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Marielle Hendriks

‘Mercy, mercy, mercy’
Zelfstandig muziekdocent sappelt, met plezier
Interview trompettist Victor Borkent

‘W

ekenlang had ik slapeloze nachten door
het nieuws dat het Koorenhuis – een van
Nederlands grootste cultuureducatie-instellingen in hartje Den Haag – al zijn kunstdocenten moest ontslaan. Mijn belangrijkste
inkomstenbron viel in een klap weg.’ Nu is Victor
Borkent zzp’er en heeft hij dankzij zijn netwerk
in de regio vooralsnog genoeg werk. Dat wordt
nu veel meer dan voorheen beheerst door
administratief werk achter de computer. Werk
waarin hij niet geschoold is en dat daardoor
extra tijdrovend is. Hij maakt gemiddeld werkdagen van 13 uur, van half 10 ’s morgens tot half
11 ’s avonds. Hij verzucht: ‘Het gaat dag en nacht
door. En straks komt de zomervakantie eraan,
dan krijg ik nul inkomsten binnen. Daar moet ik
ook nog een buffer voor zien op te bouwen.
Gelukkig heb ik wel heel leuk werk, en raak je
snel gewend aan minder geld en harder werken.’
Vroeger stopte hij veel tijd in lesvoorbereiding
en het bestuderen van nieuwe lesmethoden en
ging hij nog wel eens twee uurtjes fietsen. Nu
draait hij wegens tijdgebrek op zijn jarenlange
ervaring en eerdere lesvoorbereidingen. Van
fietsen komt het niet meer.
Borkent (56 jaar) is trompettist en heeft daarnaast al vele jaren een gemengde beroepspraktijk als trompetleraar en (big band)dirigent.
Hij vertelt dat hij zijn risico’s en inkomstenbronnen sindsdien probeert te spreiden. Met een
aantal oud-collega’s heeft hij de Muziekacademie Den Haag opgezet. Het is pionierswerk, in een pand waarin ze voor tien jaar een
aantal ruimten hebben kunnen huren. Een deel
van zijn leerlingen heeft hij meegenomen en
gelukkig is er ook nieuwe aanwas. Die komt
vooral uit de sjieke expatwijk waar het imposante gebouw van de Muziekacademie Den

Haag staat. Het Koorenhuis had speciaal
afgestelde programma’s op bijvoorbeeld de
Turkse gemeenschap en werkte intensief samen
met scholen uit achterstandswijken. En hoewel
de lessen bij de Muziekacademie Den Haag nu
hetzelfde kosten als toen – de cursisten mochten
er niets van merken, vonden ze – bereiken ze
die groepen nu niet meer. Ze zouden niet weten
hoe. ‘Wij zijn musici, geen publiciteitsmedewerkers.’ Het roept bij Borkent de vraag op wat
die bezuinigingen van destijds nu echt hebben
opgeleverd. Het Koorenhuis heeft weliswaar een
doorstart gemaakt, maar is nu vooral een soort
verhuurbedrijf van ruimten. Bijna niemand is
daar gebleven. Iedereen zit nu wat voor zichzelf
‘te pielen’, soms ook nog wel voor scholen of
minderheden, maar dat gebeurt niet meer in
gecoördineerd verband.
Met de Jazzschool Den Haag, een ander
recent Haags initiatief waar Borkent bij betrokken is, maken ze nog wel gebruik van het
Koorenhuis als leslocatie. Vooral omdat de
kamers goed zijn ingericht en hun leerlingen
na afloop graag een drankje drinken in de foyer.
De reis- en parkeerkosten zijn hoger dan het lesgeld, rekende een cursist laatst uit. Saxofonist
Robert Veen was hier tot voor kort de drijvende
kracht, maar is onverwachts overleden. Dat
relativeert alle gebeurtenissen van de afgelopen
tijd. Zijn werkzaamheden heeft Borkent nu
gedeeltelijk overgenomen. Vooral het leerlingen
werven voor de Jazzschool is een heel gedoe,
vertelt hij. Daar hebben ze geen van allen
verstand van, en het vergt daardoor erg veel tijd.
De Bikkelband
Waar de lespraktijk dankzij bovenstaande
initiatieven nog goed gaat, blijkt zijn uitvoerende
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muziekpraktijk als (jazz)trompettist tanende.
Vroeger speelde hij vaak in gelegenheidsformaties in clubs, op festivals en bij feestgelegenheden over de hele wereld. Nu gaat hij
nog zelden op reis. De laatste keer was alweer
anderhalf jaar geleden en bracht hem dankzij
zijn contacten met Surinaamse musici naar
Paramaribo. En waar hij vroeger met gemak 250
euro verdiende met een avondje spelen als
trompettist, mag hij nu blij zijn met 30 euro. Daar
gaan de reiskosten nog vanaf. Desondanks is de
concurrentie moordend voor dit soort klussen.
Hoe jonge musici zich hierin staande houden, is
Borkent een raadsel. Als zzp’er richt hij zijn
pijlen daarom bewust op het lesgeven, wat
vooralsnog lijkt te slagen dankzij zijn jarenlange
ervaring en opgebouwde netwerk.
Hij leeft tegenwoordig sober. Is gestopt met
eten buitenshuis, wat hij vroeger graag deed.
‘Gelukkig kookt mijn vriendin heel lekker en
snel. Daar hebben we geluk mee. Zij is saxofoniste en nog wel in vaste dienst bij haar muziekschool in Leiden. Die heeft een andere keuze
gemaakt.’
Als hij zijn werk de komende tien jaar zo kan
blijven uitvoeren komt het wel goed. Hij moet
alleen niet ziek worden, want zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering – die hij zich niet
kan permitteren – zal hij zijn huis moeten
opeten. Daar moet hij niet aan denken. Daarom
heeft hij ook zijn groot rijbewijs gehaald, zodat
hij in het uiterste geval aan de slag kan als
vrachtwagenchauffeur. En ’s avonds de deur van
de wagen dichttrekken en echt klaar zijn met het
werk heeft ook iets aantrekkelijks. ‘Natuurlijk
probeer ik mijn werk in de muziek te behouden,
maar mochten de donkere wolken zich samenpakken, dan heb ik dit achter de hand.’
Waar hij niet op bezuinigd heeft zijn de inspanningen om zijn leerlingen orkestervaring op te
laten doen. Sinds kort is hij bijvoorbeeld begonnen met de Bikkelband, een soort bigband op
projectbasis. Jonge blazers tussen de 13 en 16
jaar spelen dirty jaren zeventig funk. ‘Mercy,
mercy, mercy’, dat werk. ‘Niets is zo mooi als al
die muziek makende kinderen samen te zien
spelen!’ •
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