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Maken en meemaken 
De dilemma’s van het
popmecenaat 

Door de coronacrisis moesten popartiesten zoeken
naar andere wegen om in contact met hun fans te 
komen. Voor sommigen opende de gifteconomie nieuwe 
mogelijk heden. Hoe pakte dit uit en met welke 
dilemma’s kregen ze te maken? Hoe kan een 
popmecenaat worden vormgegeven?

3

Helleke van den Braber en Rocco Hueting
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oor de popmuzieksector was 2020 een  
jaar van transitie. Het was het jaar waarin 

een popband (De Staat) toetrad tot de culturele 
Basisinfrastructuur (BIS) – een historisch 
moment, want daarmee verschaften popartiesten 
zich voor het eerst toegang tot wat geldt als de 
ere divisie van de cultuur.1 Het was ook het jaar 
waarin de coronacrisis popmuzikanten afsneed 
van hun publiek. De zalen bleven leeg, hun 
inkomsten droogden op. Daardoor werd 2020 
het jaar waarin muzikanten hun luisteraars op 
nieuwe manieren moesten zien te bereiken en te 
bevragen, en waarin ze hun muzikale en econo
mische heil niet meer in de oude structuren van 
de muziekindustrie konden zoeken. Daardoor 
gaat 2020 de geschiedenis in als het jaar waarin 
de verhouding tussen bands en overheid, tussen 
bands en industrie én tussen bands en fans op 
scherp kwam te staan.2

Marktsfeer en giftsfeer
Het is interessant dat al deze verschuivingen, 
hoe verschillend ze ook zijn, gemeen hebben  
dat ze de popmuziek in nauwer contact brengen 
met de gifteconomie en wat losser maken van  
de markteconomie.3 Marktdenken is voor veel 
makers in de pop een gegeven: de meeste pop
artiesten zitten ingebed in de commerciële en ad 
hoc opererende muziekindustrie, en zijn gewend 
te focussen op kortetermijnresultaten.4 In deze 
wendbare ‘marktsfeer’ ontbreekt vaak de adem
ruimte om wat langer vooruit te kijken. 

 Buiten de popsector is dat anders. In de 
gevestigde kunsten kunnen makers het zich 
makke lijker veroorloven om zich op de wat 
langere termijn te richten. Dat lukt ze dankzij 
subsidies en giften. Rond makers in de klassieke 
muziek, het theater en de beeldende kunst is,  
in de woorden van socioloog Hans Abbing, van 
oudsher naast een ‘marktsfeer’ ook een krachtige 
‘giftsfeer’ actief (Abbing 2002, 218). Die sfeer 
wordt zowel gecreëerd door subsidiegevende 
overheden als door private donateurs, ‘vrienden’, 
mecenassen en weldoeners. In die giftsfeer is het 
voor makers goed toeven: subsidies en giften 
bieden hun de tijd en ruimte die nodig zijn om 
zich artistiek te ontwikkelen.5 Toch is het niet 
alles goud wat er blinkt, want juist in de giftsfeer 
liggen complexe dilemma’s op de loer. Voor de 
afhankelijkheid van kopers komt immers een 
nieuwe, ingewikkelde afhankelijkheid in de 
plaats – die van gevers. 

Interdependentie en ‘nieuwe  
gelijkwaardigheid’
Hans Abbing situeert de ‘giftsfeer’ nadrukkelijk 
buiten de popsector. Dat is niet terecht, vindt 
pop filosoof Mat Dryhurst. In september 2020 
wees hij op een nieuwe bloei van wat hij 
omschreef als interdependence in de pop 
(Dryhurst 2020). Dryhurst ziet wereldwijd tal 
van voorbeelden van popartiesten die zeer 
bewust wederkerige relaties van onderlinge 
afhankelijkheid aangaan met de stakeholders 
om hen heen. In de duurzame allianties die ze 
opbouwen met (kleine) labels, podia, festivals en 
online platforms is hun positie gelijkwaardiger 
en hun onderhandelingspositie beter, omdat in 
die relaties van beide kanten onderlinge uit wis
seling, cocreatie en bereidheid tot geven centraal 
staan. Zo ontstaat een nieuwe interdependence 
waar popartiesten niet alleen in investeren, maar 
ook gelijkwaardig van profiteren. Dryhurst wijst 
erop dat het popmuzikanten via dit soort nieuwe 
gelijkwaardigheid steeds beter lukt om te delen 
in de macht die de afgelopen decennia van de 
industrie is uitgegaan.6

 Wij stellen voor om de term wat verder op te 
rekken, en in deze bijdrage te verkennen of we 
deze groeiende behoefte aan interdependence 
ook herkennen in de relaties die Nederlandse 
popartiesten anno 2020 onderhouden met een 
ándere, machtige stakeholder: hun publiek.  

Ô
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zame loyaliteit en liefde tussen maker en lief
hebber, en dat is in de pop van oudsher een 
gegeven.11 Dat zet de sector op grote voorsprong.
 Maar waarom is het er dan nog niet, dat 
popmecenaat? Abbing wijst erop dat in de 
gevestigde kunsten, ivoren toren of niet, al wél 
een bloeiende giftsfeer bestaat (Abbing 2002). 
Makers en instellingen slagen er al anderhalve 
eeuw in om rechtstreeks door groepen bewonde
raars te worden aangemoedigd en ondersteund.12 
De gelauwerde musici van het Residentie Orkest 
zijn trots op de hulp van 1500 liefhebbers, de 
acteurs van ITA verwelkomen donaties van 2000 
toneelfans, en het Concert gebouworkest bedankt 
jaarlijks 20.000 trouwe vrienden. Zo vloeien in 
de klassieke muziek en het theater structurele 
inkomsten rechtstreeks van liefhebber naar 
maker. De popmuziek heeft daar, alle publieks
binding ten spijt, de laatste vijftig jaar geen eigen 
mecenaatstraditie tegen over weten te zetten. 
 Wat staat in de weg? Recente initiatieven van 
pioniers als Pip Blom, Colin Benders en Floor 
Jansen laten zien dat Dryhursts eis van inter
dependentie en ‘nieuwe gelijkwaardigheid’ 
tussen band en publiek nog niet zo gemakkelijk 
te realiseren is.13 We verkennen een aantal 
mogelijke oorzaken: (1) de spanning die bands 
ervaren tussen twee krachtige maar tegen
strijdige impulsen: een behoefte aan controle 
over hun fans enerzijds, en een verlangen  
naar hun steun en participatie anderzijds;  
(2) het romantische ideaal van ‘onafhankelijk 
kunstenaarschap’ dat veel muzikanten 
omarmen, en (3) het daarmee samenhangende 
taboe op vragen en op commodificeren van 
fanloyaliteit.14

Durf te vragen
Hoe krachtig dat taboe is bleek in maart 2020, 
toen metalzangeres Floor Jansen publiekelijk en 
met enige nadruk haar twijfels uitte over haar 
besluit de videoregistratie van een van haar 
grote shows via crowdfunding te financieren.15 
Jansen liet weten het moeilijk te vinden om zelfs 
maar een klein bedrag aan haar fans te vragen, al 
was de registratie voor diezelfde fans bedoeld. 
Wat Jansen te winnen had (geld) woog ze af 
tegen wat de hulpvraag haar kostte: de kans op 
reputatieschade vanwege wat zij zag als ‘bedelen’ 
en (te) schaamteloos profiteren van de trouw 
van haar volgers.16 Het gaat hier om een crowd

We bekijken of en hoe bands en hun fans inter
dependente geefrelaties aangaan, en wat beide 
partijen bij die ondersteuning hebben te winnen 
– én te verliezen. Daarbij focussen we op de 
structurele en duurzame ondersteuningsrelaties 
die bands individueel en op eigen initiatief 
onderhouden met hun fans en bewonderaars, en 
die bewonderaars met hen. Dit soort gezamen
lijk vormgegeven en duurzame geefrelaties 
tussen kunstenaar en bewonderaar worden 
traditioneel aangeduid met de term mecenaat.7 

Mecenaat is meer dan een verdienmodel: tussen 
maker en mecenas gaat niet alleen geld over 
tafel, maar ook de bereidheid tot geven – of juist 
niet geven  van vertrouwen, erkenning, goodwill, 
en wederzijdse identiteitsbevestiging en 
legitimatie. Dat betekent dat bij een mecenaats
uitwisseling voor makers dus méér op het spel 
staat dan financiële armslag alleen. 8 Van oudsher 
wordt het mecenaat geassocieerd met een zekere 
hiërarchie en ongelijkheid tussen degene die 
vraagt en degene die geeft – meestal denken we 
bij mecenaat aan een vorst, machthebber of rijke 
burger die een zeker financieel en sociaal over
wicht heeft op de kunstenaar die hij ondersteunt. 
Hoe verhoudt die ongelijkheid zich dan tot 
Dryhursts idee van interdependence? Bestaat er 
zoiets als een interdependent, en dus gelijk
waardig(er) popmecenaat?9 Lukt het bands die 
om steun vragen ook om aan hun gevers terug  
te geven? We bekijken hoe dit type mecenaat 
zou kunnen bloeien, maar ook welke dilemma’s 
het oproept.

Mecenaat in de popmuziek
Onze stelling is dat er ruimte is voor mecenaat in 
de popmuziek.10 Sterker nog, de uitgangspositie 
van bands en muzikanten lijkt zelfs veel
belovender dan die van makers in de meer 
gevestigde kunstdomeinen. Juist dat wat pop 
altijd gedragen heeft – de intense en productieve 
afhankelijkheid van het publiek, het ‘eigenaar
schap’ dat de fans voelen jegens hun favoriete 
bands, de gedeelde identiteit, het geloof in de 
muziek, de onderlinge connectie – zet de seinen 
op groen voor krachtige privéondersteuning. 
Waar in de gevestigde kunsten de boodschap is 
dat Cultuur met een grote C uit haar ivoren 
toren moet komen, hoeft de popmuziek weinig 
moeite te doen voor cultuurbereik en publieks
participatie. Geslaagd mecenaat vereist duur

Ô
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de touwtjes stevig in handen houden. De band 
bepaalt en bestuurt zelf het platform en begrenst 
nauwkeurig wat er wél en niet gedeeld wordt. 
Het dilemma lijkt hier: donaties zijn welkom, 
maar hoe dichtbij durven we onze gevers te laten 
komen? En ook: hoe balans te vinden tussen wat 
we verkopen en wat we weggeven? De gevers 
krijgen – het idee van gedeelde identiteit en 
gedeeld ‘eigenaarschap’ ten spijt – (nog) geen 
ruimte zelf iets in te brengen of te cocreëren. 

