de beoordeling van het inkomen zeer subjectief is
(1986: 193). Het inkomen dat de ene persoon als te weinig ziet zal voor iemand anders een
vorstelijk bedrag zijn. Bij de jazzmusici die in dit onderzoek centraal staan lijken de klachten
over te lage gages echter zeer legitiem. Dat slechts twintig procent van hen kan leven van de
optredens duidt hier al op. Maar er zijn nog meer manieren om na te gaan of de klachten over te
lage verdiensten gegrond zijn.
Een eerste mogelijkheid om te bepalen of het loon te laag is, is het te vergelijken met de lonen die
verdiend worden met formele optredens. De BIM-norm geeft aan dat een muzikant per optreden
300 gulden zou moeten verdienen. Elk optreden van een artiest wordt door het GAK vast op acht
uur gesteld. Twee optredens op één dag gelden echter ook voor acht uur (Stichting Popmuziek
Nederland 1995: 14). Over het algemeen krijgen de jazzmusici bij ‘witte’ optredens voor
particulieren of op festivals inderdaad rond de driehonderd gulden netto betaald. Honderd gulden
voor een informeel optreden is hierbij vergeleken beslist laag te noemen.
Een tweede aanwijzing dat de klachten terecht zijn vinden we in het gegeven dat het loon van de
musici in het informele jazzcircuit al twintig jaar gelijk is gebleven. Een belangrijk verschil
tussen de beloning van de zogenoemde schnabbelaars en de gesubsidieerde musici die een wit
inkomen hebben, is de aanpassing van het loon van deze laatsten aan de stijgende kosten van het
levensonderhoud. Was de BIM-norm oorspronkelijk 250 gulden, sinds 1 januari 1992 is deze
verhoogd naar 300 gulden netto per speelbeurt. De norm van 250 gulden was in 1986 door de
BIM als minimumhonorarium vastgesteld. Reeds na zes jaar werd de norm met twintig procent
verhoogd, terwijl men in de informele sector sinds jaar en dag honderd gulden betaald krijgt.
Oudejans onderkent eveneens dit probleem. Volgens hem zouden de musici op zijn minst een
gedeeltelijke stijging van de lonen moeten krijgen om op den duur niet een te groot verschil in
welvaart met de rest van de economie te laten ontstaan (Oudejans 1987: 46). Als we uitgaan van
de verandering in de consumentenprijzen van de laatste twintig jaar zou het loon in de cafés
gestegen moeten zijn tot 196 gulden per optreden om de musici net zo koopkrachtig te laten zijn
als twintig jaar geleden met honderd gulden. Deze stijging van bijna honderd procent heb ik
berekend aan de hand van de consumentenprijsindexcijfers die verstrekt zijn door het Centraal
Bureau voor de Statistiek15.
Ten slotte kunnen we de verdiensten van de musici vergelijken met het inkomen van
afgestudeerden die een gelijk opleidingsniveau hebben. Nu is er onder de afgestudeerden aan het
15
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HBO een enorm verschil in inkomen te zien. HBO’ers die in de gezondheidszorg werken
verdienen aanzienlijk minder dan HBO’ers die een economische studie hebben gevolgd en die in
het bedrijfsleven terechtkomen. Toch is het interessant te zien hoe de musici die aan het
conservatorium (ook een HBO-opleiding) zijn afgestudeerd qua maandinkomen scoren in
vergelijking met andere HBO’ers.
Binnen het gehele muziekvakonderwijs in Nederland volgen de meeste studenten de
studierichting ‘docerend musicus & schoolmuziek’. In het studiejaar 1988/’89 waren dit er 677,
terwijl er maar 260 studenten afstudeerden in de richting ‘uitvoerend musicus’ (Berendsen 1992:
13). Ook de meeste jazzmusici zijn afgestudeerd in de richting docerend musicus. Berendsen
merkt hier het volgende over op:
“Met name afgestudeerden in de richting ‘docerend musicus & schoolmuziek’ verwerven
uit hun hoofdfunctie een aanzienlijk lager maandinkomen dan doorgaans met een opleiding
in het muziekvakonderwijs het geval is. Bovendien staat het gemiddelde inkomen van
afgestudeerden van het muziekvakonderwijs in schril contrast met het bedrag voor het
totale HBO (bijna ƒ3000,- bruto!)” (Berendsen 1992: 16).
In tabel 5.1 staat alleen het gemiddelde bruto maandinkomen van werkende afgestudeerden
weergegeven. Daar wij echter uit de voorgaande hoofdstukken hebben kunnen concluderen dat
afgestudeerde jazzmusici niet significant meer werk hebben of meer verdienen dan musici die
niet afgestudeerd zijn, is het aannemelijk dat de overige muzikanten zich in een vergelijkbare
financiële positie bevinden.
Tabel 5.1 Gemiddeld bruto maandinkomen van werkende afgestudeerden
Studierichting

