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7introductie

1. Introductie

De Nederlandse muziekmarkt staat in de top tien van de wereldwijde muziek-
industrie en de Nederlandstalige muziek bedraagt al een aantal jaren onge-
veer 25% van de Nederlandse muziekmarkt1. De groei van de populariteit van 
Nederlandstalige muziek sinds het eind van de vorige eeuw is mede ingegeven 
door veranderingen in de Nederlandse samenleving gedurende de laatste decennia. 
Wereldwijd is een steeds verdergaande tendens tot mondialisering en individu-
alisering te onderkennen met als gevolg dat de behoefte aan nationale saamho-
righeid is toegenomen. De behoefte aan saamhorigheid is mensen eigen. Het is 
echter altijd vooral lokaal georiënteerd geweest en begrensd door het dorp, de 
stad, de provincie of de zuil. De eenwording van Europa versterkt het nationaal 
bewustzijn en doet het gevoel van ‘Nederlander’ toenemen met de Nederlandse 
taal als nationaal bindmiddel. Ook muziek heeft emotioneel positieve waarde en 
creëert solidariteit. Ter Bogt beschouwt muziek als een goed smeermiddel in het 
versterken en benadrukken van de band tussen mensen2. Als uiting van de cultuur 
fungeert Nederlandstalige muziek als bindmiddel tussen Nederlanders en zorgt het 
voor een gevoel van nationale saamhorigheid. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de populariteit van de Nederlandstalige muziek is toegenomen sinds de mid-
jaren ’90 van de vorige eeuw, als effect op maatschappelijke veranderingen waarbij 
Nederland meer en meer onder invloed van de Europese Gemeenschap en de we-
reldwijde politiek is komen te staan en waarbij de toenemende zelfstandigheid en 
keuzevrijheid van individuen zorgen voor minder sociale cohesie en een gevoel van 
‘afstand’ tot elkaar3. 

Dat Nederlandstalige muziek saamhorigheid teweegbrengt, is in december 2010 
voelbaar in het muziekpaleis Ahoy wanneer Jan Smit daar een concert geeft in het 
kader van zijn ‘Leef je Uit’-tour. De eerste tune van één van zijn grootste hits klinkt 
en het publiek gaat compleet los. De sfeer is in één woord geweldig! Ahoy is in 
feeststemming. Het publiek is uitgelaten en bij het refrein klinkt massaal: 

“Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt
als ik jou zo zie, klinkt een symfonie 
en je weet hoeveel ik van je hou 
heel mijn hart staat open voor jou.”

Op de tribunes is iedereen opgestaan en in de arena wordt volop gehost en gedanst. 
Jan staat te genieten op het podium en kijkt met een brede lach de zaal in. Het pu-
bliek ligt aan zijn voeten. Het is zinderend en indrukwekkend, die saamhorigheid 

1 Nederlandse Vereniging van Producers en Importeurs van beeld- en geluidsdragers, 2010
2 Ter Bogt, 2008
3 Vgl. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2007
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8 een wereld van succes

in Ahoy in deze tijd van maatschappelijke verdeeldheid in Nederland, Europa, in 
de gehele wereld. Even is die verdeeldheid buiten de deur, want in Ahoy brengt Jan 
Smit vrolijkheid, gezelligheid en levenslust met zijn muziek. Het publiek is afkom-
stig uit alle lagen van de bevolking en dus zeer divers. Voor even zijn die verschillen 
niet belangrijk. In Ahoy zijn de mensen één, verenigd door Jan Smit! 