Durf te geven
Colin Benders durfde, anders dan Pip Blom, de 
controle over zijn volgers grotendeels los te laten 
– met hun intensieve en veelsoortige participatie 
tot gevolg. Benders verzamelde voorjaar 2020 
een internationale groep van 4500 dance
liefhebbers met gratis gestreamde ‘modular 
lockdown’sessies. Hij zag hen in de loop van de 
maanden spontaan veranderen van liefhebbers 
in betrokken participanten, en van participanten 
in gevers en cocreatoren. Die metamorfose zette 
Benders zelf in gang, door een intense uitwisse
ling met hen aan te gaan die wederkerig van aard 
was en waarin hij vrijuit aan zijn volgers gaf, van 
hen ontving, aan hen teruggaf en een vervolg
vraag durfde stellen. Opvallend is dat deze hele 
gift loop niet op gang kwam door een verzoek 
om steun van Benders zélf: zijn gevers boden 
hun hulp op eigen initiatief aan, in reactie op zijn 
gratis streams. Wie de uitwisseling op Benders’ 
Discordkanaal bestudeert, ziet zijn volgers 
spontaan tijd, energie, aanmoediging en goede 
raad doneren, maar ook goederen, diensten en 
(uitzicht op) geld. In reactie daarop biedt 
Benders hun toegang tot kennis, nabijheid, een 
gevoel van ‘ertoe doen’ en impact op wat hij 
onder hun ogen bezig is te maken.20 De uit
wisseling culmineerde in een opmerkelijke 
omkering van de traditionele verhoudingen: 
Benders besloot zélf de rol van gever op zich te 
nemen. Hij stuurde al zijn volgers na maanden 
van samenwerking gratis een vinylversie van zijn 
muziek toe – een opmerkelijke tegengift die hem 
in november 2020 tussen de 15.000 en 20.000 
euro kostte (Vrieze 2020b). De giftuitwisseling 
levert hem in deze fase dus op geen enkele 
manier geld op, maar wel draagvlak, inspiratie en 
aanmoediging.21 In de relatie tot zijn gevers zien 
we de muzikant navigeren tussen afstand nemen 
en nabijheid zoeken, en vrijuit zijn middelen 

fundingsproject, en niet om het meer structurele, 
wederkerige mecenaat waar wij op doelen, maar 
de dilemma’s zijn vergelijkbaar: de legitimerings
druk die makers voelen (is mijn werk de steun 
wel waard?), de angst voor onthulling (mag ik 
laten zien dat kunst maken geld kost?) en het 
framen van kunstenaarschap als onafhankelijk 
en dus authentiek (ik dop mijn eigen boontjes  
en toon dat ik liever aan mijn fans geef dan  
van hen terugvraag).17

 Twee maanden later, juni 2020, durfde indie
band Pip Blom wél te vragen. De band lanceerde 
met ‘Pip Blom Backstage’ een app die fans in 
rechtstreeks contact brengt met de muzikanten 
en met elkaar.18 Via een zorgvuldig getrapt 
abonnement systeem laat de app structurele 
ondersteuning naar de band vloeien, en toegang 
tot exclusieve inhoud en nieuwe muziek naar de 
fans. Wie meer doneert, mag dichterbij. Dit is een 
belangrijke stap richting popmecenaat, want we 
zien hier een duurzame geefrelatie waarbij beide 
partijen iets te winnen hebben: de fans krijgen 
toegang tot kennis en nabijheid, en de band  
tot draagvlak, inkomsten en inzicht in de data 
van hun volgers.19 Maar is dit de ‘nieuwe gelijk
waardigheid’ waar Dryhurst op doelt? Niet 
helemaal. Wie de app bestudeert, ziet Pip Blom 
zorgvuldig waken voor autonomieverlies en  
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delen. Dat is een bij uitstek interdependente 
houding, die bovendien past bij het ideaal  
van ‘samen delen’ en collectieve actie van  
de commons (Hess 2008).22 Met deze aanpak 
duwt Benders het (pop)mecenaat ferm de 21ste 
eeuw in. Maar maakt dat dit voorbeeld het meest 
kansrijk van de drie? Dilemma’s zijn er immers 
ook: betekent ontvangen ook altijd teruggeven? 
Is wat je maakt uiteindelijk voldoende om je 
community bijeen te houden? Zijn onverwachte 
giften altijd welkom? En opnieuw: wat is voor 
popmuzikanten anno 2020 de balans tussen 
verkopen en weggeven?
 Dat zijn cruciale vragen. Nadenken over 
popmecenaat is belangrijk, en niet alleen voor  
de popsector. Het helpt makers het idee te 
verken nen dat voor kansrijk mecenaat wellicht 
een vorm van interdependentie en vooral van 
vertrouwen nodig is: wie durft te vragen én durft 
te geven komt verder. Nadenken over pop
mecenaat is ook voor de wetenschap van belang: 
het geeft nieuw inzicht in wat mecenaat is, hoe 
het werkt en hoe het er in de 21ste eeuw zou 
kunnen uitzien. En het kan de blik openen van 
beleidsmakers die zich anno 2020 oriënteren  
op nieuwe verdienmodellen en subsidies in de 
pop. Voor het eerst een band in de BIS: dat is 
voor de overheid toch hét moment om te 
overwegen wat de relatie kan zijn, komende 
decennia, tussen popartiesten en belasting
betalers? Wij durven de stelling aan dat ook in 
die relatie vertrouwen, verbinding en weder
kerigheid de toekomst hebben. •

Vrieze, A. de (2020a) ‘Fooien, donaties 
 en crowdfunds: het taboe voorbij: het 

ongemak van nieuwe verdienmodellen’. 
Op: www.3voor12.vpro.nl, 23 april

Vrieze, A. de (2020b) ‘Waarom in hemels
naam geeft Colin Benders 4.000 vinyls 
weg? Synth wizard in de ban van zijn 
Discord community’. Op:  www.3voor12.
vpro.nl, 7 oktober.

 Noten
1 De toekenning markeert een nieuwe 

fase in de relatie tussen de overheid en 
de popsector; in zijn bijdrage aan deze 
Boekman Extra belicht André Nuchel
mans hoe moeizaam die relatie de 
afgelopen decennia is geweest. 

2 De term band bedoelen we inclusief:  
we verstaan er ook makers en acts onder 
die zich minder herkennen in het band
format, bijvoorbeeld omdat ze in genres 
actief zijn (zoals hiphop) waarin andere 
vormen en samenstellingen gebruikelijker 
zijn. 

3 Velthuis (2019) verkent de verschillen 
tussen de markt en de gifteconomie, en 
laat ook helder zien hoe markt en gift
transacties (onder andere in de kunst
sector) in elkaar overlopen of zich als 
elkaar voordoen. 

4 Zie voor de druk die de kortetermijn
cyclus in de popmuziek voor artiesten 
oplevert Keunen (2014). Over de onder
handelingspositie van de individuele 
maker in de Nederlandse muziek
industrie verscheen in november 2020 
het rapport Tariefafspraken voor free
lance musici (Vinken 2020). Daarin 
constateren popartiesten dat de pop
sector, vergeleken met de klassieke 
muziek, ‘een arme en achtergestelde 
sector’ is waarin makers een ongunstige 
onderhandelingspositie hebben en hard 
moeten werken voor lage honoraria  
(p. 24). De onderzoekers wijzen erop dat 
‘politiek en publiek geen idee [hebben] 
dat popmusici voor een tarief onder  
het minimum werken’ (p. 35).

5 Zo wijst De Staat er in de BISaanvraag 
van de band op dat subsidie ruimte  
voor artistieke groei geeft: ‘de ambitie  
is om uit te groeien tot een topgroep  
op nationaal en internationaal niveau. 
Die groei wordt gezocht in het zetten 
van weloverwogen, uitgekiende stappen, 
waarin een focus op economisch rende
ment wordt gezien als voorwaarde om 
uiteindelijk alle potentiële artistieke 
waarde te kunnen verzilveren’ (Stichting 
Kultuurbarbaar 2020, 3).

6 Dryhurst is zeker niet de eerste die 
hierop wijst; mediawetenschapper  
Henry Jenkins (2006) verkent al sinds 
begin jaren negentig de opkomende 
participatiecultuur die deze inter
dependentie mogelijk heeft gemaakt,

 en popsociologen Haynes en Marshall
 (2018) onderzochten het nieuwe onder

nemerschap onder muzikanten dat er 
deel van uitmaakt. In de popmuziek  
én daarbuiten zijn bovendien in reactie 
op de macht van de gevestigde instituties 
niet alleen anno 2020, maar al vanaf  
de jaren zestig DIYculturen tot bloei 
gekomen (zie bijvoorbeeld Lowndes 
2016).
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https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48532
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48532
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48532
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48532
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48532
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48532
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=45492 
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=45492 
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48398
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48398
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=48398
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=49642
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=49642
https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=49642
https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2020/april/Crowdfunds-en-donaties--het-taboe-voorbij.html
https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2020/april/Crowdfunds-en-donaties--het-taboe-voorbij.html
https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2020/april/Crowdfunds-en-donaties--het-taboe-voorbij.html
https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2020/oktober/Waarom-in-hemelsnaam-geeft-Colin-Benders-4.000-vinyls-weg-.html
https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2020/oktober/Waarom-in-hemelsnaam-geeft-Colin-Benders-4.000-vinyls-weg-.html
https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2020/oktober/Waarom-in-hemelsnaam-geeft-Colin-Benders-4.000-vinyls-weg-.html
https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2020/oktober/Waarom-in-hemelsnaam-geeft-Colin-Benders-4.000-vinyls-weg-.html
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7 Crowdfunding is een vorm van onder
 steuning die meestal niet structureel en 

duurzaam is, en die wat dat betreft dus 
buiten onze definitie van mecenaat valt. 
Ondersteuning via generieke platforms 
als Patreon is wél structureel en duur
zaam, maar dan weer in beperkte mate 
individueel vormgegeven (makers en 
gevers hebben zich te houden aan de 
regels en geefstructuren die platforms  
als Patreon voorschrijven).

8 In hun bijdrage aan deze Boekman Extra 
hanteren Yosha Wijngaarden en Ellen 
Loots een wat smaller mecenaatsbegrip. 
Zij zien mecenaat als een (potentieel) 
verdienmodel voor kunstenaars, en als 
zakelijk onderdeel van hun cultureel 
ondernemerschap. In dat model is het 
voor makers zaak hun ondersteuners  
zo efficiënt mogelijk op projectbasis  
of in een abonnementsconstructie aan 
zich te binden; wederkerigheid is daar 
een middel toe.