Guldens

uitvoerend musicus e.d.
docerend musicus & schoolmuziek

1.954
1.568

totaal kunstonderwijs

2.124

totaal HBO

2.988

Bron: ROA/voorlichtingsdienst HBO-Raad, in: H. Berendsen 1992: 16

Uitkeringsgerechtigden
Uit de vragenlijst komt naar voren dat 26.1% van de respondenten ingevuld heeft een uitkering te
ontvangen. Dit getal is echter niet betrouwbaar daar bij nadere bestudering van de formulieren is
gebleken dat ook conservatoriumstudenten hun studiefinanciering als een uitkering beschouwen
en deze als zodanig hebben opgegeven. Het gevolg is dan ook dat ik moet stellen dat zesentwintig
procent van de ondervraagden overheidssteun ontvangt in de vorm van een uitkering òf
studiefinanciering.
De antropoloog Livio Sansone beschrijft in zijn studie naar de overlevingsstrategieën van
Creoolse jongeren uit de lagere klasse in Amsterdam, dat het uitkeringsstelsel een ingewikkelde
uitwerking heeft op zijn informanten. Door het bestaan van uitkeringen hebben de jongeren een
hele hoge loonsverwachting. Zij hebben geen zin een (vervelende) baan te nemen waarmee zij
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slechts iets meer verdienen dan met een uitkering. Met andere woorden: zij voelen er weinig
voor om een maand lang hard te werken voor een paar honderd gulden verschil met een uitkering.
Dit mechanisme wordt volgens Sansone in andere literatuur aangeduid als de unemployment trap.
Dit wil zeggen dat voor een deel van de beroepsbevolking de lonen zo laag zijn dat werken
uiteindelijk geen financiële vooruitgang inhoudt ten opzichte van een uitkering (Sansone 1992:
63).
Bij veel van de jazzmusici houdt acht keer optreden per maand inderdaad geen financiële
vooruitgang in ten opzichte van een uitkering (zelfs niet als dit werk aangevuld wordt met
lesgeven). Toch kiezen zij ervoor om, in tegenstelling tot de jongeren uit Sansone’s onderzoek,
een maand lang te werken voor een inkomen dat vrijwel gelijk is aan een uitkering. Uit de
gespreken bleek dat veel van de respondenten een grote trots ontlenen aan het feit dat zij zonder
uitkering het hoofd boven water kunnen houden. Een uitkering wordt door hen gezien als een
noodoplossing waartoe men zich alleen wendt als er geen andere mogelijkheid is om (in de
muziek of daarbuiten) in het levensonderhoud te voorzien. De reden dat de ‘unemployment trap’theorie niet van toepassing is op de musici, is naar mijn mening de aard van hun werk. Het
optreden is een passie waaraan zij gehoor moeten geven. Zelfs als het helemaal niets zou
opleveren, zijn deze musici nog niet van de podia weg te houden. De musici hebben, zoals ik al
eerder opmerkte, zo’n grote liefde en toewijding voor hun vak dat de verdiensten op een tweede
plaats komen.
Het is tevens de liefde voor het vak die de musici het informele jazzcircuit indrijft. In
tegenstelling tot veel andere zwartwerkers, gaat het de musici niet om het verkrijgen van een
extra inkomen. In hoofdstuk twee zagen we dat met name mensen met een formele baan - en
binnen deze groep de hoger opgeleiden - deel nemen aan de informele economie. Het feit dat een
groot gedeelte van deze groep al een aanzienlijk wit inkomen heeft, leidt tot de conclusie dat zij
zwart werk verrichten om extra vermogen te accumuleren. Het zwarte geld betekent voor deze
groep dat zij de mogelijkheid heeft om luxe-goederen en diensten aan te schaffen (een
wintersportvakantie, dure kleding, eten in een chic restaurant). Mevissen en Renooy merken hier
over op: “Niet alleen behoefte of noodzaak zijn drijfveren; ook luxe heeft een
aantrekkingskracht” (1986: 194). De behoefte om geld uit te kunnen geven aan bijvoorbeeld een
huisje in Frankrijk - producten waar men ook buiten zou kunnen, maar die zeker het leven
veraangenamen - leidt ertoe dat men een bewuste keuze maakt deel te nemen aan de informele
economie. Voor de jazzmusici is extra luxe niet de beweegreden om actief te zijn in de informele
economie. Voor hen is er eerder sprake van een noodgedwongen keuze, omdat zij anders geen
mogelijkheid zien met hun beroep in het levensonderhoud te voorzien. Dat de stap naar de
informele economie een noodgedwongen keuze is geweest komt naar voren uit de interviews,
waarin bijna alle musici zeggen hun optredens liever wit te doen. Zij zien weinig of geen
voordelen van het zwart spelen. De informanten moeten zwart werken omdat er niet voldoende
formeel werk is.
(-)
“Ik zou liever alles wit doen omdat dat betekent dat je automatisch belasting betaalt, je aan
je pensioen werkt en je in de ziektewet zit. Ook is het dan waarschijnlijker hoe je leeft, wat
je hebt en waar dat vandaan komt. Dat soort dingen.”
(-)
“Zoals ik al aangaf zou ik liever willen dat alles wit is. Ik denk dat de markt dan ook beter
beschermd is. Ik vind dat er ontzettend veel beunhazen rondhangen in de muziekwereld.
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Nou wil ik niet meteen over een bond gaan praten, maar ik vind eigenlijk wel dat de
mensen met veel ervaring en een gedegen opleiding, die bewezen hebben wat te kunnen,
heel erg onbeschermd zijn. Zeker in Nederland. In Engeland is dat beter beschermd. Ik
weet niet precies hoe het daar gaat maar de muzikanten hebben in ieder geval een bond en
buitenlandse artiesten kunnen minder gemakkelijk aan de bak komen. Niet dat ik wil
zeggen dat Nederland afgeschermd moet worden van Amerikanen, of wat dan ook. Maar
wel dat wij als Nederlanders iets beter beschermd zijn. Een hoop amateurs die een goede
baan hebben gaan lekker onder de prijs werken omdat ze er toch niet van hoeven te leven.
Zij zitten dan op de plekken waar jij zou moeten zitten als beroeps. Het zijn wel een beetje
dubieuze dingen om zo te zeggen, maar het is wel een beetje het gevoel dat ik begin te
krijgen de laatste tijd; dat de markt heel erg onbeschermd is en keihard.”

5.2 Het financiële nadeel van een zwart inkomen
“Bij activiteiten, waarvan zowel een formele als een informele variant bestaat, kan het
soms voor de werknemer voordeliger zijn om ‘zwart’ te verdienen dan ‘wit’. Over het
algemeen brengen activiteiten in de informele economie voor de werknemers echter minder
geld op, bieden minder zekerheid voor de toekomst en vergen meer tijd dan werk in
reguliere loondienst” (Sansone 1992: 75).
Sansone wijst ons er nadrukkelijk op dat iemand die zwart werk verricht er in veel gevallen
minder geld aan overhoudt, dan hij wit (netto) zou verdienen. Dit valt ook te constateren voor de
jazzmusici in het informele schnabbelcircuit. Al lijken hun formele optredens in het feest- en
festivalcircuit netto evenveel op te leveren als de zwarte schnabbels die zij in dit circuit hebben,
feitelijk houden zij aan het eind van het jaar aan de witte optredens meer over. Een voorbeeld kan
dit verduidelijken. Een jazzmuzikant wordt gevraagd te spelen op een opening in Groningen. De
opdrachtgever wil het optreden wit uitbetalen. Hij is met de musicus overeen gekomen dat deze
300 gulden netto zal verdienen. Omdat de opdrachtgever inhoudingsplichtig is dient hij
loonbelasting en premie volksverzekeringen in te houden. Om de muzikant dus driehonderd
gulden netto uit te kunnen betalen dient de netto gage te worden omgerekend naar een brutoloon.
In dit geval is de opdrachtgever bruto ongeveer 500 gulden kwijt. De week daarop speelt de
muzikant weer op een opening in Groningen, maar ditmaal zwart. Wederom verdient hij
driehonderd gulden. Voor de opdrachtgever bedragen de totale kosten in deze situatie geen
vijfhonderd maar driehonderd gulden.
In beide situaties lijkt de muzikant evenveel te verdienen, beide keren gaat hij immers met
driehonderd gulden in zijn zak naar huis. Dit is echter niet het geval. In de eerste situatie kan de
muzikant aan het eind van het jaar geld terug krijgen van de belasting, doordat de mogelijkheid
bestaat om onder andere zijn reis- en verblijfkosten af te trekken. Stel: de muzikant heeft in één
jaar 18.000 gulden verdiend met formele optredens. Hier kan hij de 5000 gulden die hij kwijt was
aan benzine vanaf trekken. Vervolgens kan hij in sommige gevallen tevens de kosten voor
telefoneren, huur installatie, instrumenten, vakbladen en zijn studeerruimte aftrekken (van
Leeuwen et al 1986: 19). Hij komt dan uit op, laten we zeggen, een belastbaar inkomen van
10.000 gulden. De belasting die hij hierover moet betalen bedraagt drieduizend gulden maar de
kans is groot dat de opdrachtgevers al vijfduizend gulden belasting voor hem hebben betaald.
Hieruit volgt: de muzikant krijgt tweeduizend gulden terug. Dezelfde muzikant betaalt bij zijn
informele optreden, zoals die in de tweede situatie geschetst is, zelf de kosten van het vervoer en
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houdt aan zijn optreden in Groningen eerder tweehonderd gulden over dan driehonderd.
In het café circuit komt de muzikant er helemaal slecht vanaf als de optredens wit worden
uitbetaald. We hebben gezien dat het voor de uitbaters van kroegen, vanwege de geringe
capaciteit van hun zaak en het ontbreken van entreegelden, bijna onmogelijk is om de musici
meer dan honderd gulden uit te betalen. Als zij de musici formeel willen laten optreden, kunnen
zij dit alleen doen als de bruto kosten honderd gulden bedragen. Met andere woorden; de musici
kunnen bruto honderd gulden krijgen maar houden er netto veel minder aan over dan bij een
soortgelijke zwarte schnabbel. In feite worden de kosten van belasting en premies bij witte
optredens in de cafés bijna geheel op de musici afgewenteld.
(-)
“Als cafés wit uitbetalen krijg je een situatie zoals in Meander. In deze zaak krijg je 75
gulden wit. Daar word je ook niet blij van. Daar hou je feitelijk helemaal niets van over. Zit
je daar een avond te zweten en hard te werken, terwijl je er geen cent aan over houdt.”