De Nederlandstalige muzieksector als onderzoeksveld 
Maatschappelijke tendensen hebben de tijd rijp gemaakt voor Nederlandstalige 
muziek op breder niveau dan vroeger. Deze factor in de ‘outer’ context van de mu-
ziekbusiness draagt zonder twijfel in belangrijke mate bij aan het hedendaagse suc-
ces van Nederlandstalige muziekartiesten4. Maar evengoed lukt het de ene artiest 
beter dan de andere succes te boeken op de Nederlandstalige muziekmarkt. De 
muzikale begaafdheid en het talent van de artiest spelen uiteraard een rol5. Maar 
“it takes more than talent to succeed in music” 6, aldus Beeching. Wat een muziekar-
tiest nog meer nodig heeft om succes te realiseren, vat zij als volgt samen: “.....it 
takes the courage to dream, the power to plan and the will to get things done” 7. Zwaan 
komt na onderzoek tot de conclusie dat naast het talent en de persoonlijkheid van 
de artiest ook zijn of haar achtergrond een belangrijke rol speelt en dat vooral een 
professionele context met daarbinnen een professioneel netwerk van belang is voor 
een succesvolle muzikale carrière8. Ik zoom daar verder op in en ga na wat nodig 
is om in de hedendaagse Nederlandstalige muzieksector succes te organiseren en te 
managen. Ik doe dat aan de hand van de uitkomsten van mijn praktijkwetenschap-
pelijke onderzoek bij Volendam Music BV en Lukassen Produkties, twee grote 
en bekende namen in de Nederlandstalige muziekbusiness9. Daarbij ga ik na hoe 
Volendam Music BV en Lukassen Produkties vorm geven aan het management van 
muziekartiesten, wat zij doen of nalaten om het succes van hun artiesten te orga-
niseren en managen en waardoor dat is ingegeven. Tot slot kijk ik naar de ambitie 
van Volendam Music BV en van Lukassen Produkties en geef ik aan wat nodig is 
om die te realiseren. De conclusie geeft aan wat cruciaal is om succes in de heden-
daagse Nederlandstalige muzieksector te organiseren en te managen en geeft weer 
welke factoren daar aan bijdragen of daar juist aan in de weg staan. 

Samengevat luidt de centrale vraag, die in de conclusie een antwoord krijgt als 
volgt: Welke factoren zijn cruciaal om in de hedendaagse Nederlandstalige muziek-
sector succes te organiseren en te managen?

Om tot een antwoord op deze vraag te komen, zijn de volgende deelvragen aan de 
orde:

Wat doen Volendam Music BV en Lukassen Produkties (niet) om succes in de 
Nederlandstalige muzieksector te organiseren en waardoor is dat ingegeven?

4 Vgl. Pettigrew, 1997
5 Maister, 1997
6 Beeching, 2010: vii
7 www.angelabeeching.com
8 Zwaan, 2009
9 Vgl. ‘t Hart e.a., 2007

1.
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9introductie

Hoe organiseren en managen zij het behoud van succes?

Hoe geven zij vorm en inhoud aan het management van de muziekartiesten en 
welke beweegredenen liggen daar aan ten grondslag?

Wat is de ambitie van Volendam Music BV en Lukassen Produkties en wat is 
nodig om die te realiseren?

In de volgende alinea’s licht ik de terminologie en de genoemde organisaties nader 
toe. 