9 Dit betekent niet dat hiërarchisch 
mecenaat niet bestaat in de pop.  
De ondersteuning die rockmecenas  
Jan ’t Hoen momenteel aan de band 
Wild Romance geeft is directief van aard 
en zet de autonomie van de band onder 
druk. Aan de relatie tussen ’t Hoen en 
Wild Romance wijdde regisseur Teus van 
Sintmaartensdijk de documentaire 
Buying the Band (2014). Zie ook Braber 
et al. (2018). Voor een internationaal 
voorbeeld van directief popmecenaat  
zie Braber (2018).

10 We verdedigden deze stelling eerder in 
Braber et al. (2020).

11 Ook Atze de Vrieze wijst in zijn bijdrage 
aan deze Boekman Extra op het belang 
van deze duurzame betrokkenheid  
van fans: alleen op die voorwaarde  
kan een structureel popmecenaat tot 
bloei komen.

12 Zie ook: Hitters (1996).
13 In deze bijdrage leggen we louter 

Nederlandse en coronagerelateerde 
casussen van ná maart 2020 voor. 
Uiteraard zijn er internationaal tal  
van voorlopers aan te wijzen van de 
initiatieven van Floor Jansen, Pip Blom 
en Colin Benders; denk aan Dresden 
Dollsvoorvrouw Amanda Palmer,  
die vanaf 2012 een grote online 
community duurzaam tot geven wist te 
bewegen (zie ook Palmer 2014).

14 Communicatiewetenschapper Nancy 
Baym (2018) onderzocht de spanning 
tussen controle en participatie in de 
manier waarop bands en muzikanten 
met hun fans omgaan.

15 Het gaat hier om de shows die Jansen 
maart 2020 zou geven in Afas Live, en 
die later vanwege de coronacrisis werden 
afgelast. Jansen lichtte haar aarzelingen 
toe in VPROpodcast De Machine van 

 10 maart 2020. De crowdfundingsactie
 was overigens een groot succes: het 

benodigde bedrag werd door fans binnen 
drie uur bij elkaar gebracht. Het is 
interes sant dat de gevers kennelijk 
minder moeite met de actie hadden dan 
de ontvanger.

16 Zie voor de relatie tussen mecenaat en
 crowdfunding noot 8. De aarzeling van 

Jansen is ook verklaarbaar uit de norm 
van onbaatzuchtigheid en denken vanuit 
het collectief die in de metalscene heerst. 
Zie voor onderzoek naar mecenaat in  
de metal Hueting (2015).

17 Zie voor een nadere verkenning van 
taboes rond vragen in de popmuziek 
Vrieze (2020a).

18 Een toelichting bij de app is te vinden  
op https://backstage.pipblom.com/.  
Op 27 november 2020 kregen gebruikers 
van de app het bericht dat Pip Blom 
Back stage op dat moment wereldwijd 
meer dan 700 leden heeft.

19 Pip Blom liet potentiële gevers op 8 juni 
2020 weten de ambitie te hebben de 
uitwisseling uit te bouwen tot duurzaam 
verdienmodel: ‘Can Pip Blom Backstage 
become a serious source of income for us 
over time? To be honest: we hope so! 
We’ll see, but we put all our energy in it. 
We work hard for it. One member at a 
time!’ (Pip Blom Newsletter 35). (https://
www.getrevue.co/profile/pipblom/issues/
joinusbecausewelaunchsomething
specialpipblombackstage245309) 

20 De uitwisseling vindt plaats op Discord, 
een op interactie gerichte tool die 
normaal vooral door gamers gebruikt 
wordt (Colin Benders Modular 
Mayhem). (https://discord.com/invite/
cCjGDvW).

21 Maar Benders wijst er in interviews  
op dat hij op dit draagvlak onder fans in 
een later stadium wel degelijk financieel 
zou willen kapitaliseren, bijvoorbeeld  
via een gerichte Kickstartercampagne 
(Vrieze 2020b).

22 De term commons verwijst naar de 
wereldwijde beweging van burgers die 
de oplossing van maatschappelijke 
vraag stukken niet meer over willen laten 
aan de markt of de overheid, maar zich 
daar liever gezamenlijk en in collectieve 
of coöperatieve actie sterk voor maken. 
In die gezamenlijke acties staat bereid
heid tot delen van hulpbronnen (zoals 
geld, kennis of connecties) ten behoeve 
van de goede zaak centraal. Zie ook: 
Moor (2013). Zie voor recent onderzoek 
naar de relatie tussen culturele crowd
funding en de commons Dalla Chiesa 
(2020).

Helleke
van den Braber  
is hoogleraar 
Mecenaatstudies 
aan de Universiteit 
Utrecht
Fotografie:  
Emil Cobussen

Rocco Hueting
is muzikant in 
onder andere  
De Staat en 
cultuur
wetenschapper
Fotografie: 
Nick Helderman

https://backstage.pipblom.com/
https://www.getrevue.co/profile/pipblom/issues/join-us-because-we-launch-something-special-pip-blom-backstage-245309
https://www.getrevue.co/profile/pipblom/issues/join-us-because-we-launch-something-special-pip-blom-backstage-245309
https://www.getrevue.co/profile/pipblom/issues/join-us-because-we-launch-something-special-pip-blom-backstage-245309
https://www.getrevue.co/profile/pipblom/issues/join-us-because-we-launch-something-special-pip-blom-backstage-245309
https://discord.com/invite/cCjGDvW
https://discord.com/invite/cCjGDvW
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Mecenaat in de metal
Zangeres Charlotte Wessels:

 ‘Dankzij de steun van mijn fans gaan 
nu werkelijk alle remmen los’
Zangeres Charlotte Wessels was vijftien jaar lang
de frontvrouw van de internationaal succesvolle 
symfonische metalband Delain; de band viel begin 2021 
uiteen. De band vond een weldoener in ‘metalmecenas’ 
Robert Korstanje, de man achter het Nijmeegse metal
festival Fortarock. Met Delain bouwde Wessels een 
grote en loyale fanbase op. Met haar fans onderhoudt  
ze via sociale media een intensief contact. Sinds maart 
2020 is ze actief op het fanfundingsplatform Patreon. 
Daar biedt Wessels haar fans de kans haar solowerk via 
een maandelijks lidmaatschap duurzaam te 
ondersteunen.

9

Helleke van den Braber en Rocco Hueting

Ô
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heel direct wisten waar het geld vandaan kwam. 
Ze verwachtten natuurlijk wel dat we de samen
werking met Fortarock op een zo goed mogelijke 
manier uitdroegen, en dat we op de juiste momen
ten hun naam noemden. Goede communicatie 
naar buiten toe is heel belangrijk, dat is wel iets 
wat we hebben moeten leren. Maar creatief
inhoudelijk gezien hadden ze geen enkele 
verwach  ting of bemoeienis. En hun steun gaf ons 
een enorme vrijheid. We konden dankzij hun geld 
bijvoorbeeld op tour gaan zonder dat we daar
voor bij ons label hoefden aan te kloppen.

En inmiddels heb je ook met je fans een 
geefrelatie opgebouwd? 
Ja, ik heb sinds mei 2020 via het fanfundings
platform Patreon 870 patrons aan me weten te 
binden. Zij hebben zich via dit platform geabon
neerd op mijn werk en geven me elke maand een 
donatie. Dat succes had ik zelf eigenlijk niet ver
wacht. Toen ik eenmaal de sprong had gewaagd 
ging het erg goed, en bleek het ook erg leuk.  
Mijn gevers ondersteunen mijn eigen werk, maar 
zijn grotendeels Delainfans – ik denk ook wel 
dat het belangrijk is dat je al een following hebt 
opgebouwd.

ls voormalig frontvrouw van de  
metal band Delain heb je veel ervaring 
met popmecenaat. De afgelopen 
vijftien jaar werd de band gesteund 

door ‘metal mecenas’ Robert Korstanje.  
We kennen de familie Korstanje vooral  
als de geldschieters en organisatoren van 
het Nijmeegse metalfestival Fortarock. 
Over hun privésteun aan bands is minder 
bekend. Hoe is die geefrelatie ontstaan?
Onze relatie met de familie Korstanje is  
ontstaan vanuit een persoonlijke ontmoeting 
toen we door ze werden geboekt voor een privé
concert. Ze hadden oprechte interesse in wat we 
deden en wilden vanuit die gedachte graag 
dichter bij de band komen. Dat we met hen zo’n 
langdurige samenwerking hebben kunnen aan
gaan komt omdat het hele uitzonderlijke mensen 
zijn. De Korstanjes zijn liefhebbers. Hun hart zit 
in de metal. Ze bleken bereid zich zonder specifiek 
belang voor langere tijd aan ons te binden. 

Welke gevolgen had die uitwisseling  
voor de band? 
Die gaf ons groei en autonomie als band, maar 
ook een extra verantwoordelijkheid, omdat we 

Ô
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Ben je niet bang dat ze meer van je willen 
krijgen dan je kunt geven? 
Als mijn label eisen aan ons stelt waar ik  
niet achter sta, voelt dat wel als een te grote 
inmenging. Maar tegenover mijn fans voel ik het 
niet zo. Wat ze me vertellen is dat ze helemaal 
niet willen bepalen wat ik doe. Ik krijg constant 
feedback en ik hoor het ook als ze het wat minder 
vinden, maar dat ik gewoon mijn eigen gang ga is 
nou juist wat ze zo leuk vinden. Wat helpt is dat 
we op dezelfde golflengte zitten – dat is voor mij 
een hele geruststellende gedachte. De fans 
geven met zijn allen, de Korstanjes individueel, 
dus het zijn natuurlijk twee heel verschillende 
vormen van patronage, maar net als de Korstanjes 
zijn ook mijn gevers echte liefhebbers. •

Waarom aarzelde je over die stap? 
Ik heb heel lang getwijfeld, zeker toen corona  
om de hoek kwam kijken. Veel mensen hebben 
het hierdoor financieel zwaarder. Het is toch een  
rare tijd om geld te gaan vragen. Maar wat bleek: 
uit de reacties die ik op het Patreonplatform 
krijg blijkt dat mensen heel dankbaar zijn dat  
ze kunnen supporten. Ze zijn oprecht blij om op 
deze manier bij te kunnen dragen aan het voort
bestaan van hun favoriete artiest, en het geld 
direct bij mij te laten belanden, zonder tussen
komst van een label of promotor. Cut out the 
middle man: dit verdienmodel is veel transparan ter. 
Ik voel me comfortabel bij de verantwoorde lijk
heden die de relatie met zich meebrengt. Ik zoek 
altijd al graag verbinding met de afnemers van 
mijn muziek. En als ik die verbinding met mijn fans 
en luisteraars toch al zo voel vanuit mezelf, dan 
maak ik die onderlinge band via Patreon graag 
zichtbaar. Let’s make it official! Wat dat betreft voel 
ik me ook erg op mijn plek in de metal, een sub
cultuur die van nature al heel trouw en hecht is. 