5.3 De inkomensverdeling in de muziekbranche
“Nergens is de inkomensverdeling zo scheef als in de muziek. Terwijl de ene musicus (dat
zijn de meesten) met de grootste moeite het minimumloon bij elkaar speelt, krijgt de andere
(en dat is een enkeling) honderdduizenden of zelfs miljoenen guldens per jaar betaald.
Waarom vinden we dat het bij musici zo anders geregeld moet zijn dan bij bijvoorbeeld
metaalarbeiders of ambtenaren?” (van den Berg 1990: 59).
Zo begint Hans Onno van den Berg zijn uiteenzetting over de ongelijkheid in de muziekwereld.
Het is inderdaad belangrijk ons af te vragen hoe het kan dat slechts een paar muzikanten wel in
staat zijn met alleen hun optredens in hun levensonderhoud te voorzien. Er moet een reden zijn
aan te wijzen waarom de inkomensverdeling zo scheef is in deze branche. Volgens IJdens is de
scheve inkomensverdeling te wijden aan het ongestructureerde karakter van de arbeidsmarkt voor
musici. Dit karakter vergemakkelijkt enerzijds de beroepstoetreding maar schept anderzijds grote
beroepsrisico’s voor musici. Omdat een groot deel van de musici het vak niet heeft geleerd via
een erkende vakopleiding, kunnen zowel aanbieders als afnemers zich niet beroepen op algemeen
aanvaarde normen voor functieclassificatie en beloning. De markt bepaald dus de waarde van
prestaties rechtstreeks (IJdens 1992: 18). Hierdoor lijkt de inkomensmarkt voor musici meer op
die voor zelfstandige beroepsbeoefenaren dan die voor gewone werknemers in andere branches.
Van den Berg legt uit dat voor gewone werknemers geldt dat zij meestal hetzelfde loon voor
hetzelfde werk krijgen. De ene beroepsgroep verdient weliswaar wat meer dan de andere, maar
binnen de beroepsgroep liggen de inkomens dicht bij elkaar. “De inkomensverschillen zijn klein,
en voor zover aanwezig gebaseerd op leeftijd (annuïteit), geslacht (discriminatie van de vrouw) of
op grond van kleine prestatie toeslagen” (van den Berg 1990: 59-60). Voor artiesten en musici
geldt echter de zogenaamde ‘succes-piramide’. Aan de top van de piramide wordt door een
enkeling miljoenen verdiend terwijl aan de onderkant honderden musici werkzaam zijn voor een
habbekrats. Van den Berg vindt de verklaring voor dit verschijnsel in de manier waarop de
consumenten bepaalde producten en hun makers waarderen. Hij geeft aan dat het niet komt door
de aard en de kwaliteit van het betreffende werk of de maker ervan, omdat het werk grotendeels
identiek is. De auteur zegt dat de maatschappelijke succespiramide de individuele psychologie
van de consument weerspiegelt. De mens kan volgens hem niet zonder bewondering en
voorbeelden en schept daarom helden en goden die worden verheven boven de menselijke maat.
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Op de vraag waarom de mensen collectief voor dezelfde helden kiezen, geeft van den Berg niet
echt een duidelijk antwoord, maar uit het hele artikel spreekt het idee dat het toch met name aan
de willekeurige keuze van de consument ligt die een hang heeft naar kritiekloze en massale
bewondering.
Ik denk dat het niet alleen aan de willekeur van de consumenten ligt of een bepaalde muzikant of
een bepaalde band veel (goedbetaalde) optredens krijgt. We gaan voor deze aanname uit van een
groep musici die allen even getalenteerd zijn en even goed presteren. Om te begrijpen waarom in
dat geval de ene muzikant wel boven aan de succespiramide komt en de andere muzikant niet,
dienen we te kijken naar kwaliteiten van deze personen die niets met muzikaliteit te maken
hebben. Met andere woorden: zij moeten naast hun muzikale kwaliteiten nog andere strategieën
hebben ontwikkeld om hun collega’s een stap voor te zijn. Deels heeft dit naar mijn mening te
maken met commercieel inzicht en deels met het karakter van de musici.
We hebben gezien dat het actief ‘verkopen’ van jezelf zeer belangrijk is voor een muzikant. Als
je jezelf weinig laat zien en je jezelf niet voortdurend aanprijst bestaat er de mogelijkheid dat men
je uit het oog verliest. Niet alleen je mede-musici, maar ook de media en daarmee je publiek dien
je nadrukkelijk op je aanwezigheid te wijzen. Al is de kwaliteit van je spel nog zo briljant, een
vlotte commerciële babbel zal een musicus zeker geen windeieren leggen. Het probleem is echter
dat veel musici daar helemaal niet mee bezig zijn. Dit kwam in hoofdstuk drie al naar voren uit
het citaat van een muzikant waarin hij stelt dat hetgeen de media en het publiek van zijn
prestaties vinden er niet toe doet (zie pagina 31). De musici willen zich alleen op de muziek
concentreren en zijn vaak te trots om zich te ‘verlagen’ tot methoden om zichzelf aan te bevelen.
Vooral de oudere garde heeft zich nooit echt bezig gehouden met de eigen PR. Ze vinden dat de
schnabbels hun aangeboden moeten worden en ‘eten’, volgens een respondent ‘liever hun
schoenzool op’ dan dat zij om een optreden ‘smeken’. De muziek dient voor zich te spreken.
Toch krijgt degene die geen schaamte voelt om zichzelf te promoten en die het hardst schreeuwt,
in deze scene dikwijls de meeste aandacht van de media en wordt daardoor bekend bij het grote
publiek. Heb je als muzikant van nature een introvert karakter dan zullen mensen je minder snel
opmerken en is de kans aanzienlijk geringer dat je tot de kleine top van de succespiramide gaat
behoren. Want zoals van den Berg zegt: “Voorwaarde voor het heldendom is een brede, zo niet
algemene erkenning. Hoe meer vereerders, hoe groter de held, kwantiteit wordt kwaliteit. Juist
het collectieve karakter van de verering maakt iemand tot ster” (1990: 62-63).
Toch lijkt er een nieuwe generatie jazzmusici van de conservatoria af te komen die een andere,
meer commerciële manier van promoten prefereren. In een artikel in de Volkskrant over het
tweede Nederlandse Jazz Vocalisten Concours stuitte ik op de volgende alinea: “Waar Nederland
het lange tijd moest doen met Rita Reys, Greetje Kauffeld en een handvol andere jazzsterren, wil
nu een nieuwe generatie van zich laten horen. Zelfbewust en marktgericht (‘Je moet wel weten
hoe je jezelf moet verkopen, je wordt zo genaaid’) [...]” (Koelemeijer 1997: 17). Ook tijdens mijn
onderzoek bleek meermalen dat de jongere muzikanten waar ik mee sprak vaak actiever en met
minder gêne zichzelf trachten te promoten dan de iets oudere informanten. De musici van rond de
veertig lijken minder bezig te zijn met ‘wat de markt wil’. Daar ik in mijn studie evenwel geen
onderscheid heb gemaakt tussen de musici op basis van leeftijd, kan ik hier slechts spreken van
een vermoeden dat de twee generaties er verschillende opvattingen op na houden wat betreft
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zelfpromotie en marktgerichtheid. Het zou interessant zijn een vervolgstudie uit te voeren waarin
de verschillen in opvattingen nader worden onderzocht. Wellicht zal uit dit onderzoek naar voren
komen dat de jongere generatie muzikanten zich op het gebied van zelfpromotie inderdaad
sterker profileert dan de oude garde. De krimpende markt (ten dele het gevolg van de strenge
hinderwet) en de toegenomen concurrentie zouden hiervoor de redenen kunnen vormen.
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Hoofdstuk 6

DE PROBLEMEN MET DE SOCIALE ZEKERHEID
Omdat de musici die in dit onderzoek centraal staan zestig procent van hun arbeid informeel
verrichten en voor de overige veertig procent van hun optredens slechts incidentele contracten
sluiten vallen zij niet vanzelf onder allerlei verzekeringen en wetten waar werknemers met een
vaste baan wel gebruik van kunnen maken. Een paar verzekeringen en regelingen die voor de
meeste Nederlanders vanzelfsprekend zijn en waar zij een beroep op kunnen doen als zij in nood
verkeren, zijn lang niet altijd vanzelfsprekend voor mensen met een ambulante baan zoals de
jazzmusici waar deze scriptie over gaat. Voordat ik de problemen die de musici met
verzekeringen en uitkeringen ondervinden behandel, zal ik eerst kort uitleggen waarom bijna
geen één respondent in het bezit is van een zelfstandigheidsverklaring. Dit is van belang omdat de
zelfstandigheidsverklaring een logische stap lijkt te zijn in de richting van de, door de musici
gewenste, formalisering van hun arbeid.