Wat is succes? Judge en anderen wijzen erop dat het oordeel over succes altijd af-
hangt van het perspectief van degene die oordeelt10. Volgens Becker hangt succes 
samen met de status van de muziekartiest en wordt bepaald door de reputatie van 
de artiest11. Dit is een subjectieve manier van kijken naar het succes van een mu-
ziekartiest. Objectief gezien is een muziekartiest succesvol als dat door anderen is 
vast te stellen op basis van objectieve criteria zoals salaris, aantal verkochte albums 
of aantal gewonnen muziekprijzen12. Ook het aantal optredens per jaar vormt een 
belangrijke objectieve indicator voor het succes van een muziekartiest. Aan de hand 
van deze objectieve criteria stel ik vast dat Jan Smit, Nick & Simon en de 3JS alle 
drie door de jaren heen meerdere gouden en platinaplaten op hun naam hebben 
staan. Ook hebben zij grote muziekprijzen in de wacht gesleept. Bovendien heb-
ben zij in 2010, 2011 en in 2012 ieder meer dan tweehonderd optredens per jaar 
in Nederland. Ze zijn daarmee met recht aan te merken als de meest succesvolle 
artiesten in de Nederlandstalige muziekbusiness op dit moment. Ook Monique 
Smit doet het niet slecht gezien haar noteringen in de Nederlandse hitlijsten en 
het aantal van circa honderdenvijftig optredens per jaar. Volendam Music BV is 
het brein achter deze artiesten en doet hun management. Het bedrijf is al meer dan 
veertig jaar een begrip in de Nederlandse muzieksector. De naam van Jaap Buijs, 
de grondlegger van Volendam Music BV, is verbonden aan meerdere succesvolle 
Nederlandse muziekartiesten uit verschillende decennia. Jaap Buijs heeft glorietij-
den gekend met George Baker, The Cats, Imca Marina en Maribelle en is ook de 
stuwende kracht achter Jan Smit, Nick & Simon, de 3JS en Monique Smit. Wat 
is zijn succesformule? Zijn samenwerking met Jan Smit is het meest intrigerend, 
want wat zou Jan Smit zijn zonder Jaap Buijs? Natuurlijk is Jan muzikaal begaafd, 
maar Jaap beheerst zonder twijfel de kunst om de populariteit van muziekartiesten 
tot ongekende hoogtes te laten stijgen. Hij geeft de indruk een kundig manager 
te zijn, die weet wat hij doet en vooral wanneer. Mijn nieuwsgierigheid naar de 
werkwijze van Jaap Buijs in relatie tot het aanhoudende succes van Jan Smit is de 
aanzet geweest voor mijn onderzoek. Jaap runt zijn bedrijf met zijn kinderen Alice 
en Aloys Buijs. Hoofdstuk twee beschrijft op welke wijze Jaap, Alice en Aloys Buijs 
het succes van hun artiesten organiseren en managen. 

10 Judge e.a., 1995
11 Becker, 1982
12 Jaskolka, Beyer & Trice, 1985
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Een andere bekende naam in de Nederlandstalige muziekwereld is Lukassen 
Produkties, ook een familiebedrijf met Leo Lukassen als grondlegger. Van kaste-
lein groeit hij in de jaren ’70 uit tot manager van De Havenzangers en later ont-
dekt hij Arne Jansen. Wanneer Leo een kantoor in artiestenmanagement begint, 
is Lukassen Entertainment BV een feit. Artiesten met een Nederlandstalig volks-
repertoire sluiten zich aan bij Lukassen Entertainment BV, zoals Jacques Herb en 
vele andere namen waaronder later ook Koos Alberts. In 2001 doet Leo het bedrijf 
over aan zijn kinderen, Leon, Joyce en Mariëlle. Later treedt ook Menno Muis 
toe tot de directie. In 2004 begint Lukassen Produkties het Megapiratenfestijn te 
organiseren. Het groeit uit tot een enorm succes. Zowel in 2010 als in 2011 staat 
de tent van het Megapiratenfestijn dertien keer in het land met een uitverkocht 
Megapiratenfestijn in het Gelredome in Arnhem als kroon op het succes. Lukassen 
Produkties is in 2011 en 2012 tevens het exclusieve boekingskantoor voor diverse 
Nederlandstalige artiesten en begeleidt een aantal van hen met de opbouw van 
succes. Op basis van de eerder genoemde objectieve criteria werkt ook Lukassen 
Produkties met succesvolle artiesten. De Gebroeders Ko hebben grote successen op 
hun naam staan en geven rond de honderenvijftig tot dik tweehonderd optredens 
per jaar in Nederland. De band Hike is al jaren een fenomeen in de Achterhoek, 
weet in 2011 landelijk door te breken en geeft in 2012 over de honderd optredens. 
Volkszanger Winnie is landelijk minder bekend en staat aan het begin van zijn car-
rière. Hoofdstuk drie beschrijft de bijdrage van Lukassen Produkties aan het succes 
van de artiesten die bij hen zijn aangesloten. Hoe zij te werk gaan, breng ik in beeld 
met genoemde artiesten als praktijkcases.