Zie jij je relatie met je gevers als wederkerig? 
Ik denk heel goed na over wat ik mijn gevers 
terug geef. Ik wil ze bewust meer bieden dan 
alleen een leuke backstagefoto of zo. Ik wil  
ze iets teruggeven dat waarde heeft en dat iets 
voor hen én voor mij betekent. Daarom plaats ik 
mijn muziek exclusief op Patreon: alleen daar is 
mijn nieuwe werk te vinden. Mijn gevers weten 
dat zij altijd de eersten – en soms de enigen – 
zullen zijn die het horen. Sommige patrons 
doneren maandelijks hoge bedragen, en met hen 
doe ik altijd een skypeje. Om te weten wie ik voor 
me heb en waarom ze me in godsnaam steunen. 
Maar ook om te benadrukken dat wat ze nu geven 
echt heel veel is, en dat ze geen enkele druk 
hoeven te voelen om op een gegeven moment 
minder te geven. Ze weten dat als onze relatie 
voor hen niet meer als gelijkwaardig of weder
kerig voelt, het ook oké is om te stoppen. Dan 
was het leuk zolang het duurde. Dat geeft zoveel 
rust en vrijheid: als ze blijven, betekent dat dus 
dat ze het tof vinden wat ik doe. Door die aan
moediging gaan voor mij nu muzikaal werkelijk 
alle remmen los. De bevestiging die ik van deze 
besloten community krijg is heel waardevol.  
Het is directer, en daardoor erg belonend. Het is 
het soort community waarvoor ik graag aan het 
werk ga.

Ô
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Een nieuw 
verdienmodel voor 
de popsector 

Juist doordat de popsector zo goed zijn eigen
broek op kan houden, blijkt hij kwetsbaar in 
tijden van crises. Misschien zouden bands, 
poppodia en festivals structureel hun trouwe 
achterban moeten aanspreken, bijvoorbeeld 
door unieke content te maken.

12

Atze de Vrieze 
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a, maar het kan niet uit.’ Dat hoorde 
programmeur klassieke muziek Peter van 

Tra het afgelopen jaar – in de coronatijd – nogal 
vaak van zijn popcollega’s bij TivoliVredenburg. 
Het kan niet uit, het kost meer dan het oplevert. 
Die gedachte is voor een programmeur van een 
popzaal kennelijk lastig, terwijl een curator van 
klassieke muziek niet beter weet. ‘In de klassieke 
muziek wordt geen pepernoot verdiend, alles 
kost geld. Een kaartje voor een klassiek orkest 
zou 200 euro moeten kosten als het geld zou 
moeten opleveren’, aldus Peter van Tra. Eigen
lijk heeft de klassieke muziek het maar makke
lijk, als je het zo bekijkt. Iedereen in de klassieke 
wereld ziet en begrijpt dat het niet uitkan, die 
honderd muzikanten op het podium in hun nette 
pak. Het is niet eens de vraag of het kan, het kan 
gewoon niet zonder dat de overheid bijlegt.

Achilleshiel
Juist het feit dat de popsector, in tegenstelling  
tot de klassiekemuzieksector, zo goed zijn eigen 
broek op kan houden, is in de coronacrisis zijn 
achilleshiel gebleken. In Nederland is in de loop 
van decennia de politieke overtuiging gegroeid 
dat popmuziek óók belangrijk is, maar niet zo 
belangrijk dat de makers ervan zelf onder
steuning moeten krijgen. Nee, in plaats daarvan 
steken we het belastinggeld in stenen, in de 
infra structuur. Dat is natuurlijk geen slecht idee. 
Speelden popmuzikanten in de jaren tachtig nog 
vooral in (voormalige) kraakpanden, in de jaren 
negentig tuigde elke stad met ambitie zijn eigen 
moderne popzaal op. Met betaald personeel in 
plaats van vrijwilligers. Het is die infrastructuur 
die ook in de coronacrisis grotendeels overeind 
gehouden wordt, eigenlijk zonder uitzondering. 
Maar de muzikanten, die staan met lege handen. 
En dat terwijl de grote orkesten wél overeind 
gehouden werden, en dus hun uitvoeringen 
groten deels door konden laten gaan, zolang dat 
voor minimale publieksaantallen nog mocht. 
 Het is een tegenstrijdig besef, dat de zelf
standig heid van de popmuziek een nadeel is  
in de coronacrisis. Met het wegvallen van live
inkomsten valt het fundament onder het verdien
model van de popsector weg. Zeker sinds de 
opkomst van het digitale domein – eerst piraterij, 
daarna legaal in de vorm van streaming – halen 
veel popmuzikanten het grootste deel van hun 
inkomsten uit live optreden. Het was al die jaren 

al een uit nood geboren fundament. Want van 
welk geld leeft een gewaardeerde muzikant die 
helemaal geen zin heeft om zijn leven op het 
podium door te brengen? Van welk geld leeft  
de muzikant die dat misschien wel wíl, maar die 
in de studio veel beter is dan op de planken? 
Kan dat anders? Kunnen muzikanten geld 
verdienen op manieren die nu nog te weinig 
ingezet worden? Welke rol kan weggelegd zijn 
voor gulle gevers onder het publiek? Mensen 
met geld die vinden dat kunst meer waard is dan 
zijn marktwaarde? 

Ongemakkelijk
Het antwoord is niet zomaar ‘ja’ of ‘nee’, al was 
het maar omdat giftcultuur in talloze vormen 
komt. Wat we wel kunnen vaststellen, is dat de 
popsector al moeite heeft met de meest laag
drempelige vorm: een donatie voor iets dat in 
feite gratis voelt. We zagen het in de bijdrage  
van Van den Braber en Hueting bij Floor Jansen, 
die een crowdfund deed om haar concert in 
AFAS Live te livestreamen, maar dat als de 
ophaalactie meer zou opleveren dan nood
zakelijk was om de kosten te dekken, zij het geld 
zou overmaken aan een goed doel, vertelde ze 
aan 3voor12 (Vrieze 2020). Of dj St Paul, de 
huisdj van TivoliVredenburg en van talloze 
festivals, die in coronatijd geen dansvloeren kan 
vullen, maar wel een populaire online popquiz 
organiseert. Gratis, maar met de mogelijkheid 
tot doneren. ‘Er zit ook bijna een week werk in 
en toch voel ik me gegeneerd. Zo ben ik getraind. 
Alles wat je online als (niet producerende)  
dj doet is teasen of terugkijken en altijd gratis. 
Bovendien zitten we allemáál in de penarie.  
Dus geld vragen voelt ongemakkelijker dan ooit. 
Tegelijkertijd ben ik minstens voor een half jaar 
mijn baan kwijt. Dus ja, zeg het maar. Moeilijke 
tijden voor een romanticus!’ (Vrieze 2020)  
Met zo’n mentaliteit maak je je weliswaar geliefd 
in de popsector, maar je blijft ook ver verwijderd 
van de jackpot, het segment in het giftencircuit 
waar het niet om fooien gaat, maar om duizen den 
euro’s per jaar. Of, in het ideale geval: om 
iemands testament. 

Trouwe achterban
Schenken gebeurt namelijk, en veel ook. Er 
vloeit in Nederland veel geld naar goede doelen, 
kerken en de culturele sector. Befaamde 

Ô
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 Die giften zijn ongelofelijk belangrijk voor  
de VPRO. Je zou zelfs kunnen stellen dat juist 
met die vrijwillige extra bijdragen van mensen 
die geloven in deze omroep de meest VPRO
achtige producties gemaakt worden. Er wordt 
geïnvesteerd in vlaggenschipproducties als 
Mondo, Argos en verschillende reisseries,  
in onlineinnovatie en in nieuw talent. ‘Om zo’n 
structurele bijdrage binnen te halen heb je een 
community nodig, een hechte band’, zegt Lennart 
van der Meulen, directeur van de VPRO. ‘Ik weet 
zeker dat de poppodia en bepaalde filmhuizen 
zo’n band hebben. Stel dat Paradiso zegt: “Wat 
fijn dat jullie hier altijd komen. Wij willen graag 
nog beter een podium bieden aan nieuwe talen
ten, help ons daarbij.” Ik zie dat wel gebeuren. 
Of neem een festival als Lowlands: er zijn men sen 
die al 25 jaar naar dat festival gaan en daar met 
veel warme gevoelens aan terugdenken. Een 
deel van die mensen wil misschien best wel voor 
15 euro per jaar vriend van Lowlands worden,  
en met dat geld zou Lowlands bijzondere dingen 
op het festival kunnen betalen, of Lowlands
projecten door het jaar heen kunnen organi seren. 
Als individuele band moet je wel een heel 
trouwe fanbase hebben, wil je op structurele steun 
kunnen rekenen. Dat lijkt me veel lastiger.’1 
Kleine bijdragen zien we de laatste tijd wel veel, 
bijvoorbeeld via de tool Patreon (of het Neder
landse Petje Af), die mensen in staat stelt 
initiatieven of kunstenaars die ze waarderen te 
steunen. Een muzikant als Pip Blom maakt hier 
gebruik van, en ook in het podcastcircuit duikt 
dit fenomeen op.2 

Micropayments
Je ziet dit ook terug in de gifteconomie van de 
culturele sector. Structurele steun van particu
lieren gaat vooral naar instellingen die al 
decennialang een rol spelen in het leven van 
mensen. Dat kan gaan om podia, om musea, 
maar ook om orkesten en theatergezelschappen. 
Makers dus. Een wezenlijk verschil tussen een 
orkest en een band is wel dat het eerste de 
individuele musici overstijgt. Een orkest van 
naam biedt door de jaren heen altijd kwaliteit, 
wie er ook eerste viool speelt, wie er ook 
dirigeert. Daar gaat misschien wel een heel 
mensenleven overheen, en het vraagt bovendien 
actieve aandacht in een organisatie. Heeft een 
popgroep genoeg tijd om die band op te 

instituten als het Concertgebouw, theater
gezelschap ITA of het Rijksmuseum hebben  
een groep ‘vrienden’ om zich heen die doneren. 
Nog een categorie instellingen waarbij dat werkt: 
omroepen. Zeker de omroep waarvoor ik zelf 
werk – de VPRO – heeft een trouwe achterban, 
die zorgt voor een belangrijk deel van de 
inkomsten van de omroep. Laten we eens  
kijken wat we daarvan kunnen leren.
 De VPRO kan rekenen op een trouwe achter
ban van zo’n 240.000 leden, en bij zo’n 140.000 
van hen valt wekelijks de VPRO Gids op de 
deur mat. Het grootste deel is al lid vanaf de 
jaren negentig, toen de VPRO een enorme groei 
doormaakte. Doordat die ledengroep vergrijst, 
heeft de VPRO de laatste jaren alle zeilen bij 
moeten zetten om die inkomsten op peil te 
houden. Dat lukt: circa 25.000 trouwe leden 
dragen structureel meer bij. Zo haalt de VPRO 
nog eens zo’n 1,2 miljoen euro per jaar op. Dank
zij verschillende campagnes komt daar nog eens 
drie ton bij, en vorig jaar probeerde de VPRO 
een nieuwe manier uit om giften te werven: 
specifiek op titel. Ben je fan van de reisseries  
van Ruben Terlou, dan kun je doneren aan  
dat programma.