6.1 De zelfstandigheidsverklaring
De artiest die optreedt staat in ons land op grond van de wettelijke regelingen ‘automatisch’ in
fictieve dienstbetrekking tot degene met wie het optreden wordt overeengekomen. Deze laatste
wordt daarmee aangemerkt als werkgever, die verplicht is loonbelasting en premies sociale
verzekeringswetten in te houden en af te dragen. Deze bedragen zijn bovenop de aan de artiest
uitgekeerde netto gage verschuldigd. We hebben gezien dat voor veel uitbaters van cafés de
administratieve rompslomp die dit met zich mee brengt één van de redenen is om de optredens
informeel te regelen. We hebben ook gezien dat de meeste jazzmusici liever alles wit zouden
doen. Zij zien geen voordeel in het informele karakter van hun arbeid.
Een eenvoudige oplossing van het probleem lijkt te zijn dat de musici zelf, in plaats van in
fictieve dienstbetrekking te werken, een zelfstandigheidsverklaring zouden aanvragen. Met een
dergelijke verklaring zouden zij zelf belasting en premies afdragen en daardoor goedkoper en
(administratief gezien) eenvoudiger te contracteren zijn voor de ondernemers. Toch hebben maar
weinig jazzmusici een zelfstandigheidsverklaring. De reden hiervoor is dat aan de artiest die een
zelfstandigheidsverklaring aanvraagt enorm veel eisen worden gesteld. De meeste jazzmusici - en
zeker degenen die vaak zwart optreden - hebben een geringe kans om voor een dergelijke
verklaring in aanmerking te komen. In heel Nederland zijn er maar een kleine duizend artiesten
(popmusici, orkestleden, acteurs, goochelaars, cabaretiers, dansers, et cetera) die zo’n verklaring
hebben (van Leeuwen 1996: 57-66).
Artiesten vragen niet in grote getale een zelfstandigheidsverklaring aan; toch zou voor hen,
volgens de praktijkgids ‘Artiest en Recht 1996’, de neiging ertoe begrijpelijk kunnen zijn.
Volgens dit boek moeten we denken aan die artiesten, welke toch niet voldoen aan de eisen die
worden gesteld door de werknemersverzekeringen (van Leeuwen et al. 1996: 49). In het vervolg
van dit hoofdstuk zullen we inderdaad zien dat de meeste ondervraagde jazzmusici bijvoorbeeld
niet voldoen aan de wekeneis die gesteld wordt door de Werkloosheidswet. Dit betekent dat zij
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door hun onregelmatige arbeidspatroon niet in aanmerking kunnen komen voor een
werkloosheidsuitkering en de premie hiervoor dus voor niets door hun opdrachtgevers wordt
afgedragen.
Het boek wijst de musici er vervolgens op dat een zelfstandigheidsverklaring waarschijnlijk
financieel niet of nauwelijks aantrekkelijk zal zijn omdat de belasting en de premies die niet door
de opdrachtgevers worden afgedragen, aan het eind van het jaar door de musici zelf betaald
moeten worden. Een voordeel dat de auteurs van de gids aankaarten is dat de verklaring wel de
aantrekkelijkheid van de artiest verhoogt ten opzichte van degenen die hem willen contracteren,
omdat de opdrachtgevers immers geen loonbelasting en premies meer af hoeven te dragen, wat
voor hen een fikse besparing betekent. De artiest zou dan om de kosten te dekken zijn gage iets
kunnen verhogen. Het is volgens de auteurs namelijk niet uitgesloten dat de contractant van de
artiest daar de voorkeur aan geeft boven een lager gage met alle administratieve rompslomp.
Voor musici die alleen formele optredens hebben zou dit voordeel zich inderdaad voor kunnen
doen. Voor de musici in het informele jazzcircuit in Amsterdam betekent een
zelfstandigheidsverklaring echter geen vooruitgang. De ondernemers van de cafés zullen
ongetwijfeld bereid zijn de musici wit uit te betalen, maar omdat zij zowel informeel als formeel
(zonder extra kosten voor loonbelasting en premies) slechts honderd gulden kunnen betalen
zullen zij het loon niet verhogen. Met andere woorden; als de musici al in aanmerking zouden
komen voor zo’n verklaring dan zal het lagere loon dat zij daardoor met zestig procent van hun
optredens gaan verdienen niet opwegen tegen de voordelen van een formeel inkomen. Een ander
nadeel van een zelfstandigheidsverklaring is dat alle administratieve rompslomp nu de
muzikanten zelf ten deel valt. Vaak werd ik tijdens mijn onderzoek geconfronteerd met musici
die helemaal niet met dat aspect van hun vak bezig zijn, zoals de bassist die in hoofdstuk vier al
verhaalde over zijn leven nadat hij uit een goedlopende band werd gezet:
(-)
“Ik heb een ontzettende chaos gemaakt van mijn Z-tijd. Ik ben ook gepakt voor wat
ze noemen ‘sociale fraude’. Daar moet ik nu nog voor gaan bloeden, ik moet een
hoop geld terug gaan betalen. Het is eigenlijk nauwelijks bewust gegaan. Dat heeft te
maken met een heleboel situaties bij mij privé; met het zoontje dat ik vijf jaar
geleden heb gekregen en een heleboel toestanden met samenwonen en ondertussen
het heel druk hebben en dan absoluut niet bezig zijn met de administratie. Dat liep
allemaal zo langs elkaar heen. Ik speelde alleen maar het muzikantje en was
uitsluitend bezig met mijn apparatuur. Zo veel mogelijk apparatuur moest ik hebben.
Ja, het is een soort overleven om jezelf draaiende te houden, om te kunnen spelen
überhaupt.”

