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het kleinschalige podiumcircuit moet
stimuleren; in beleidstermen de zogenaamde humuslaag waar de hele sector
van profiteert. Zonder die humuslaag
verpietert het podiumcircuit met zeer
negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid van musici. Het NPP matched
het minimumbedrag dat een podium
per muzikant moet betalen(€ 132,50)
om fatsoenlijke gages te waarborgen.
De subsidie van het NPP wordt direct
aan de muzikant overgemaakt, er
blijft niets aan de strijkstok hangen.
Het kan met recht een ‘Trickle Up’systeem worden genoemd. Het idee
en initiatief komt van de musici zelf.
Geïnspireerd door het podiumplan uit
de jaren ’60 van Hans Dulfer, heeft
saxofonist en Kunstenbond- en VCTNbestuurslid Ben van den Dungen dit
simpele systeem geïnitieerd.’

‘Het is van belang om juist
de kleinschaligheid te ondersteunen’
Het NPP ging op 1 juni jl. van
start en inmiddels hebben zich al 66
podia en 400 musici geregistreerd via
npp.nl. Het eerste NPP-concert vond
plaats op 10 juni in het Rumpts-kerkje
met medewerking van o.a. trompettist Eric Vloeimans. Samen met een
projectteam Pop wordt momenteel
gewerkt aan een uitbreiding van het
NPP naar de popsector. Verheggen:
‘De infrastructuur voor popmuziek
is veel steviger dan bij de jazz/worldsector, maar de grotere podia doen
hun deuren niet meer open voor de
minder bekende artiesten omdat ze

er, vanwege hoge overheadkosten,
verlies op lijden. Daarom is het van
belang om juist de kleinschaligheid
te ondersteunen. De mores in de
popsector wijkt nauwelijks af van die
in de jazz/world-sector. Daarom hoeft
er maar weinig te worden aangepast in
het NPP-systeem. De financiering via
het Steunfonds Rechtensector (met
steungelden van OCW) is inmiddels
rond zodat we een budget van 6 ton
hebben om de popsector te bedienen.
We hopen dat dit subsidiesysteem zo
succesvol is dat we het ministerie van
OCW kunnen overtuigen structureel
subsidie aan het NPP toe te kennen.
De praktijk is natuurlijk weerbarstig,
maar ik ben echt optimistisch over het
NPP omdat het de transactie tussen
programmeur en artiest centraal stelt
en een faire gage garandeert’.

Maurits Fondse

My ‘Fair’ Lady
Eind vorige eeuw werd ik gevraagd als toetsenist voor een destijds populaire band.
Al na enige dagen werd de toen dienstdoende gitarist van de ene op andere dag
ontslagen. Hij had namelijk, na 6 loyale jaren, om een opslag gevraagd van 25 gulden. Van 175 naar 200 gulden voor een optreden om precies te zijn. Er waren geen
contracten, er was bewust niets vastgelegd natuurlijk, en de verhoging van de gage
had de gitarist zijn kop gekost. Je mond open doen betekende dus: einde verhaal,
ontslag, voor jou een ander. Fair Practice bestond nog niet.
Ook mijzelf bleef dit lot niet bespaard. Meerdere keren is mij de wacht aangezegd
als ik vroeg om verhoging van salaris. Zelfs het vragen om een contract kon al leiden tot scheve blikken.
Nu, 20 jaar later, zijn slechte arbeidsomstandigheden en onderbetaling nog steeds
niet uit de wereld. Integendeel.
Toen mij ter ore kwam dat tijdens Fieldlab-evenementen artiesten niet waren
betaald, schreef ik een brief aan de Volkskrant met een cc naar ‘onze’ minister van
Cultuur, Van Engelshoven. In een persoonlijke reactie schreef zij het verdedigbaar
te achten, dat, als de catering, toeleveranciers, technici en zelfs de beveiliging allen ‘om niet’, of in hun ogen ‘belangeloos’, hun medewerking verleenden, dit ook
van de artiesten gevraagd kon worden. Einde citaat. Verdedigbaar. Ofwel, zoek het
lekker zelf uit.
Een minister van Cultuur, die hoogstpersoonlijk, samen met vele partijen in de
cultuursector, kunstenaars en makers, de Fair Practice Code invoerde met als belangrijk element, de Fair Pay. De woorden van My Fair Lady waren volkomen leeg
en betekenisloos. Ze zou op spraakles moeten, net als Eliza Doolittle in de gelijknamige musical, om de juiste woorden te vinden.
Een middelvinger naar de 400.000 mensen die werkzaam zijn in de cultuursector, die met elkaar 4,7% van het BBP verdienen (economische waarde) en met
de kunst die zij voortbrengen vele miljoenen mensen hoop, troost, schoonheid en
inspiratie bieden (welzijnswaarde). Kwetsend me dunkt.
Als de politiek ons dus niet beschermt, waar kunnen we dan nog heen? De rechter. En de minister aanklagen voor smaad. Smaad is een strafbare vorm van belediging waarbij de eer of goede naam van het slachtoffer wordt gekwetst. We hebben
een zaak, vind ik. Alleen nog even advocaat Roger Cox bellen.
Maar voordat we dat doen gunnen we haar, nu de cultuursector van het slot gaat
en we weer het podium betreden, nog één kans. Dat zij vanaf nu alle instanties,
met het ministerie voorop, alle Mojo’s van deze wereld, op hun verantwoordelijkheid wijst zich te houden aan eerlijke betaling en goede arbeidsvoorwaarden.
Pas dan kan Van Engelshoven zich met recht My Fair Lady gaan noemen.
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