Ô

Structurele steun van 
particu lieren gaat vooral 
naar instellingen die  
al decennialang een rol 
spelen in het leven van 
mensen
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1 Gesprek van auteur met  

Lennart van der Meulen
2 https://petje.af/pipblom

bouwen? Misschien niet. Maar dan is het toch in 
elk geval zaak de schroom te overwinnen voor 
zogeheten ‘micropayments’. De coronacrisis  
liet zien dat dat wat kan opleveren.
 De Haagse rockband Direct deed afgelopen 
jaar in feite precies hetzelfde als Floor Jansen: 
geld inzamelen voor de livestream van een 
concert. Het verschil: bij Floor Jansen was de 
stream een zijproject bij een fysiek event met 
echte fans. Jansen had schroom, omdat haar gage 
allang betaald was. De situatie bij Direct was 
heel anders: door corona kon er niet getourd 
worden, en dus besloot de band een concert in 
een lege zaal te geven. De livestream ís het 
product. De band besloot een paywhatyou
wantmethode te hanteren. Minimaal twee euro 
moesten fans betalen, waarmee de transactie
kosten gedekt zijn. Het resultaat: 10.000 mensen 
betaalden gemiddeld tussen de zeven en negen 
euro per ticket.
 Is dit mecenaat? Of is dit simpelweg het in  
de markt zetten van een nieuw product waarvan 
je de marktwaarde nog niet precies weet?  
In feite dat laatste, maar de inkomsten komen 
vermoedelijk wel bij dat kernpubliek vandaan 
dat je de Directcommunity zou mogen 
noemen. De groep dus die potentieel – op de 
lange termijn – een mecenaatsrol kan gaan 
vervullen, een bijdrage die los staat van pure 
economische transactie. De Haagse band bestaat 
inmiddels alweer twintig jaar en is dus hard op 
weg om zo’n instituut te worden. De voeling 
houden met die community is van cruciaal 
belang. Bijzondere, unieke content voor die 
community maken creëert op de lange termijn 
een sterkere band. En als je die goed weet te 
managen, volgt uiteindelijk vanzelf het 
testament. Ooit. •
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Ondernemend in de hiphop
Rapper Sticks: 

 ‘Ik ben de kapitein op het Sticks-schip, 
niet het publiek’
Sticks, volgens muziekblad OOR een ‘hiphop-orakel 
en alom gerespecteerd veteraan binnen de Nederlandse 
scene’, was actief in onder andere Opgezwolle en 
Fakkelbrigade. Vandaag de dag werkt hij vooral solo. 
Voor Museum de Fundatie in Zwolle maakte hij de 
muziekexposities Onder water (2021) en Onrust (2019). 
Voor Onrust werkte hij samen met energiedrankfabrikant 
Red Bull, een merk dat met zijn Red Bull Music Academy 
wereldwijd artiesten wil steunen die nieuwe dingen 
doen binnen de muziekscene. Ook ontwikkelde hij een 
reclamecampagne in opdracht van verzekerings-
maatschappij a.s.r.

16
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eisen moet voldoen. In het bedrijfsleven gaat  
het makkelijker. Zo van: hier heb je een zak geld 
en ga het maar doen. Bij subsidies moeten er 
allerlei boxjes worden afgevinkt, je moet meer 
verantwoording afleggen. Dat is een fundamen
teel verschil. Wordt er gegeven vanuit vertrouwen 
in je idee? Of moet je vooraf gaan bewijzen dat je 
idee gaat werken? Bij veel subsidies voelt dat zo.

Heb je zelf een voorkeur? 
Ik prefereer het bedrijfsleven boven subsidie.  
Bij subsidieaanvragen zit er altijd een element 
van ‘je hand ophouden’. Je stelt je afhankelijk op. 
Het binnenhalen van een sponsordeal voelt 
vergeleken daarmee veel meer als een prestatie, 
vind ik. Je unlockt als het ware een nieuwe skill  
in je persoonlijkheid, dat vind ik bevredigender 
dan een subsidie. Hoezo ben je pas een echte 
kunste  naar als je niemand anders nodig hebt?  
Je bent echt niet minder geloofwaardig als je een 
merk inschakelt om je kunst te faciliteren. Het is 
voor mij inmiddels echt een nonissue. Sommige 
mensen hebben daar misschien meer moeite 
mee, maar ik zie totaal niet wat daar verkeerd aan 
zou kunnen zijn.

n 2019 werkte je voor jouw hiphop
expositie Onrust in Museum de Fundatie 
samen met Red Bull. Je hebt dus de 
nodige ervaring met sponsoring? 

Met Red Bull was het eigenlijk heel simpel.  
Ik had een tof idee voor een eigen muzikale 
expositie. Directeur Ralph Keuning van Museum 
de Fundatie was hier gelijk enthousiast over. 
Maar om het goed te doen was er meer geld 
nodig. Bij de Red Bull Music Studio in Amster
dam liep ik toen Mounir El Ghouat tegen het lijf. 
Hij is culture marketing manager bij Red Bull.  
Ik vertelde hem dat ik dacht dat dit project perfect 
bij Red Bull Music zou passen. Hier was hij het 
snel mee eens en zo ging het balletje rollen. 

Is er volgens jou een wezenlijk verschil 
tussen financiële steun van de overheid  
en het bedrijfsleven?
Als jij je doelen kan behalen op een manier die 
voor jou klopt dan is het heel fijn als er iemand 
anders is die dat kan faciliteren. Of dat nou  
een weldoener is, een sponsor of een subsidie. 
Maar het is misschien vooral een gevoelsding. 
Bij subsidies heb ik het idee dat je aan allerlei 

Ô
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niet van mensen dichtbij laten. Als ik het publiek 
op die manier aandeelhouder zou maken denk  
ik dat je op de eerste plaats niemand tevreden 
houdt. En op de tweede plaats verlies je wat de 
mensen nou juist tof vonden aan jou als artiest. 
Dan lever je in op je autonomie. Ik vind dat je nooit 
moet luisteren naar wat je publiek wil. Dan ben  
je verloren, want iedereen wil weer wat anders.  
Ik ben de kapitein op het Sticksschip, niet het 
publiek. •

Is je reputatie iets wat je bezighoudt?
Met Opgezwolle hadden we een tegendraadse 
undergroundhouding en een sterke drang om 
onszelf als artiest te profileren. Inderdaad nog in 
de zin van: als je met een merk samenwerkt ben 
je niet meer ‘echt’. Dat was mooi voor die tijd 
maar het was ook een hautaine houding die ons 
heeft tegengewerkt. Mensen gingen er bij voor
baat al vanuit dat we toch niet wilden samen
werken. Wat niet gek is als je de toegestoken 
hand heel vaak wegslaat. Reputatie is eigenlijk 
helemaal niet zo belangrijk. Dat gaat er toch min 
of meer vanuit dat de wereld helemaal om jou 
draait, wat uiteindelijk reuze blijkt mee te vallen. 

Je was te zien en te horen in commercials 
van verzekeringsmaatschappij a.s.r.  
Wat heeft deze samenwerking je 
opgeleverd? Hielp het je bijvoorbeeld om 
een nieuw publiek te bereiken?
Ik leverde gewoon een dienst en daar kreeg ik 
goed voor betaald. Een kwestie van ondernemer
schap. Maar ik deed het vooral omdat ik het als 
een kans zag om me persoonlijk te ontwikkelen 
en in de wereld van het copywriten te duiken.  
De reclamewereld is een compleet andere 
wereld dan waarin ik ben gewend te opereren. 
Dat vond ik aantrekkelijk. Ik wilde leren en 
ervaring opdoen, en zien of copywriten iets is  
dat bij mij zou kunnen passen. Het heeft meer 
met persoonlijke groei te maken dan met  
een beweging naar het publiek. 

En wat had a.s.r. bij jou te halen? 
Op de eerste plaats heb ik ze vooral mijn 
credibility te bieden. Het is anders als ik het doe, 
dan als bijvoorbeeld Ali B of het Lil’ Kleine het 
zou doen. Ik heb andere kwaliteiten dan zij en 
een ander imago. Ik voel denk ik goed aan of iets 
wel of niet overkomt en werkt. A.s.r. wilde in 
principe gewoon de naamsbekendheid omhoog 
en meer bereik. Dan moet je proberen om elkaar 
ergens in het midden te vinden.

Is het voor jou een optie om zo’n financiële 
relatie aan te gaan met je publiek?
Ik heb aan mijn fans nog nooit geld gevraagd.  
Ik heb het gevoel dat ik me dan toch te afhanke
lijk opstel en dat idee staat me tegen. Het gaat 
financieel gewoon goed, waarom zou ik dan geld 
vragen? Dat vind ik niet chic. Ik hou ook helemaal 

Ô
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Crowdsurfen 
door crowdfunden
Geven, ‘matchen’
en ondernemerschap  
in de Nederlandse  
popsector 

Crowdfunding en matchfunding zijn goede manieren 
om de popmuziek te ondersteunen. Gevers kunnen 
betrokken worden bij het maakproces of het wel  
en wee van de artiest. Maar wat betekent dit voor  
de muzikanten? Komt bijvoorbeeld hun autonomie  
in het geding?