6.2 Het ziekenfonds
Personen die in de Nederlandse samenleving een looninkomen genieten boven een bepaalde
loongrens dienen een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten. Zij die niet boven deze
grens uitkomen hebben een ziekenfondsverzekering. In deze scriptie hebben we gezien dat de
meerderheid van de jazzmusici een zeer laag inkomen heeft. Het zou dus logisch zijn te
veronderstellen dat zij in de verplichte ziekenfondsverzekering vallen. Dit is vaak niet het geval.
Om te bepalen of iemand onder of boven de loongrens zit wordt er gekeken naar het jaarloon van
de persoon. Voor artiesten die slechts incidentele contracten sluiten voor eenmalige optredens -
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en dat komt in de praktijk het meest voor - wordt het jaarloon herleid tot een dagloon. Dit wordt
de ‘mandag-regeling’ genoemd (van Leeuwen 1996: 26). Dit betekent dat men onder de
verplichte ziekenfondsverzekering valt wanneer het brutoloon voor een dergelijk optreden
beneden de dag-loongrens ligt. Voor 1996 lag de dag-loongrens op 229,62. Door deze
‘mandag-regeling’ vallen de meeste ambulante artiesten buiten het ziekenfonds. Op dagen dat een
muzikant òf geen optreden heeft òf een optreden heeft waar hij (wit) minder mee verdient dan de
dag-loongrens mag hij in het ziekenfonds zitten. Heeft hij echter een optreden waar hij meer mee
verdient dan die tweehonderddertig gulden dan zal er sprake zijn van een onrechtmatige
inschrijving. Met andere woorden; de muzikant zou de ene week of dag wél en de andere week of
dag niet bij het ziekenfonds aangesloten moeten zijn. Om te voorkomen dat een muzikant zich
steeds zou moeten aan- en afmelden bij het ziekenfonds, is het praktischer dat een particuliere
ziekenkostenverzekering wordt afgesloten. Voor de dagen dat wordt opgetreden kan de musicus
dan de verschuldigde premie voor die particuliere ziektekostenverzekering terugvragen. De
jazzmusici die zoals bleek zestig procent van hun optredens zwart doen kunnen natuurlijk niet de
benodigde lijst met namen en adressen van werkgevers overleggen waardoor zij ook geen
restitutie kunnen vragen.
Jazzmusici dienen dus op grond van hun optredens particulier verzekerd te zijn. Dit kost hun veel
geld terwijl het hun daar juist aan ontbreekt. Om toch in aanmerking te komen voor het
ziekenfonds zoeken veel musici daarom een wit baantje voor een paar uur in de week. De baan
die hiervoor het beste in aanmerking komt is die van muziekleraar op een muziekschool. Het
ziekenfonds is dus nog wel te regelen maar de situatie ligt heel anders bij de overige
verzekeringen. De meeste musici die ik heb geïnterviewd zijn dan ook helemaal niet verzekerd
voor arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, een positie die hen uiterst kwetsbaar maakt.

6.3 Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
(-)
“Ik ben niet op de hoogte van wettelijke regels die betrekking hebben op uitkeringen
en zo. Ik heb daar geen idee van. Als ik arbeidsongeschikt word heb ik gewoon pech
gehad. Ik heb geen verzekering of zo, dus...”
Ziekte of een ongeval kunnen een jazzmuzikant voor enige tijd arbeidsongeschikt maken. De
gevolgen zijn dan vaak zeer groot. Werknemers met een ‘gewone’ baan komen bij
arbeidsongeschiktheid in de Ziektewet. De werkgever is dan verplicht gedurende 52 weken
tenminste zeventig procent van het loon aan de zieke werknemer door te betalen. Bij jazzmusici
die slecht incidentele contracten sluiten en zelfs een groot gedeelte van hun arbeid informeel
verrichten bestaat deze mogelijkheid niet. Zij kunnen zichzelf wel tegen arbeidsongeschiktheid
verzekeren, maar de premies daarvoor zijn zo hoog dat het aantal musici dat deze verzekering
heeft afgesloten te verwaarlozen is. Als een jazzmuzikant ziek wordt of bijvoorbeeld zijn pols
breekt heeft hij gedurende enkele weken geen inkomen.
(-)
“Als ik morgen mijn pols breek verdien ik gewoon vier weken niets. Ik kan dan een
beetje pianoles geven. Een heleboel basale verzekeringen en pensioen heb ik gewoon
niet omdat ik dat niet kan betalen. Mijn instrumenten zijn wel verzekerd. Het is dan
fijn dat er zo’n KNTV is en dat het een stuk goedkoper kan. Ik denk dat mensen die
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elke dag gewoon naar hun werk gaan en daar lichtelijk van balen, er meer mee bezig
zijn. Dan kunnen ze in ieder geval denken dat het later allemaal geregeld is. Maar dit
vak is gewoon leuk. Misschien dat ik ook dromen koester dat ik ooit iets schrijf wat
een hoop geld binnenbrengt. Ik weet het niet.”
Voor artiesten is het in de praktijk vaak moeilijk om in aanmerking te komen voor een WWuitkering. Om in aanmerking te komen voor deze uitkering dient een muzikant te voldoen aan een
zogenaamde ‘referte-eis’ ook wel wekeneis genoemd (van Leeuwen 1996: 112). Voor de
onregelmatig werkende muzikant geldt een verkorte wekeneis van 16 weken. Dit betekent dat
men in de 39 weken die voorafgaan aan de eerste werkloosheidsdag 16 verschillende weken moet
hebben gewerkt. Een week telt reeds mee als er op één dag is gewerkt. Naast de wekeneis geldt er
ook een jareneis. In de vijf jaar voordat men werkloos werd moeten er vier jaren zijn aan te
wijzen waarin de muzikant minimaal 52 loondagen heeft gehad. Als aan beide eisen wordt
voldaan krijgt de muzikant gedurende een half jaar een basis-uitkering die recht geeft op 70% van
het laatst verdiende loon16. De basisuitkering kan worden verlengd aan de hand van het
arbeidsverleden en de leeftijd van de muzikant. Omdat de musici die aan dit onderzoek hebben
meegewerkt gemiddeld maar 36 formele optredens per jaar hebben, komen zij in de praktijk
zelden in aanmerking voor een WW-uitkering. In dat geval kunnen zij terugvallen op een
bijstandsuitkering (RWW-uitkering). Deze uitkering heeft als nadeel dat de musici zich voor de
arbeidsmarkt niet uitsluitend voor het eigen beroep beschikbaar mogen stellen en dat alle
bijverdiensten in mindering worden gebracht.
(-)
“Hoeveel moeite ik heb moeten doen, nadat ik bij Z. weg ging, om WW te krijgen.
Het heeft een half jaar onderzoek gekost voordat ze me toekenden dat ik recht op
WW had. Ik kon wel aantonen dat ik bij Z. had gespeeld, maar je bent steeds bij een
andere werkgever in dienst. Namelijk de opdrachtgever van de plek waar je speelt,
wat voor organisatie dat ook mag zijn. Het zijn steeds eenmalige dienstverbanden en
dat moet allemaal bij elkaar opgeteld worden. Dan zeggen ze, ‘U heeft niet een half
jaar continue bij iemand gewerkt’. Z. heeft zich natuurlijk nooit als bandleider
opgeworpen. Ook al krijg je een lijst (met de data van optredens, AO) en ben je
gewoon vast. Er is in mijn geval een noodmaatregel toegepast en toen kreeg ik toch
recht op WW. Omdat het allemaal zo raar in elkaar zit krijg ik maar een bedrag van
vijfenzeventig gulden per dag, wat niet erg veel is als je het vergelijkt met wat ik
verdiende. Die WW regeling duurt dan een half jaar en als je dan nog niets gevonden
hebt wordt ‘t sappelen.”
Naast verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid hebben musici ook bijna geen
andere verzekeringen. Ongevallenverzekering, inboedelverzekering of levensverzekering, veel
musici stellen het zonder. Zij zorgen vaak beter voor hun instrumenten dan voor zichzelf. Dat de
gevolgen van een ongeluk(je) dan verstrekkend zijn toont het verhaal van een saxofonist die
midden in de nacht, na afloop van een schnabbel, op brute wijze beroofd werd. Hij werd door vier
personen in elkaar geslagen en onder andere bestolen van zijn saxofoon. Het geluk wilde dat de
reparateur van de winkel waar zijn ontvreemde sax door de criminelen werd aangeboden het
instrument herkende en hem voor vijfhonderd gulden kocht. De daders zijn op die manier wel
16