Wetenschappelijke inbedding
Mijn bevindingen zijn sociaal-wetenschappelijk van aard, doordat ze betrekking 
hebben op het gedrag en het handelen van betrokkenen in hun sociale omge-
ving. In mijn onderzoek staan de gedragingen en handelingen centraal van de 
mensen die bij Volendam Music BV werken en de artiesten die zijn aangesloten 
bij Volendam Music BV te weten Jan Smit, Nick & Simon, de 3JS en Monique 
Smit, de mensen die voor of in opdracht van Volendam Music BV werken ten 
behoeve van deze artiesten, alsmede de mensen die voor of in opdracht van deze 
artiesten zelf werken ten behoeve van hun muzikale carrière. Ook staan de gedra-
gingen en handelingen centraal van de mensen die bij of voor Lukassen Produkties 
werken, een aantal van de bij Lukassen Produkties aangesloten artiesten te weten 
de Gebroeders Ko, de band Hike en volkszanger Winnie, de mensen die voor of 
in opdracht van Lukassen Produkties werken ten behoeve van deze artiesten en 
tenslotte de mensen die voor of in opdracht van deze artiesten zelf werken ten 
behoeve van hun muzikale carrière. Ik beschouw hen tegen de achtergrond van 
de Nederlandstalige muziekbusiness in de periode 15 oktober 2010 tot en met 
15 november 2012. Omdat ik aandacht besteed aan cultuuraspecten in relatie tot 
sociale verbanden van betrokkenen zijn mijn bevindingen ook van antropologische 
waarde. De doelstelling van mijn onderzoek is meervoudig. De verhouding tussen 
manager en artiest in de muzieksector is in Nederland niet eerder onderzocht. 
In internationale wetenschappelijke studies wordt die verhouding wel benoemd, 
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11introductie

maar blijft die onderbelicht. De meeste studies richten zich op de succesfactoren 
van de artiest zelf en gaan minder (diep) in op de rol en het aandeel van de ma-
nager in het succes van een artiest. De literatuur die voorhanden is op dit terrein 
is Angelsaksisch van aard en voornamelijk geschreven vanuit een ‘how to do’ per-
spectief, met als vertrekpunt dat succes maakbaar is door een aantal stappen in een 
bepaalde volgorde te zetten. Dat het complexer is dan dat, toont deze studie aan. 
Het onderzoek brengt (nieuwe) wetenschappelijk gefundeerde inzichten inzake het 
organiseren en managen van succes van muziekartiesten, opdat de muzieksector 
daar zijn voordeel mee kan doen. De bevindingen stellen artiesten en hun mana-
gers in de muziekbusiness in staat gerichter te werken aan de opbouw, het behoud 
en de groei van hun succes. Inzicht in de factoren die in dat verband van belang 
zijn, kan hen daarbij helpen. De uitkomsten zijn dan ook niet alleen in theoretisch 
opzicht waardevol, maar ook praktisch relevant13. 

Positionering als onderzoeker: van buitenstaander naar ingewijde
Pike reikt het contrastpaar ‘emic’ tegenover ‘etic’ aan als invalshoeken voor onder-
zoek naar gedrag. De ‘etic’ invalshoek is het gezichtspunt van de buitenstaander, 
die los staat van het onderzoeksveld en daardoor van ‘buiten naar binnen’ kijkt. De 
ingewijde heeft een ‘emic’ invalshoek. Hij maak deel uit van het onderzoeksveld, 
kent de gang van zaken en handelt daar naar14. Bij aanvang van het onderzoek 
had ik geen enkele connectie met de muziekbusiness. Mijn beeld van betrokkenen 
en hun werkwijze was gevormd door informatie uit de media. Jaap Buijs was mij 
bekend als de manager van de Volendamse artiesten. De muziek van Jan Smit wist 
ik te waarderen, in tegenstelling tot vele van mijn vrienden en bekenden. Nick 
en Simon beschouwde ik als de muzikale vrienden van Jan. De 3JS waren mij 
onbekend en Monique Smit zag ik als het zingende zusje van Jan. Van Lukassen 
Produkties had ik nog nooit gehoord. Leon Lukassen was voor mij een onbekende. 
Het Megapiratenfestijn kende ik van naam. Winnie zei mij niets en ook de band 
Hike deed geen belletje rinkelen. Op de artiestennaam ‘de Gebroeders Ko’ sloeg ik 
niet aan. Hun hits ‘Toeter op m’n waterscooter’ en ‘Helikopter’ kende ik wel. Ik 
ben mijn onderzoek duidelijk met een ‘etic’ invalshoek gestart. 

