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k doe niets zomaar voor het geld, behalve 
commercials inspreken voor radio en 

televisie’, aldus Carolien Borgers, cabaretière 
(1983). ‘Al het andere doe ik met artistieke 
motieven.’ Zij tourt sinds 2008 met eigen theater-
programma’s door het land. Zeker weten, haar 
vierde show, loopt tot begin 2016.

Dankzij een fulltimebaan in de horeca wist ze 
zichzelf in het eerste jaar na haar afstuderen aan 
de Amsterdamse Toneelschool en de Kleinkunst-
academie in 2005 van een inkomen te voorzien. 
Ter aanvulling deed ze inspreekwerk voor com-
mer cials voor radio en televisie, zoals voor een 
reisorganisatie en de bloemenbranche. ‘Veel 
kunstenaars doen het, hoor, maar niet iedereen 
praat er graag over.’ Zij zit er niet mee. Stem-
vaardigheid was een belangrijk onderdeel van 
haar opleiding. 

Met deze inkomsten fi nancierde Borgers haar 
eerste show, Snars, in 2008. Haar glansrijke 
afstudeerproject, een liedjesprogramma in 
De Kleine Komedie in Amsterdam, lag aan het 
avondvullende cabaretprogramma ten grondslag. 
Ze investeerde in fl yers, maar ook in een techni-
cus en een impresariaat. Ondertussen hield ze 
haar vaste lasten laag. Ze woont goedkoop in 
De Baarsjes in Amsterdam-West. ‘Een begane-
grondwoning in een oude stadswijk brengt 
helaas een risico met zich mee: er is al vier keer 
ingebroken. De laatste keer werd notabene 
mijn fi ets gestolen die ik voor de deur had gepar-
keerd, terwijl ik binnen de schade van de inbraak 
opnam.’

In 2008, dus ver voor de bezuinigingen van het 
kabinet-Rutte I, konden theaters beginnende 
podiumkunstenaars nog de fi nanciële ruimte 

geven om zich te ontwikkelen, legt ze uit. Daar 
heeft ze van kunnen profi teren. ‘Als je maar 
een impresariaat had, kon je wel aan de slag. 
Cabare tiers konden toen nog in de luwte ervaring 
op doen en er zelfs een bescheiden inkomen uit 
halen. Dat is nu geheel anders.’ Er is bovendien 
veel meer concurrentie. ‘Ik houd mijn hart vast 
voor beginnende cabaretiers. Maar liefst 147 
trekken er per seizoen de theaters in. Het is nogal 
overbevolkt geraakt.’ Bovendien komen de 
klappen in de theatersector inmiddels hard aan. 
Ook Borgers merkt dat. ‘Theaters worden letter-
lijk weggevaagd. Denk aan De Poorterij in Zalt-
bommel en Schouwburg De Nieuwe Doelen in 
Gorinchem. Echt fi jne theaters, waar ik graag 
kwam.’ Borgers noemt het treurig. Ook voor haar 
heeft dit consequenties: ze is onlangs gecon-
fron teerd met een fi nanciële strop omdat haar 
optreden in De Poorterij eind 2014 vanwege het 
faillissement van het theater niet kan worden 
uitbetaald. Het gaat voor haar om een ‘behoorlijk 
bedrag’. Ze kreeg maanden na het optreden de 
mededeling dat de artiesten niet meer worden 
uitbetaald. ‘Terwijl ik zelf al aan mijn verplich-
tingen jegens een technicus, lichtontwerper en 
regisseur heb voldaan. Gelukkig kan ik de klap 
opvangen, omdat ik er dingen bij doe, maar het is 
niet prettig.’

Omdat theaters bang zijn voor dit soort 
scenario’s, zijn ze tegenwoordig minder snel 
bereid om fi nanciële risico’s te dragen. ‘Als 
podium kunstenaar ben je medeverantwoordelijk 
voor de promotie van je eigen programma. Alsof 
ik tijd heb om een paar dagen van tevoren naar 
een stad af te reizen om er te gaan fl yeren!’ Op 
eigen kosten laat ze nu fl yers en posters drukken 
en versturen naar een schouwburg, die de 
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verplichting heeft dat materiaal te verspreiden. 
Maar dat gebeurt lang niet altijd, omdat er geen 
budget is of geen mankracht. ‘Ook theater-
personeel moet steeds harder werken voor 
minder geld.’ Dan kan het gebeuren dat je maar 
veertig kaartjes voor een avond verkoopt, en dat 
betekent dat je als artiest geld bijlegt in plaats 
van geld verdient.

De cabaretière heeft inmiddels een eigen bedrijf, 
met telkens gemiddeld drie man op projectbasis 
in dienst: een technicus, een muzikant en een 
impresario. Ze is op meerdere fronten actief: van 
muziek maken en zingen tot columns schrijven 
en meedoen aan amusementsprogramma’s op 
radio en televisie. De verschillende werkzaam-
heden liggen voor haar in het verlengde van 
cabaret. ‘Ik hecht eraan verschillende vormen 
van creativiteit te beoefenen. Niet voor het geld, 
maar omdat ik er inspiratie uit haal.’ Ze heeft 
geen contract met een omroep, maar werkt op 
projectbasis. De radio- en televisiewerkzaam-
heden genereren incidentele inkomsten. Voor 
het inspreekwerk, dat ze heeft behouden, heeft 
ze een jaarcontract. Dat verschaft haar, samen 
met de cabaretvoorstellingen, een basisinkomen, 
en biedt de mogelijkheid om in haar theater-
programma’s te investeren. Maar ook om bijvoor-
beeld een cd in eigen beheer uit te geven (De 
Andere Ik, 2014). Kosten: 15.000 euro. ‘Dat ga ik 
niet terugverdienen...’ 

Haar bijdrage aan het immens populaire familie-
programma Wie is de Mol? in 2013 leverde even-
min klinkende munt op, maar wel veel naams-
bekendheid. ‘Ik ben uit de gevarenzone’, legt ze 
uit. ‘Er zit bij mij minstens honderd man in de 
zaal, en dat is mede te danken aan De Mol. Dus 
die drie weken die ik daarvoor doorbracht in 
Zuid-Afrika, kon ik weliswaar geen geld ver dienen,
maar kan ik achteraf wel wegschrijven als 
investering in het merk Carolien Borgers.’ •
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