Voor de vaststelling van het laatst verdiende loon, worden de verdiensten van het gehele jaar gedeeld
door het aantal gewerkte dagen, doch tenminste door 130.
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niet gepakt maar het instrument is in ieder geval terug! Eenieder weet dat een instrument naast de
geldelijke waarde ook een enorme emotionele waarde bezit en dat musici die hun instrument
kwijtraken het gevoel hebben dat zij hun grote liefde kwijt zijn.
(-)
“Door die overval kwam ik meteen in financiële problemen. Ik heb onkosten gehad
om mijn saxofoon weer terug te moeten kopen. Ik moest verder een nieuwe bril
kopen, nieuwe benodigdheden voor mijn saxofoon. Ik kon de eerste week geen
saxofoonles geven, ik heb schnabbels gemist, anderen zijn voor me ingevallen. Mijn
kleren zaten onder het bloed dus die moest ik naar de stomerij brengen. Als ik dat
allemaal bij elkaar optel kom ik aan een aardig bedrag dat ik nu achterloop. Omdat ik
al op een soort bestaansminimum leef is dat een enorme som. Bovendien had ik toen
ik bestolen werd veel geld bij me. Ik had de avond ervoor een sjieke schnabbel gehad
en ik had ook onkosten gekregen voor de schnabbel waar ik vandaan kwam, dus ik
had zo’n driehonderdvijftig gulden op zak. Wat heel dom was... ik was niet
voldoende verzekerd. Ik had een WA-verzekering. Als ik een inboedelverzekering
had afgesloten had ik de kosten van de verzekering teruggekregen. Ik dacht dat ik
van het waarborgfonds van slachtofferhulp gebruik te kunnen maken want dat is
daarvoor. Zo had ik dan althans een gedeelte van de onkosten terug kunnen krijgen.
Maar omdat ik geen gebroken ribben had en geen gebroken vingers was het niet erg
genoeg. Terwijl ik zou me in mijn situatie niet voor kunnen stellen wat erger is dan
drie weken niet kunnen spelen. Dat is voor mij echt een ramp.”

6.4 Pensioen
Iedere Nederlander heeft in het kader van de AOW recht op een basis- of ‘staats’pensioen. Ter
indicatie, deze uitkering voor gehuwden is (voor man en vrouw gezamenlijk) gelijk aan het
minimumloon. Omdat de AOW de laatste jaren steeds minder wordt nemen de meeste
werknemers in Nederland deel in de pensioenregeling van hun werkgever of van het
bedrijfstakpensioenfonds. Op die manier bouwen ze aanvullende pensioenrechten op. De
aanvullende pensioenregelingen verschillen per bedrijfstak en soms per werkgever.
Vanzelfsprekend, na het voorafgaande, vallen de jazzmusici hier wederom buiten de boot.
(-)
“Heb je een regeling voor je pensioen?”
“Nee, het is toevallig dat je die vraag stelt omdat ik daar de laatste tijd toch inderdaad
over begin na te denken. Nu ik ook richting veertig ga lopen en al wat heb
meegemaakt. Hoe dat zich moet regelen dat weet ik nog niet. Ik heb nog nooit een
cent pensioen betaald. Dat is best beangstigend. Je zal je hele leven moeten proberen
met handigheden je hoofd boven water te houden, en met hele lieve ogen de wereld
in kunnen kijken zodat andere mensen nog eens bijspringen.”
(-)
“Ik heb geen regeling voor mijn pensioen, tenminste gedeeltelijk. Ik werk bij CREA
en ik heb ook nog een paar jaar bij een musical gespeeld, daar zijn lasten en premies
over betaald. Dus een gedeelte is wel gewaarborgd. Ja, ik moet er zo langzamerhand
wel eens aan gaan denken om dat beter te regelen. Anders sterf ik ook misschien in
het armenhuis.”

Van Jazz Word Je Niet Rijk

Anne-marie Oostveen

6.5 Contracten
Contracten vertegenwoordigen een heel ander soort verzekering. Bij contracten gaat het om de
verzekering dat organisatoren van optredens en musici beide aan hun wederzijdse verplichtingen
voldoen. We hebben gezien dat vraag en aanbod zich op de informele arbeidsmarkt via netwerken
ontmoeten. Formele regels zijn hierdoor afwezig. Bij informele optredens zijn alle afspraken
gebaseerd op vertrouwen (zie Beckers’ trust, pagina 57). Overigens zijn volgens Sansone de
ongeschreven regels in de informele economie juist gebaseerd op wantrouwen (Sansone 1992:
75). Dit verandert echter niets aan het principe dat het ontbreken van een schriftelijk vastgelegde
overeenkomst nogal eens tot problemen leidt. Een voorbeeld hiervan is een kroegbaas die
afspraken achteraf heel anders bleek te interpreteren dan de musici die de schnabbel hadden
aangenomen. De eigenaar liet een trio in zijn café spelen. Toen zij vooraf telefonisch
informeerden hoeveel ze zouden verdienen, antwoordde hij: ‘honderd gulden’. Daar de eigenaar
al vaak in een ander café bands had geboekt en dus weldegelijk op de hoogte was van de
geldende prijzen, zijn de musici niet geheel ten onrechte in de veronderstelling dat het om
honderd gulden de man gaat, en zij gingen dan ook akkoord. Na een lange avond spelen, krijgen
zij slechts honderd gulden in totaal uitbetaald. Eigen schuld? Een ding dat zeker is, is dat met een
contract een dergelijke situatie zich niet had voorgedaan. Nu viel er voor de musici weinig meer
te doen dan deze streek rond te spreken zodat andere musici niet dezelfde fout begaan.
Dubbelboekingen (twee bands op een avond) komen ook wel eens voor. Als er dan een contract
is opgesteld kunnen de musici die voor niets zijn gekomen toch eisen dat zij betaald krijgen. In
het informele circuit betekent een dubbelboeking gewoon dat één band voor niets is gekomen en
er hoogstens een nieuw optreden wordt afgesproken. Een café-eigenaar zei hier het volgende
over: “Het komt zelden voor dat we een dubbelboeking hebben. In dat geval krijgt de band die
het eerst de schnabbel heeft gekregen de voorrang, ook al is de andere band beter. Het levert
meestal niet zoveel problemen op”.

