Interview met Bas Toscani

Welke problemen kom je als belastingadviseur zoal tegen onder muzikanten?
‘Ik help ze met de btw-aangifte en bij
het opmaken van de jaarrekening. Er
is natuurlijk een grote bezuinigingsslag
geweest, toen de minister mensen aanspoorde om bijvoorbeeld niet in dienst
van een muziekschool te blijven, maar
zelfstandige te worden. Mensen zaten
met de handen in het haar: hoe moet
ik dat doen? Ik adviseer ze ook bij
vragen als: “Hoe kom ik in aanmerking
voor een Tozo-uitkering?” En ik wijs
ze op regelingen als de Balkonscènes
en het NPP.’
Als muzikant speel je in talloze formaties, in allerlei stijlen, van dixieland tot bebop. Dat klinkt behoorlijk
veelzijdig.
‘Dat komt door die jazzclub van mijn
moeder. Die organiseerde op concert

avonden drie setjes: moderne jazz,
swing en dixieland. Dat laatste genre
ben ik pas later gaan waarderen, maar
moderne jazz en swing vond ik meteen
geweldig. Bobby Hackett en Louis
Armstrong waren mijn twee grote
voorbeelden. Hackett was bekend
van het orkest van Glenn Miller, later
had hij zijn eigen band, met onder
anderen ‘the king of swing’ Benny
Goodman. Hackett speelde op een
romantische manier swingmuziek.
Hij speelde zó mooi door de akkoorden heen. Later speelde ik ook
trompetpartijen in op cd’s met pop
achtige dingen, zoals van Eddie Conard. Verder zit ik in de band van mijn
broer Pim en bij Iris & Friends. Swing,
met vleugjes bebop. Met die groep
begeleiden we ook saxofonist Scott
Hamilton, als die door Nederland
toert. Dat is begonnen op een festival
in Domburg.’
- ingezonden mededeling -

Hoe zie je de directe toekomst?
‘Nu er weer van alles opengaat merk
ik dat er veel initiatieven komen.
Als muzikant grijp je alles aan om te
kunnen spelen. In juni staat er een
trip naar Thailand op stapel, met een
gelegenheidsformatie. We staan daar
op een festival.
Met het NPP kunnen we financieel voorlopig nog een paar jaar voort.
Dat is een stimulans voor de podia die
eigenlijk niet genoeg geld hebben om
dingen door te laten gaan. Je zorgt met
die regeling dat een podium toch dat
bedrag kan betalen en dat het erachter
komt dat musici minstens € 270 moeten ontvangen voor een concert. Het
podium voelt zich zo gesteund door
het NPP. De muzikant wordt geholpen
en podia worden zich ervan bewust
dat het laten spelen van artiesten ook
geld kost. Zo snijdt het mes aan twee
kanten.’

HERSTEL
Op vrijdag 13 (!) maart 2020 kon ik in Ahoy’ Rotterdam mijn backline op komen halen, het concert
van zaterdag was gecanceld. We hadden die week op
maandag, dinsdag en woensdag gerepeteerd voor
het concert van Hessel en Tess. Op de repetitiedagen kwamen de eerste afzeggingen van, met name
Brabantse, bezoekers al binnen. De stemming daalde
met de dag. Als ik het me goed herinner hebben we
de doorloop op woensdag niet eens meer helemaal
uitgespeeld.
Het lijkt al veel langer dan twee jaar geleden, en dat
betekent in mijn geval dat er in de afgelopen 24 maanden kennelijk veel is gebeurd. Dat heb ik namelijk
altijd: als een week achteraf langer lijkt te zijn geweest
dan zeven dagen, dan was het een interessante hectische week, en andersom: lijkt de tijd sneller voorbij
te zijn gegaan dan in werkelijkheid het geval was, dan
was het een rustige of soms zelfs saaie tijd geweest.
Gespeeld heb ik uiteraard niet veel, maar wel eindelijk
zelf een plaat opgenomen. Dat was er de afgelopen 35
jaar nog niet echt van gekomen, maar nu dus wel. En
daar ben ik trots op.
Als voorzitter van de Vakgroep Muziek/Ntb van de
Kunstenbond en VCTN (over al die namen moeten we
het later nog maar eens hebben), heb ik mezelf ingezet voor de belangen van jullie, onze leden. Dat is niet
zonder slag of stoot gegaan, maar heeft wel degelijk
concrete resultaten opgeleverd. Soms werd er echter
ook teleurstellend slecht naar ons geluisterd, met
name door Den Haag en door instellingen die steeds
maar weer weigerden de steungelden down te laten
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trickelen naar vooral de zzp’ers en andere freelancers
onder ons.
Vóór de coronacrisis waren we als beroepsgroep al
bijzonder kwetsbaar en in de afgelopen twee jaar is
daar helaas geen verbetering in gekomen. Maar er
schijnt licht aan het eind van de tunnel! Die gedachte
houdt mij al twee jaar op de been, dus ik gooi hem er
nog maar eens in.
Het door de Ntb geïnitieerde Nationaal Podiumplan
wordt steeds breder toegepast. Ook zijn we op dit
moment in gesprek (via een zogenaamde ketentafel)
met partijen die over tarieven gaan voor freelance
popmusici. En verder praten we met de NPO om te
kijken of we iets kunnen doen aan het gratis en voor
niets op laten draven van muzikanten in radio- en tvprogramma’s van de NPO om ze vervolgens, behalve
een één-minuut versie van hun nieuwe single, ook een
liedje op verzoek van de programmamaker te laten
spelen alsof ze een jukebox zijn waar je niet eens een
muntje in hoeft te gooien. Het goede nieuws is trouwens dat de NPO zelf laat weten vanuit Fair Practice
te willen werken, en wij hebben de eerste tekenen
daarvan al kunnen waarnemen.
Voor de rest hoop ik dat jullie, net als ik, de komende
maanden en jaren kunnen gaan werken aan een duurzaam herstel na deze crisis. Zullen we trouwens ook
nog even onze gages aanpassen aan de inflatie? Dat
doen ze in de supermarkt immers ook.
Will Maas is muzikant, componist, docent en voorzitter van
Kunstenbonds vakgroep Muziek/Ntb en VCTN
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