19

Yosha Wijngaarden en Ellen Loots 

Ô



20Boekman Extra 26

opmuziek. We geven erom, maar we geven 
er weinig aan. Natuurlijk kopen we kaartjes 

voor concerten van onze favoriete artiesten. 
Natuurlijk streamen we ze op de welbekende 
streamingdiensten. En kochten we, vooral 
vroeger, geluidsdragers waarop we onze favoriete 
muziek thuis, op het werk en in de auto beluister
den. Maar rechtstreeks muzikanten onder steunen 
– privaat of via subsidies –, dat doen we vrijwel 
niet. De huidige coronacrisis biedt aanknopings
punten om daarin verandering te brengen. Met 
het wegvallen van de inkomsten uit livemuziek – 
ongeveer de helft van de totale inkomsten van 
popmusici (Fuhr 2015) – in Covidjaar 20201 
dwingen de huidige omstandigheden muzikanten 
na te denken over andere manieren om de kost 
te verdienen. 
 Juist nu zien Helleke van den Braber en Rocco 
Hueting daarom kansen voor het versterken  
van de geefcultuur in de popmuziek. Deze biedt 
liefhebbers de mogelijkheid uiting te geven  
aan hun affectie voor de muziek, en muzikanten 
om deze moeilijke tijden door te komen. Van den 
Braber en Hueting constateren dat traditio neel 
mecenaat (nog) niet gebruikelijk is in de pop
muziek. Een van de redenen is volgens hen het 
romantische ideaalbeeld dat wij hebben bij 
muzikanten. Het vragen om financiering is 
immers niet bijster rock’nroll, en het denken  
in termen van geld staat haaks op het anti
commerciële dat veel artiesten willen uitdragen 
(al zijn private giften natuurlijk wel weer fuck 
the system). Een andere reden is dat opkomende 
vormen van financieren van popmuziek als 
crowd funding veelal incidenteel zijn, en geen 
duurzame relatie tussen gever en ontvanger 
bestendigen.2 In dit stuk exploreren wij hoe deze 
kwesties passen binnen het bredere systeem van 
geven en vragen, en wat dit betekent voor zaken 
als autonomie en ondernemerschap.

Crowdfunding als geefcultuur en  
popmuziekfinanciering
Voor ons onderzoek naar nieuwe verdien
modellen in de creatieve industrie doken wij  
in opkomende financieringsvormen, waaronder 
crowdfunding. Crowdfunding is een collectief 
engagement waarin kleine bijdragen van grote 
aantallen ervoor zorgen dat ideeën en projecten 
gerealiseerd worden. Toen Nederlands grootste 
culturele crowdfundingplatform – voordekunst – 

tien jaar geleden zijn opwachting maakte, was 
crowdfunding vooral een instrument uit de tech
wereld. Inmiddels is via deze weg ruim 30 miljoen 
euro opgehaald,3 waarvan een substantieel deel 
binnen de (pop)muziek.4 
 Uit interviews met mensen werkzaam in 
crowd funding5 leerden wij dat dit geen toeval is. 
De muziekindustrie is bij uitstek een subsector 
van de creatieve industrie die ‘projectmatig’ 
ingericht is. Het geven aan dergelijke 
afgebakende projecten (de productie van  
een album, de organisatie van een tour),  
zo stellen de geïnterviewden, geeft donateurs  
het gevoel dat ze bijdragen aan iets concreets. 
Daarnaast hebben muzikanten vaak een 
persoon lijke relatie tot hun fans met als gevolg 
een eigen potentieel geversnetwerk waarop ze 
kunnen bouwen. De geïnterviewden benadruk
ken dat we graag geven aan local heroes, terwijl 
juist de toenemende mate van globale verbonden
heid ook kansen opent voor muzikanten opere
rend in niches.6 Zij stelden bovendien dat, naast 
de door Van den Braber en Hueting genoemde 
meer gevestigde namen als Colin Benders, 
crowd funding in het bijzonder geschikt is in 
andere carrièrestadia. Het zijn vaak juist 
startende artiesten – zoals Pip Blom – die zich 
vooral aan dergelijke crowdfundingcampagnes 
wagen. Voor midcareermuzikanten kan het 
boven dien helpen de relatief moeilijke periode 
tussen opstartregelingen en het bereiken van 
financiële zekerheid te overbruggen. Juist deze 
laatste groep, leerden wij, laat zich goed crowd
funden (vgl. Brouwer et al. 2020).

Matchfunding: van ‘fuck the system’  
naar ‘in the system’ 
Deze ontwikkeling heeft inmiddels haar weg 
gevonden in het Nederlandse cultuurbeleid:  
een toenemend aantal culturele fondsen, lokale 
en regionale overheden verdeelt subsidies niet 
meer alleen op de traditionele wijze, maar ook 
op basis van een cofinancieringsidee. Deze vorm 
van subsidiëring, waarbij een overheid of fonds 
een toegift doet op private financiering, wordt 
matchfunding of matched crowdfunding 
genoemd.7 In matchfunding dragen overheden 
en fondsen bij aan het doelbedrag van een 
reguliere crowdfundingcampagne, op voor waarde 
dat het doelbedrag behaald wordt. Afhankelijk 
van de afspraak met het platform gebeurt dit  
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binnen het bredere kader van verdienmodellen 
(zoals optredens, streaming, royalty’s en 
subsidies) vaak minder aantrekkelijk bevonden. 
 Het beperkte aandeel van crowdfunding in  
de inkomsten van makers is daarom misschien 
wel meer te wijten aan het gebrek aan bereid
willig heid van de ‘vrager’ dan van de ‘gever’, 
respectievelijk de muzikant en het publiek.  
Wat als we het voorbeeld van Colin Benders 
volgen en die rollen zouden omdraaien (het 
publiek als vrager), of zelfs volledig afstappen 
van die transactionele terminologie om meer te 
denken in relationele termen? De incidentele 
crowdfundingcampagne kan beschouwd worden 
als een manier om een relatie te ontwikkelen, 
met nieuwe luisteraars die toegang krijgen tot 
muziek die ze niet kennen. Fondsen en lokale 
overheden kunnen hierin faciliterend werken. 
Via subscriptiemodellen – in eigen beheer zoals 
Pip Blom of via generiekere platforms als 
Patreon8 – kan de relatie verder bestendigd 
worden. Colin Benders’ symbiotische werkwijze 
staat daarin niet op zichzelf: onderzoek heeft 
aangetoond dat juist in de muziek schenkers 
graag willen bijdragen aan het creatieve proces 
met de verwachting dat ze op die manier een 
bijzondere liaison kunnen opbouwen met de 
maker(s) (Marchegiani 2018). 

Autonomie en ondernemerschap
Belangrijk hierbij is wel – zo bleek ook uit  
ons onderzoek – dat de maker voldoet aan zijn 
of haar beloften. Dit kan het ontwikkelen en 
toegang geven tot een product zijn, maar ook 
slechts het betrekken van de gever bij het maak
proces of het wel en wee van de artiest. De 
kosten die gepaard gaan met wederkerigheid 
hoeven daarom niet hoog te zijn. Toch blijkt dit 
niet voor elke vrager even gemakkelijk te zijn. 
Zoals ook Van den Braber en Hueting aangeven, 
is autonomie voor veel popmuzikanten een hoog 
goed. Dergelijk omdenken kan ervaren worden 
als een verlies van autonomie. Crowdfunding  
en het aangaan van zulke langdurige relaties 
vereisen immers andere kwalificaties dan puur 
het maken van aantrekkelijke muziek. Het opzet
ten en succesvol afronden van een crowd
funding campagne is geen sinecure. Het vraagt 
een gedegen projectplan, budgettering, en soms 
een aanzienlijke tijdsinvestering om donateurs 
te werven. Aan de andere kant biedt crowd

bij de aanvang van een campagne of op het eind. 
In beide gevallen heeft zo’n bijdrage van een 
publieke of private financier een signaalfunctie: 
up front versterkt ze de geloofwaardigheid van 
een campagne, terwijl een bijdrage aan het eind 
van de campagne iets zegt over de verwachte 
kwaliteit van het project. Matchfunding biedt 
kansen, zowel voor de aanvrager (de muzikant) 
als de gever en de betrokken overheid. Voor  
de aanvrager betekent het, heel simpel gezegd, 
een grotere kans dat een campagne succesvol 
wordt. Er zijn minder private gevers nodig om 
het financieringsdoel te halen. Voor de gever  
kan een dergelijke bijdrage van overheden en 
fondsen vertrouwen geven (zoals ook opgemerkt 
in Brouwer et al. 2020). Voor fondsen en over
heden is matchfunding een effectieve manier  
om nieuwe en andere makers aan te spreken. 
Juist zij weten minder snel de weg naar subsidies 
te vinden (jong, upcoming en buiten de gevestigde 
orde) die van dergelijke projecten profiteren.  
De diversiteit en het potentieel brede publieks
bereik van campagnes spelen het beleid in de 
kaart: met wat voor een overheid of fonds een 
bescheiden bedrag is (bijvoorbeeld 50.000 euro), 
kunnen tientallen campagnes ondersteund 
worden, die op zichzelf weer heel diverse 
doelgroepen aanspreken.

Nieuwe dilemma’s voor popmuzikanten 
Van den Braber en Hueting opperen een aantal 
dilemma’s die nieuwe verhoudingen tussen geven 
en maken met zich meebrengen. Ook crowd  
en matchfunding roepen dergelijke vragen op. 
Crowdfundingcampagnes dekken, in de meeste 
gevallen, slechts afgebakende projecten, en 
betalen zelden vaste lasten. Van een duurzame 
geefrelatie is vooralsnog slechts bij uitzondering 
sprake. Dit blijkt ook uit onderzoek van Dalla 
Chiesa (2020), die beargumenteert dat muzikan
ten (en andere crowdfundingprojecten in de 
culturele sector) na een succesvolle crowd
funding campagne zelden opnieuw een beroep 
doen op hun fans. Net zoals metalzangeres  
Floor Jansen schroom voelde om te crowd
funden, voelen veel musici zich bezwaard  
om opnieuw hun netwerk te kapitaliseren.  
De legitimatie die matchfunding kan bieden,  
zo bleek uit onze interviews, kan daarin 
bemiddelend werken, maar haalt deze drempel 
niet weg. Mede daarom wordt crowdfunding 
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Noten
1 Hiertegenover staat de toename aan 

verdiensten uit muziekopnames: Engels 
onderzoek toont een toename van ruim 
8 procent streaminginkomsten in het 
afgelopen jaar (Paine 2021).

2 Mede daarom worden deze door  
Van den Braber en Hueting als 
‘borderline’ mecenaat bestempeld.

3 Zie https://www.voordekunst.nl/paginas/
overons. 

4 Over 2019 gaat dat bijvoorbeeld om 174 
binnen de 729 projecten, dus 23 procent. 

5 Bij platforms of andere betrokken 
instituten (fondsen, lokale overheden). 

6 Dergelijke nicheartiesten richten zich op 
subculturen. Deze kunnen binnen de 
lands grenzen niet genoeg support 
genereren om een artiest te onder
steunen. Omwille van een internationaal 
netwerk kunnen nicheartiesten toch 
succes vol voortbestaan (zie bijvoorbeeld 
D’Amato et al. 2020, of Netherton 2017 
over crowdfunding in extreme metal).

7 In 2021 zijn gemeente Rotterdam, 
provincies Gelderland en Limburg,  
het Amsterdams Fonds voor de Kunst, 
Cultuurfonds Almere, en enkele private 
financiers zoals Prins Bernhard Cultuur
fonds en Mondriaan Fonds partners van 
voordekunst: https://www.voordekunst.
nl/paginas/donateurs/matchfunding.  
(zie voor het internationale perspectief 
Baeck et al. 2017).