Naast problemen met de afspraken over het loon en de problemen met dubbelboekingen gaan
optredens ook om andere redenen niet door.
(-)
“In augustus had ik contact met ene Frank die zei dat hij over de muziek ging. Ze
wilden in hun café voorzichtig beginnen met live muziek op zondagmiddag. Dit zou
voorafgegaan worden door een openluchtfestival bij hun in de wijk. Op dit festival
zouden wij met de kleine bezetting gratis spelen. We waren hiertoe bereid omdat we
vooruitzicht hadden op drie boekingen. Met deze optredens zouden we met zes man
vijfhonderd gulden verdienen. Dit is eigenlijk al onder de prijs. Voor bruiloften en
feesten - waar we drie keer vijfenveertig minuten spelen - vragen we normaal
duizend gulden plus de vervoerkosten. In cafés is het altijd goedkoper. Het café zorgt
dan wel voor de publiciteit; posters en een vermelding in de Uitkrant. Als je meerdere
keren in hetzelfde café speelt zorgt dat voor nieuwe optredens, er vloeit vaak meer uit
voort doordat mensen je voor feesten en dergelijke vragen. Een tijdje later kregen we
te horen dat het openluchtfestival niet doorging. We kwamen toen overeen toch één
keer gratis in het café te spelen. Echter, twee weken voor het optreden leest de
drummer in de Uitkrant dat er vijf gulden toegang wordt geheven. Dat was niet
afgesproken. Wij gaan echt niet voor niets spelen als er wel entreegeld wordt
gevraagd! Ik heb die Frank gebeld en na een half uur discussie afgesproken dat er
geen toegangsprijs zou zijn. Twee dagen voor ons optreden belt een zekere Michael
op. Hij stelde zich voor als degene die écht de muziek regelde. Hij was witheet op
Frank. Er volgde een gesprek van een uur. We kwamen overeen dat de vaste klanten
zouden betalen maar degene die via ons kwamen niet. En passant meldde hij ook nog
dat de vervolgoptredens slechts tweehonderdvijftig gulden zouden opleveren. De
avond zelf is er een van constante ruzie geweest. Ze trochelden toch alle klanten die
vijf gulden af. Ik kreeg na de eerste set ook nog ruzie met de bedrijfsleider over deze
situatie. Ze hebben vanaf het begin gelogen; zo zou er vijf man personeel betaald
moeten worden uit onder andere de deuropbrengst. Achteraf bleek dat deze mensen
vrijwilligers waren. Ik waarschuw andere musici nu voor deze tent. Ze zouden
eigenlijk alles zwart op wit moeten laten zetten.”
Samenvattend kan ik stellen dat de musici op het gebied van sociale voorzieningen een zwakke
positie bekleden. Door het informele karakter van de arbeid zal deze situatie echter onmogelijk te
verbeteren zijn. Dit geeft eens te meer aan waarom het door Albeda en andere auteurs geponeerde
idee om het informele circuit te integreren in het formele leven, door bijvoorbeeld belastingvrije
zones in te stellen, mijn volledige steun heeft. Als de musici het werk dat zij graag en vol
overgave doen geformaliseerd zien worden, zal hun sociaal-economische positie zeer versterkt
worden en zullen zij gebruik kunnen maken van faciliteiten die voor alle werknemers in onze
maatschappij bedoeld zijn.
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Hoofdstuk 7

CONCLUSIES

In deze scriptie heb ik een beeld geschetst van de sociaal-economische positie van professionele
jazzmusici in het Amsterdamse informele circuit. Het verkrijgen van werk, het inkomen en de
problemen die inherent zijn aan het werken in een informele economie stonden hierbij centraal.
Eén van de voorwaarden waaraan de jazzmusici in mijn onderzoek moesten voldoen was dat zij
zich op professionele wijze met de muziekbeoefening bezig dienden te houden. Het vaststellen
van deze professionaliteit kan bij deze beroepsgroep echter niet gebeuren aan de hand van een
financieel criterium. Dit komt omdat het loon dat de musici verdienen in de cafés en het aantal
optredens dat zij hebben per jaar doorgaans zo laag is dat slechts twintig procent van de
onderzoekspopulatie daarmee in het levensonderhoud kan voorzien. Om toch de professionele
muzikanten te kunnen onderscheiden van de amateurs heb ik gebruik gemaakt van een emic
benadering. Dit wil zeggen dat de informanten als professionals werden aangemerkt als collegaemusici hen op basis van binnen de beroepsgroep relevante criteria als zodanig beschouwden.
De musici die deel hebben genomen aan het onderzoek vormen een redelijk homogene
economische en sociale klasse. De meerderheid van de onderzoekspopulatie bestond uit mannen
in de leeftijd van dertig tot veertig jaar die vanwege hun werk als jazzmuzikant in Amsterdam
wonen. Zo’n zeventig procent van hen heeft een opleiding (al dan niet afgerond) aan het
conservatorium genoten. De musici spelen veelal in meerdere jazzbands. Dit is met name het
gevolg van het jazzrepertoire dat met zijn standards de mogelijkheid biedt om makkelijk in te
vallen of ad hoc bands te formeren. Naast het spelen in jazzformaties, maakt ruim tachtig procent
van de musici deel uit van bands met andere muziekstijlen.
Het verkrijgen van optredens gebeurt op een manier die kenmerkend is voor de informele
economie. Het kernbegrip in het schnabbelcircuit blijkt ‘via-via’ te zijn. Goede contactuele
eigenschappen en de kunst jezelf te verkopen zijn dan ook vereisten om als muzikant continue
nieuw werk te krijgen. Door regelmatig je gezicht te tonen aan café-eigenaren en mede-musici
vergroot je als muzikant de kans op optredens. Uit de interviews kwam naar voren dat methoden
zoals het rondsturen van demo’s en het plegen van talloze telefoontjes erg tijdrovend zijn en lang
niet zoveel optredens opleveren als het gewoon rondlopen in de scene. Face-to-face
relatienetwerken zijn van levensbelang voor jazzmusici.
De musici treden zo rond de honderd keer per jaar op. Naast het werk in het informele circuit,
krijgen de musici veertig procent van hun optredens gewoon wit uitbetaald. De gemiddelde
beloning in een Amsterdams café is honderd gulden per optreden. Dit is weinig te noemen in
vergelijking met het witte werk dat meestal driehonderd gulden betaalt (overeenkomstig de BIMnorm). Het inkomen dat de musici genereren met optreden is voor zo’n tachtig procent van hen
niet voldoende om van te leven. Om het tekort aan inkomen uit optredens te compenseren hebben
de meeste jazzmusici nog een andere bron van inkomsten. Een van de meest voorkomende
tweede banen is het lesgeven. In veel gevallen gaat het ook hier om informele activiteiten zoals
het leiden van workshops of het geven van privéles. Bij de formele vorm van lesgeven gaat het
meestal om een vaste aanstelling op een muziekschool.