Om betrokkenen en hun werkwijzen van binnenuit te leren kennen en begrijpen, 
moest ik tot hun wereld zien door te dringen. Dat was niet eenvoudig. Met bellen 
en mailen naar Volendam Music BV en Lukassen Produkties kwam ik geen steek 
verder. Telkens werd ik op vriendelijke wijze te woord gestaan en op een nette ma-
nier afgewimpeld. Ik moest iets anders verzinnen om ‘binnen’ te komen en zette 
mijn persoonlijke netwerk in. Zo is het balletje gaan rollen. Via een vriend van 
een vriendin kwam ik in contact met de eindredacteur van RTL-Boulevard, die 
bereid was te helpen. Nog geen week later berichtte hij me: “Je mag Jaap bellen voor 
een afspraak, maar weet dat hij niet staat te juichen.” De deur stond op een kier. Ik 
belde Jaap Buijs, die met enige tegenzin instemde met een afspraak. Ik zou hem 
op dinsdagavond 21 september 2010 ontmoeten in Café Old Dutch in Volendam. 

13 ‘t Hart e.a., 2007
14 Pike, 1967
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Ik zat er al even toen hij binnen kwam, een imposante verschijning. “Alsof hij uit 
het televisiescherm komt gelopen”, was mijn eerste gedachte. “Hier ben ik. Wat wil 
je van me?”, was zijn openingszin. Ik stond meteen op scherp. ”Het is nu of nooit”, 
wist ik. Als iemand in Nederland het succes van artiesten weet te organiseren en 
te managen, dan is het Jaap Buijs wel. Zijn bedrijf mocht dan ook niet ontbreken 
in het onderzoek. Halverwege ons gesprek, voelde ik een ommekeer. Jaap begon 
te vertellen. Hij maakte me deelgenoot van een aantal van zijn belevenissen met 
George Baker en vertelde ook hoe Jan Smit in 1998 onder zijn hoede kwam. Het 
einde van ons gesprek, werd het begin van een nieuw avontuur. Jaap Buijs gaf mij 
groen licht. De deur van Volendam Music BV stond open. Nog geen drie weken 
later voegde ik me bij de crew van Jan Smit, die de Rijnhal in Arnhem gereed 
maakte voor de aftrap van zijn ‘Leef je Uit’ tour. Mijn eerste gesprek met Jan zal 
ik me altijd blijven heugen. Hij maakte indruk, doordat hij me op ’t hart drukte 
vooral kritisch te zijn: “Geef vooral aan wat niet goed gaat of beter kan, daar kun-
nen we van leren.” Als buitenstaander had ik deze houding niet verwacht, maar ik 
ontdekte dat ‘leergierigheid’ evenals ‘gedrevenheid’ de betrokkenen van Volendam 
Music BV eigen is naarmate ik meer tijd met hen doorbracht. Toen ik eenmaal 
achter de schermen van Volendam Music BV was toegelaten, was het niet moeilijk 
data te verzamelen. Alle betrokkenen waren buitengewoon open naar mij en ik 
ben nooit tegen ‘een gesloten deur’ aangelopen. Daardoor heb ik Volendam Music 
BV goed van binnenuit leren kennen en heb ik me haar ‘emic’ invalshoek eigen 
kunnen maken. Voor buitenstaanders was ik een ‘insider’ van Volendam Music BV 
geworden. Soms kon ik daar de vruchten van plukken, soms pleitte het juist niet 
voor me. Zo kreeg ik toegang tot Lukassen Produkties, doordat ik bij Volendam 
Music BV ‘binnen’ was, maar bleven bij een paar andere bureau’s om die reden de 
deuren juist gesloten. 