8 Een lidmaatschapsplatform waarbij 
gevers via een abonnementsservice 
makers langdurig(er) kunnen 
ondersteunen.  

In hun onderzoek naar inkomens in de 
creatieve industrie – gefinancierd door 
Instituut Gak – exploreren de auteurs 
(nieuwe) financieringsmodellen. Voor  
het onder zoek naar crowdfunding en 
match funding interviewden zij mede
werkers van verscheidene organisaties  
die bij matchfunding procedures betrokken 
zijn. 

funding ook kansen voor de muzikant, als die 
erin slaagt een flexibele – wat SchulteHolthaus 
en Kuckertz (2020) noemen – rock’nroll
entrepreneur te worden. In die optiek stellen 
rock’nrollentrepreneurs ideeën voor aan het 
publiek en ontvangen ze daarvoor vervolgens 
financiering, wat ze in staat stelt hun idee te 
realiseren. Daarvoor hoeven ze op geen enkele 
manier aan artistieke autonomie in te boeten. 
 Kortom, wat betekent dit nieuwe verdien
model voor de autonomie van de muzikant? 
Zoals Van den Braber ook in haar oratie betoogt: 
er is in dergelijke relaties sprake van een 
dynamische, maar ook risicovolle uitruil van 
waarde, en de effecten die dit heeft op de manier 
waarop ontvangers zichzelf en hun werk positio
neren, blijft veelal onderbelicht (Braber 2021). 
De groeiende investering van lokale overheden 
en fondsen via matchfunding bevestigt dat de 
(hernieuwde) interesse in mecenaat – en met 
name geefrelaties in de culturele sector – als 
geroepen komt. Terwijl we hoopvol wachten tot 
de livemuziek uit haar winterslaap ontwaakt, 
bieden de ontpoppende nieuwe vormen van 
geven en vragen ons intrigerende nieuwe 
inzichten in ondernemerschap, autonomie en 
ondersteuning in de popmuziek. •

Ô
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Gesteund door een stipendium
Singer-songwriter Judy Blank: 

 ‘Het geld dat ik kreeg komt van 
zo’n liefdevolle plek – maar ik sta  
liever niet in het krijt’
Singer-songwriter Judy Blank is actief in de indiefolk 
en americana en speelde op belangrijke festivals als 
Noorderslag en South by Southwest. Als eerste 
Nederlander kreeg ze een uitnodiging om te spelen  
op AmericanaFest in Nashville, het grootste festival  
in het genre. In 2020 won ze het Pop Stipendium van  
het Prins Bernhard Cultuurfonds. Met het stipendium 
wil het Cultuurfonds jaarlijks een veelbelovend  
pop artiest of popband bekronen en stimuleren  
zich verder te ontwikkelen.

23
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Het is een grote donatie. Legt dat  
druk op jou?
Het geld van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
komt van zo’n liefdevolle plek. Het werd gegeven 
door mensen die misschien wel veel geld hebben 
maar er dan toch voor kiezen om de cultuur te 
ondersteunen in plaats van het bijvoorbeeld in 
een bedrijf te stoppen. Dat is oprecht erg aardig, 
selfless en bijzonder. Die mensen zullen benieuwd 
zijn wat er met hun geld wordt gedaan en ook 
bepaalde verwachtingen hebben, maar druk voel 
ik niet. Ik voel me niet afhankelijk, want die plaat 
had ik toch wel gemaakt. Ik vind het wel een grote 
eer, het stipendium gaf me zo’n gevoel van erken
ning. Dat geld is vergeleken daarmee eigenlijk 
bijzaak. 

Wat heeft het stipendium je gebracht? 
Het heeft ervoor gezorgd dat ik heel relaxt aan 
mijn plaat kon werken. Die ontspannenheid hoor 
je terug in de muziek. Ik had alle tijd om muzikaal 

e ontving vorig jaar het Pop 
Stipendium van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. 10.000 euro uit private 
bron, afkomstig van Cultuurfonds

donateurs. Hoe kwam dat zo?
Ik was eind 2019 in Amerika voor een showcase
festival in Nashville. Toen kreeg ik een telefoontje 
van het Cultuurfonds en bleek ik een van de drie 
genomineerden te zijn voor het Pop Stipendium! 
Of ik interesse had. Ik heb voor de nominatie 
niets hoeven doen. Als genomineerde mocht ik 
een plan indienen dat vervolgens beoordeeld 
werd door een vakjury. Ik had totale vrijheid:  
ik mocht zelf bedenken wat ik met het geld zou 
willen doen. Dit was mijn kans om een heel ander 
soort plaat te maken dan ik tot nu toe had gedaan. 
Het vaste format van een zanger met gitaar en 
een bandje erachter had ik wel gezien. Dus ik 
wilde een plaat maken met hele goede liedjes, 
maar niet op de standaard singersongwriter
manier ingevuld. 

Ô
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Je weet heel goed wat je wilt. Wat zou jou 
helpen om de mogelijkheden van pop
mecenaat verder te verkennen?
Nu ik op een bepaald niveau ben weet ik dat ik 
van waarde kan zijn, en ik weet ook dat ik qua 
financiering uit allerlei soorten bronnen zou 
kunnen putten. Waar ik als artiest behoefte aan 
zou hebben is een vaste en onafhankelijke 
persoon of instantie, los van mijn management, 
die een aanspreekpunt kan zijn voor mij en voor 
andere artiesten en die van de hoed en de rand 
weet. Ik zie zelf vaak zo op tegen het verwoorden 
van mijn eigen waarde dat de drempel regelmatig 
veel te hoog voelt om te verkennen wat er 
mogelijk is. Het zou geweldig zijn als je als 
artiest op iemand met kennis zou kunnen 
terugvallen. •

de diepte in te duiken – bij mijn eerdere platen 
was ik dat niet gewend. Mensen hebben geen 
flauw idee hoeveel werk erin zit, hoeveel het kost 
en hoe veel je moet investeren om überhaupt een 
plaat te maken. En hoe lang het uiteindelijk duurt 
voordat je daar zelf qua inkomsten iets van 
terugziet. 

Hoe sta je tegenover financiële hulp  
van je publiek?
Ik ben wel eens financieel geholpen door 
mensen. Voor mijn tweede plaat had ik 5000 euro 
nodig. Zelf had ik met showtjes ongeveer 2000 
euro bij elkaar gesprokkeld, wat voor mij toen 
best veel geld was, en toen was er een tante die 
mij een deel van de rest wilde lenen. Dat geld 
heb ik netjes terugbetaald. Maar er was ook  
een oom die me een deel wilde geven. Die vond 
het leuk wat ik deed, vertrouwde me en gunde het 
me. Ik schaamde me dan ook niet om zijn geld 
aan te nemen. En ik heb één keer mijn fans 
gevraagd om via crowdfunding te helpen  
– niet voor mezelf, maar om de makers van een 
documen taire over het festival AmericanaFest  
te steunen. Veel van mijn fans hebben daaraan 
gedoneerd. Maar ik zou me bezwaard voelen  
om dat voor mijn eigen werk te moeten doen. 
Zolang ik nog kan rondkomen maak ik liever niet 
op die manier gebruik van mijn publiek.

Wat staat je precies zo tegen? 
Ik hou helemaal niet van bedelen, dat doe ik 
gewoon liever niet. Ik wil mijn publiek niet 
belasten, omdat ik weet hoe hard mensen voor 
hun geld moeten werken. Ook merk ik dat veel 
mensen, nu ik de afgelopen jaren ben gegroeid 
als artiest, heel graag een stukje van die groei en 
mijn succes willen claimen. Dat vind ik een 
onprettig idee omdat ik weet dat ik zelf degene 
ben die er het hardst voor loopt. Het idee dat er 
iemand in de zaal zou zeggen: ‘Ik heb meebetaald 
aan de liedjes die we nu horen’ staat mij tegen.  
Ik hou er niet van in het krijt te staan. Als ik een 
gift ontvang, wil ik niet het gevoel hebben dat de 
gevers meer van mij verwachten dan ik zou 
kunnen teruggeven. Dat zou ik echt erg vinden, 
dat gevoel wil ik niet de hele tijd met me mee 
hoeven dragen.

Ô



Boekman Extra 26

Money, that’s what 
I want
Matchingfonds kan gevers 
over de streep trekken 

Popmuziek, geld en de overheid: ze verhouden zich moeizaam 
tot elkaar. Hoewel popmuziek inmiddels pakweg zeventig jaar 
bestaat, ontbeert de sector nog steeds een adequate onder
steuning door de overheid. Hij redt zich weliswaar redelijk zonder 
veel overheidsbemoeienis, maar het is zeker voor de aanwas  
van talent van belang dat de overheid financieel haar steentje 
bijdraagt. Dat zal de ondersteuning door particulieren alleen 
maar ten goede komen.

26
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egin maart van dit jaar verscheen er weer 
een popnota van de SP, deze keer van de 

hand van Peter Kwint, die zich al jaren inzet 
voor meer aandacht voor de popsector vanuit  
de rijksoverheid (Kwint 2021). Uit de nota komt 
naar voren dat popmuziek binnen het overheids
beleid voor de kunsten volgens de SP nog steeds 
geen volwaardige plaats heeft. De financiële 
steun voor de makers vanuit overheden en 
fondsen neemt als gevolg daarvan een marginaal 
deel van de totale kunstbegroting voor zijn 
rekening. Popmuzikanten kunnen, op een 
enkeling na, niet rondkomen van de inkomsten 
uit hun werk en zijn aangewezen op bijbaantjes 
om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 
In de ogen van publiek en beleidsmakers blijft 
de popsector het imago houden van commercia
liteit en ‘snel geld’. Zij hebben geen idee dat de 
meeste popmuzikanten voor een tarief onder het 
minimum werken. ‘Zij zien een gage van bijvoor
beeld 2000 euro, maar niet wat de kosten zijn’, 
aldus een van de gespreksdeelnemers aan een 
onderzoek naar tarieven en honoraria in de 
popmuziek (Vinken 2020, 25). Onderzoekers van 
Dialogic, die in opdracht van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de popsector 
onderzochten, typeerden deze als een ‘winner 
takes all’markt, waarbij een klein deel van de 
makers het merendeel van de verdiensten 
binnenhaalt, terwijl het restje dat overblijft 
onder het gros van de makers verdeeld wordt 
(Veldman et al. 2020, 113).
 