Van Jazz Word Je Niet Rijk

Anne-marie Oostveen

Veel muzikanten willen graag voor een paar uur per week een formele baan omdat dit hen in staat
stelt in aanmerking te komen voor het ziekenfonds. Het is namelijk niet alleen op het financiële
vlak dat de jazzmusici zich in een kwetsbare positie bevinden. Ook op het gebied van allerlei
sociale voorzieningen hebben we gezien dat mensen met een ambulante baan niet altijd beroep
kunnen doen op basisvoorzieningen die voor anderen vanzelfsprekend zijn. Het formele gedeelte
van het werk van de door mij geënquêteerde jazzmusici is namelijk te klein om er veel rechten
aan te kunnen ontlenen. Zo is het moeilijk een uitkering aan te vragen, omdat de musici veelal
niet aan de referte-eis voldoen. Tevens moeten zij (als zij geen vaste formele aanstelling hebben
voor een paar uur per week) meestal een particuliere verzekering afsluiten doordat zij te maken
hebben met incidentele contracten voor eenmalige optredens.
Er zijn verschillende redenen waarom mensen participeren in de informele economie. De
voornaamste drijfveer voor de jazzmusici om de wet- en regelgeving te ontduiken is het tekort
aan formele podia, het groeiende aantal concurrenten en de makkelijke toegankelijkheid tot het
informele jazzcircuit. Voor de café-eigenaren vormen de hoge belastingen en de hoge mate van
overheidsregulering voldoende redenen om informele activiteiten te ontplooien.
Diverse auteurs die zich met het studieveld van de informele economie bezig houden, raden een
ongenuanceerde bestrijding van deze economie af. Zij zien meer in integratie van de formele en
informele economie door een verandering in de wijze van premieheffing en/of het instellen van
belastingvrije zones. Op deze manier wordt de factor arbeid goedkoper en zullen de uitbaters
eerder formele arbeid aanwenden. Naar mijn mening zou het legaliseren van live-muziek in het
café circuit getuigen van een realistisch beleid door de overheid. Het gedogende beleid dat nu
wordt uitgevoerd is immers niets anders dan struisvogelpolitiek, waarbij men opzettelijk de ogen
sluit voor de feitelijke situatie. De integratie in de formele economie zou ook gehoor geven aan
de wens van de musici die hun arbeid het liefst geformaliseerd zien omdat dit hun rechtspositie
structureel zou verbeteren. Deze rechtspositie is nu door het informele karakter van hun arbeid en
het onregelmatige arbeidspatroon zeer kwetsbaar.
De primaire vraag die ik mij aan het begin van deze scriptie gesteld heb, was hoe de sociaaleconomische positie is van professionele musici die met name werkzaam zijn in het informele
jazzcircuit in Amsterdam. Onder het informele circuit verstond ik de activiteiten die tot een
positief inkomenseffect leiden, waarbij niet of onvoldoende voldaan wordt aan de op die
activiteiten betrekking hebbende wet- of regelgeving.
Concluderend kan gesteld worden dat de sociaal-economische positie van de onderzoekspopulatie
slecht is. Daarbij is er tevens geen enkele indicatie die er op wijst dat deze positie in de nabije
toekomst zal verbeteren. Zowel uit de enquête als uit de interviews kwam naar voren dat het
merendeel van de musici niet in staat is te leven van alleen de optredens en daardoor haar
toevlucht zoekt tot één of meerdere nevenfuncties. De muzikanten worden zwaar onderbetaald.
De musici met een conservatoriumdiploma verdienen veel minder dan andere afgestudeerden aan
het HBO. Zij ontvangen aanzienlijk minder inkomen dan met hun opleidingsniveau verwacht
mag worden. Uit de vraaggesprekken kwam naar voren dat de jazzmusici nog steeds hetzelfde
loon ontvangen als twintig jaar geleden. Daar de kosten van het levensonderhoud echter drastisch
zijn gestegen heeft dit tot gevolg dat deze beroepsgroep veel minder koopkrachtig is geworden.
Als de lonen in de cafés aangepast waren aan de stijgende kosten van het levensonderhoud
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hadden de musici nu een bedrag van 196 gulden per optreden ontvangen in plaats van honderd
gulden.
Er zijn drie oorzaken aan te wijzen voor deze slechte sociaal-economische positie. Ten eerste is
de sociaal-economische positie van de onderzochte beroepsgroep de laatste jaren verslechterd
door de stijging van het aantal afgestudeerde conservatorium studenten. Dit heeft
vanzelfsprekend tot gevolg dat er steeds minder optredens komen voor de musici. Was het
vroeger voor veel musici gewoon om minstens vijf à zes keer per week te spelen, tegenwoordig
gebeurt dit nog slechts bij hoge uitzondering. Als de concurrentie groot is dreigt het gevaar te
ontstaan dat de lonen zullen dalen. Omdat de musici niet onderling georganiseerd zijn zal hier
weinig tegen gedaan kunnen worden. Dit kan gezien worden als een tweede oorzaak voor hun
slechte positie.
Ten slotte is er een derde factor die een negatieve invloed heeft op de sociaal-economische
positie van de musici. Het betreft hier het verdwijnen van podia door de verscherpte Hinderwet.
We hebben gezien dat cafés aan steeds strengere geluidseisen moeten voldoen. Dit betekent voor
veel gelegenheden dat er voor enorme bedragen geïsoleerd moet worden. Dit is voor veel cafés
met hun geringe capaciteit niet op te brengen. Zeker als het gaat om zaken die slecht enkele
malen in de maand optredens boeken.
Een andere belangrijke conclusie die kan worden getrokken is dat de musici hun arbeid in het
informele jazzcircuit niet als een overgangsfase in hun carrière beschouwen. Het lijkt voor de
hand te liggen dat de muzikanten dit slecht betaalde en daardoor ondergewaardeerde werk alleen
accepteren omdat het kan functioneren als overgang of opstap naar het beter betaalde formele
circuit. De jazzmusici zien hun werk in de informele scene zelf helemaal niet als een
transitieperiode omdat zij de twee sectoren doorkruisen en gelijktijdig op zowel de informele als
de formele podia actief zijn. Hieruit blijkt dat de twee sectoren (formeel en informeel) niet als
volkomen autonoom beschouwd kunnen worden. Door alleen oog te hebben voor de
afzonderlijke sectoren; door een duidelijk onderscheid te maken tussen de informele en de
formele scene, wordt er tekort gedaan aan de dynamische samenhang die deze twee circuits
hebben. In mijn benadering heb ik weliswaar een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee
sectoren om aan te duiden dat onder andere het verkrijgen van werk, de werktijden, de
verdiensten en de sociale zekerheid sterk verschillen tussen de circuits, maar heb ik er tevens op
willen wijzen dat de musici zich van het ene circuit in het andere begeven. Het is dan ook hierom
dat zij het optreden op formele podia niet zien als een fase die na het spelen in cafés aanbreekt.
Het spelen op formele podia doen zij naast optredens in cafés en op feesten.
Een andere reden waarom de musici het werk in het informele circuit weigeren te zien als een
minderwaardige en tijdelijke baan is de speciale functie die dit circuit voor hen vervult. De
meeste musici prefereren het spelen in cafés boven de optredens op formele podia omdat de
kleinschaligheid hen in staat stelt meer te experimenteren met hun stijl en met andere musici.
Zorgt het spelen op grote podia voor onder andere veel stress, lange wachttijden, strakke
programma’s en veel problemen met het geluid, de optredens op de kleine podia met hun
informele sfeer vergroten vaak de creativiteit van de muzikanten die met name door de lange uren
gedwongen worden het publiek en de mede-musici te blijven boeien zonder op geijkte trucs terug
te kunnen vallen. Ook bieden de schnabbels in de cafés de musici een prima gelegenheid nieuw
repertoire uit te proberen en zijn deze optredens daardoor voor de participanten zelf muzikaal
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vaak veel interessanter.
De jazzscene zoals men die vindt in het Amsterdamse café circuit voldoet aan veel van de
kenmerken die zo typerend zijn voor een informele economie. De specifieke materiële en sociale
omstandigheden, zoals geringe formalisering van de arbeidsplaatsen, de personalistisch getinte
arbeidsverhoudingen, de grote toegankelijkheid, de lage lonen en de gebrekkige onderlinge
organisatie van de musici treft men in veel andere informele branches. De vraag dringt zich nu op
of de informele jazzscene op alle vlakken gelijk is aan andere branches in de informele
economie? De bovenstaande vraag kan ik zonder voorbehoud met ‘nee’ beantwoorden. Er is een
belangrijk verschil tussen de situatie van de musici in het informele jazzcircuit en andere
werknemers in informele branches.
De informele jazzscene lijkt in Amsterdam min of meer gedoogd te worden door de gemeente.
Dit in tegenstelling tot andere informele branches (illegale naaiateliers, snorders). Mijns inziens
zijn er twee redenen aan te wijzen waarom het huidige overheidsbeleid er één is van gedogen.
Enerzijds is er veel mankracht nodig om overtreding van de wet te bewijzen. Anderzijds bestaat
er onvoldoende wil om de cafés met live-muziek die de wet- en regelgeving ontduiken te
verbieden. De reden hiervoor ligt waarschijnlijk in het verlengde van de verklaring van Gershuny
zoals die reeds in hoofdstuk 2.1 geciteerd wordt (pagina 18). Veel informele branches zoals de
illegale naaiateliers komen in de plaats van formele marktactiviteiten. In deze sectoren wordt de
belasting ontdoken met als doel de winst op een transactie die ook in de formele economie had
plaats kunnen vinden, te vergroten. Bij de optredens in de Amsterdamse jazzcafés gaat het echter
om een transactie die geen formele activiteiten verdringt. Legaal zouden deze optredens helemaal
niet hebben plaatsgevonden, omdat de prijs die de consument hiervoor in de formele economie
zou moeten betalen te hoog is. Het positieve aspect van het informele jazzcircuit is dat er nieuwe
werkgelegenheid gegenereerd wordt. Het zou echter in het belang van de musici zijn als deze
scene door middel van premieverlaging en een belastingvrije zone geïntegreerd wordt in de
formele economie.
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