
Fair practice?

Zojuist werd ik gebeld om als Musical Director twee dagen te komen 
repeteren en een concert te geven voor een totale gage van € 300 (‘is 
goed voor je netwerk’). Tegelijkertijd zie ik een mail binnenkomen 
met een offerte van een klein theater dat ik heb benaderd om er in de 
toekomst een keer te spelen. Zij vragen € 550, excl. 21% btw, vooraf te 
betalen(!), waarna er ook nog een 70/30 partage-regeling in werking 
treedt. Ik kijk ondertussen naar de borderel van een ander theater  
en maak de factuur op, waarbij ik € 650 overhoud bij een omzet van  
€ 1200 (op basis van kaartverkoop). Ik zie € 2 per verkocht kaartje aan 
transactiekosten(!) en 10% Buma/Stemra-afdracht (‘Oeps, foutje’, zegt 
de medewerkster van het theater als ik erover bel, ‘ik pas het meteen 
aan.’) en ik denk op zo’n dag: hoe lang ga ik dit nog volhouden, hoe 
lang houden wij dit als beroepsgroep nog vol? 

Begrijp me goed, ik heb het mooiste vak dat er is. Ik breng schoon-
heid en troost het land in met mijn muziek en overal waar ik kom, 
zijn mensen blij en opgetogen en zijn ze voor even hun eigen sores 
voor een uur of 2 helemaal vergeten. Ik zou niet anders willen. Maar 
er moeten grote veranderingen komen willen we dit over 20 jaar nog 
steeds kunnen doen. En dat begint bij onszelf.

We zijn jarenlang te lafhartig geweest. Ik ook. We hebben veel te 
vaak slechte arbeidsvoorwaarden en onderbetaling geaccepteerd. Ik 
ook. Want we willen te graag. Ik ook.

We zullen echt met zijn allen NEE moeten gaan zeggen tegen 
uitbuiting en onderbetaling. We zullen MOEDIG moeten zijn, want 
ik weet het: de huur moet betaald worden en we zijn al zo ver geko-
men dat we voor € 50 naar Groningen rijden, om uiteindelijk iets meer 
over te houden dan we al hadden. Maar diep van binnen weet je: dit is 
onhoudbaar.

Wees moedig, zeg nee.
Ik bedank voor de € 300-klus, ik zeg ‘Nee dank u, ik kijk weer ver-

der’ tegen het kleine theater en stuur mijn factuur naar de opdrachtge-
ver en kruis mijn vingers dat deze binnen 30 dagen betaald wordt.
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