Hoog doityourselfgehalte
Natuurlijk is er sinds het ontstaan van pop
muziek in de jaren vijftig van de vorige eeuw wel 
het een en ander verbeterd, maar de sector blijkt 
voor beleidsmakers moeilijker te doorgronden 
dan de gevestigde kunsten. De sector kenmerkt 
zich vanaf het begin door een hoog doityourself
gehalte en is heel anders georganiseerd dan 
andere kunstsectoren. Bands hebben geen 
bestuur of raad van toezicht, die de artistieke  
en zakelijke koers in de gaten houden en de 
artiesten van advies voorzien. Bovendien heeft 
de sector niet de automatische verbinding met 
lokale overheden die andere podiumkunsten 
hebben. Zo namen lokale overheden vaak het 
initiatief voor de oprichting van een eigen orkest 
of toneelgezelschap of sprongen ze bij als er 
tekorten ontstonden (Bevers et al. 1990, 147 en 

153). Een toekomstvisie, zoals die nodig is voor 
een subsidieaanvraag, ontbreekt in veel gevallen 
bij popmuzikanten, of het moet zijn dat ze ooit 
succes vol willen worden. Er wordt in de sector 
veel meer op de korte termijn gedacht. Daar
naast hebben ze meestal geen ervaring met het 
onder woorden brengen van hun eigen waarde 
en betekenis, wat bij een subsidieaanvraag ook  
van belang is. Bovendien is het voortbestaan  
van een band veel onzekerder dan dat van een 
orkest, dat doorgaans verbonden is aan een 
instituut of instelling, denk aan het Concert
gebouw orkest. De identiteit van een band is 
daarentegen volledig verbonden aan de leden. 
 Zonder een toekomstvisie die aangeeft waar 
je als aanvrager wilt staan na een bepaalde 
periode en waarbij je aan allerlei criteria moet 
voldoen, is het niet alleen moeilijk om in aan
merking te komen voor subsidie, maar ook voor 
opname in de culturele Basisinfrastructuur (BIS).  
Dat het De Staat gelukt is om dit bastion van  
de gevestigde kunsten binnen te dringen, heeft 
de band dan ook voor een groot deel aan zijn 
manager, Arjo Klingens, te danken. Die ziet het 
als haar taak om zo’n aanvraag te schrijven. ‘Dat 
is niets voor muzikanten, laat die maar creatief 
bezig zijn, in plaats van de afweging te moeten 
maken of ze er wel veel tijd in moeten stoppen, 
terwijl het dan uiteindelijk wellicht niets 
oplevert’ (Nuchelmans 2019). Omdat zij sinds 
2014 als adviseur aan het Fonds Podiumkunsten 
is verbonden, is zij ook goed op de hoogte van  
de vereisten voor zo’n aanvraag. Bands en 
muzikanten lijken erbij gebaat om toegang te 
hebben tot mensen die hen bij een subsidie
aanvraag kunnen helpen, zoals ook Judy Blank 
in deze Boekman Extra zegt.

Op naar professionalisering
In het verleden kon je als popmuzikant op je 
zoektocht naar financiële ondersteuning vanuit 
rijks of particuliere fondsen of de verschillende 
overheden nog vaak een beroep doen op een 
lokale of regionale popkoepel of de hulp 
inroepen van het Nationaal Popinstituut en zijn 
voorloper de Stichting Popmuziek Nederland. 
De meeste van dit soort instellingen bestaan 
inmiddels niet meer of zijn opgegaan in lokale  
en regionale kunstorganisaties. Doordat deze 
zich meer in de volle breedte met de kunsten 
bezighouden is de specifieke expertise voor  

Ô
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 Zo is er via de zogenaamde Upstreamregeling 
sinds 2019 de mogelijkheid voor popmuzikanten  
om op projectbasis, bij het Fonds voor de 
Podium  kunsten (FPK) of het Stimuleringsfonds 
voor de Creatieve Industrie (SCI), een bijdrage 
aan te vragen. Zo’n project kan het opnemen 
van een album zijn, het ontwikkelen van een live 
act, internationale promotie van een album of 
samen werking met andere kunstvormen. De 
regeling valt in twee delen uiteen: Upstream: 
music, dat is ondergebracht bij het FPK, en 
Upstream: design, dat door het SCI wordt 
beheerd en zich richt op samenwerking met de 
designsector. De helft van het bedrag dat 
beschik baar is voor de regelingen is afkomstig 
van de fondsen en de andere helft komt van 
Sena, de organisatie die de rechten van 
producenten en muzikanten regelt. De regeling 
is speciaal bedoeld voor artiesten voor wie wel 
een markt is, maar voor wie het financiële risico 
nog te groot is om de noodzakelijke investe rin
gen te kunnen doen. Zo wordt het ze mogelijk 
gemaakt een structurele sprong in hun carrière 
te maken.1

Matchingfonds
Langzaam maar zeker is er dus een infra
structuur voor  popmuzikanten aan het ontstaan 
om financiële overheidsondersteuning aan te 
vragen. Opvallend is dan weer wel dat het idee 
en de opzet van Upstream afkomstig zijn uit de 
sector zelf. Net als jaren geleden het Podium
plan.2 In het laatste geval was het de Stichting 
Popmuziek Nederland die de aanzet gaf.  
Bij Upstream was het de Popcoalitie, een soort 
branche en belangen  vereniging van de pop
sector in de volle breedte, die verantwoordelijk 
was voor de initiatie van de regeling. 
 Zo lijkt het overheidsbeleid, met bij behoren
 de subsidies, inmiddels bereikbaar voor de geves
tig de namen (De Staat) en bands en artiesten  
die daarnaar op weg zijn. Wat nog ontbreekt is 
een met Upstream vergelijkbare regeling voor  
popmuzikanten die nog in de beginfase van hun 
carrière staan of zich op een meer experimenteel 
genre richten. Daarbij kan lering getrokken 
worden uit de voorbeelden die Van den Braber 
en Hueting in hun bijdrage aan deze Boekman 
Extra noemen, al zijn dit meer gevestigde namen. 
Via hun fans weten zij genoeg geld binnen te 
halen om een project te realiseren in tijden van 

de popsector verloren gegaan. Er lijkt dan  
ook zeker een taak weggelegd voor de pop
opleidingen om de studenten te leren verwoorden 
wat ze artistiek willen bereiken en zo te zorgen 
dat er een betere aansluiting is op geldstromen 
vanuit de verschillende overheden en fondsen. 
Dit kan ze bovendien helpen om private gevers 
gerichter te benaderen.
 De professionalisering zoals die bij De Staat 
heeft plaatsgevonden, is een volgende stap op 
weg naar meer erkenning van de popsector als 
een volwaardig onderdeel van de kunstensector, 
maar is voor veel bands nog een brug te ver.  
Het vereist een basis, die je slechts door jaren 
samen te werken en te groeien van een begin
nende band naar een gevestigde naam in de 
sector kunt verkrijgen. Zo werkt het ook in  
de canonieke kunsten. Je kunt je echter afvragen 
of dit model ook toepasbaar is op de hele pop
sector. Inmiddels is er al een aantal initiatieven 
die meer aansluiten bij de popsector en die 
particuliere financiering (en dus ook mecenaat) 
kunnen bevorderen.

Ô
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nood, zoals de coronacrisis, inkomsten te 
genereren of, zoals Pip Blom, een duurzaam 
verdienmodel op te zetten. Zoals Yosha 
Wijngaarden en Ellen Loots in hun artikel 
suggereren zou een matchingfonds, waarbij de 
overheid of een particulier fonds het bijeen
gegaarde bedrag verdubbelt, hier als een soort 
vliegwiel kunnen fungeren. Dit werd recentelijk 
nog beaamd in het onderzoek Leve het geven 
(Brouwer et al. 2020). Ook in andere artikelen 
over mecenaat en giften in de cultuursector 
wordt het belang onderstreept van een combi
natie van overheids en private financiering 
(Steenbergen 2011; Bevers et al. 1990, 132). 
Bevers en Hitters spreken van een complemen
tair systeem, terwijl Steenbergen een stabiel 
systeem definieert als een gemengd stelsel  
van publieke en private gelden die gezamenlijk 
een solide basis vormen. De overheid dient in 
haar ogen te faciliteren, terwijl particulier geld er 
vooral is om te excelleren. Van den Braber sluit 
zich hier in haar artikel in Boekman 126 bij aan, 
als ze pleit voor een benadering van de mecenas 
als hoeder van groei in plaats van als redder  
in nood (Braber 2021). 
 De geschiedenis leert echter dat het initiatief 
voor een matchingfonds voor popmuziek niet 
van de overheid is te verwachten. De Popcoalitie 
zou hier, samen met een organisatie als Sena, 
wederom een belangrijke rol in kunnen spelen. 
De Popcoalitie is op de hoogte van wat er speelt 
in de sector en heeft inmiddels bewezen de over
heid te kunnen overtuigen van de noodzaak  
van ondersteuning vanuit diezelfde overheid.  
Als een partij als Sena bereid is een deel van  
het startkapitaal voor de regeling in te leggen, 
zal dat de overheid nog eerder over de streep 
trekken. En gezien het feit dat deze aanvullende 
regeling voor artiesten in het begin van hun 
loopbaan zou moeten zijn, zal het bedrag aan
zienlijk lager liggen dan de 300.000 euro die 
Sena bijdroeg aan Upstream: music. Dat zou 
toch te verwezenlijken moeten zijn en de  
talent ontwikkeling van popmuziek in Nederland 
zou daarmee een enorme steun in de rug 
krijgen. •
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 Noten
1 https://fondspodiumkunsten.nl/content/

subsidieregeling/i_126/
ToelichtingUPstream1020.pdf

2 Het Podiumplan maakte het poppodia 
mogelijk concerten van Nederlandse 
bands te programmeren door een 
bijdrage te verstrekken als de kosten 
voor het concert niet gedekt werden.  
De programmeur van het podium had 
hier de rol van kwaliteitsbeoordelaar  
en de artiesten waren er zelf meestal  
niet eens van op de hoogte dat ze 
gesubsidieerd werden (Nuchelmans 
2002, 59).
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Boekman Extra is een 
onregel   matig verschijnende 
digitale uitgave van  
de Boekman  stichting. 

De Boekmanstichting 
verzamelt en verspreidt 
kennis en informatie over 
kunst en cultuur in beleid en 
praktijk. Het werkterrein 
omvat het kunst en cultuur
beleid van de overheden, 
particuliere financiering  
van kunst, de sociaal
economische en juridische 
aspecten van de kunsten  
en het kunstenaars beroep, 
marketing en sponsoring, 
culturele organisaties en 
manifestaties, kunst in 
relatie tot (nieuwe) media, 
cultuurbehoud, kunst
educatie, amateurkunst  
en kunstvakonderwijs. 

Zie ook www.boekman.nl
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