Mijn contact met Leon Lukassen is tot stand gekomen via Volendam Music BV. Ik 
ontmoette hem voor het eerst achter de schermen bij het Megapiratenfestijn in ok-
tober 2010. Leon vertelde trots over de ‘ins’ en ‘outs’ van het festijn, introduceerde 
mij bij de overige mensen van de organisatie en liet me vervolgens ‘los’. Ik mocht 
praten met wie ik wilde, kijken waar ik wilde en komen wanneer ik wilde. Dankzij 
deze vrijheid heb ik kunnen doordringen tot het hart van de organisatie van het 
festijn. Aanvankelijk was ik “die mevrouw die over ons gaat schrijven”, de keer erop 
werd ik begroet met de vraag “kom je weer een kijkje nemen?”, daarna werd het “wat 
leuk dat je er weer bent!” en inmiddels is het “Hey Karin, alles goed?”. Met Leon 
maakte ik de afspraak naast het Megapiratenfestijn, ook de boekingspraktijk en 
de artiestenbegeleiding van Lukassen Produkties in mijn onderzoek te betrekken. 
Hij was enthousiast bezig de herstart van volkszanger Winnie te organiseren en ik 
mocht bij alle activiteiten in dat verband aansluiten. Winnie was van meet af aan 
openhartig en dat gold ook voor de mensen die op één of andere wijze bij zijn her-
start betrokken waren. Het was daarom niet moeilijk hun invalshoek te leren ken-
nen. Begin 2011 bracht Leon mij in contact met Hike. De bandleden waren stuk 
voor stuk van meet af aan geïnteresseerd in het onderzoek en nieuwsgierig naar 
de bevindingen. Hike hield me van al haar activiteiten en ontwikkelingen op de 
hoogte en ik kreeg zaken toevertrouwd als ware ik één van hen. Tot slot heb ik via 
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Lukassen Produkties de Gebroeders Ko van nabij mogen volgen. Hoewel zij altijd 
bijzonder vriendelijk en gastvrij waren, waren ze niet gemakkelijk te doorgronden. 
Zij lieten het achterste van hun tong niet direct zien. Pas toen ik hen wat vaker 
vergezeld had, kreeg ik meer kleur te zien en mocht ik écht op hun achterbank 
plaats nemen. Het heeft dus even geduurd voordat ik hun invalshoek leerde lezen. 
Dat het me uiteindelijk goed gelukt is, spreekt uit de reactie die ik kreeg op mijn 
analyse van hun werkpraktijk: “Ik heb het met verbijstering gelezen. Dit is precies 
hoe wij zijn!” Ik was opgelucht. Ik had gevoel bij Lukassen Produkties gekregen 
door het bedrijf en een aantal van haar artiesten op ‘emic’ wijze te leren begrijpen. 
Hoezeer ik ‘emic’ was geworden, ben ik me pas gaan realiseren toen mijn co-pro-
motor me een keer vergezelde naar het Megapiratenfestijn. “Jij kent iedereen hier 
en zij jou!”, liet hij zich verbaasd ontvallen. Ik vond dat niet meer dan normaal, hij 
vond het bijzonder. 

Hoe vervolgens op een ‘etic’ wijze de ‘emic’ standpunten van betrokkenen te pre-
senteren? Martin wijst erop dat elke onderzoeker zich in principe als een buiten-
staander tot het onderzoeksveld verhoudt. De eigen standpunten en invalshoeken 
van de onderzoeker zijn volgens haar mede richtinggevend voor de bevindingen en 
dus ‘emic’ als zodanig. Martin bepleit daarom dat de onderzoeker aangeeft op wel-
ke manier eigen gezichtspunten het onderzoek en de uitkomsten daarvan hebben 
beïnvloed. Verderop ga ik uitgebreid in op mijn uitgangspunten en licht ik mijn 
invalshoeken toe aan de hand van de indeling van Deetz. In het kader van de ‘etic’ 
presentatie door de onderzoeker van de ‘emic’ standpunten van de onderzochten, 
is volgens Martin ook van belang dat de onderzoeker aangeeft of het onderzoek 
streeft naar generalisatie en theorievorming of alleen contextspecifieke inzichten 
biedt15. Flyvbjerg stelt in dat verband het volgende: “One can often generalize on the 
basis of a single case, and the case study may be central to scientific development via ge-
neralization as supplement or alternative to other methods. But formal generalization is 
overvalued as a source of scientific development, weheras ‘the power of the good example’ 
is underestimated.”16 Zoals hiervoor al is aangegeven, staan Volendam Music BV en 
Lukassen Produkties centraal in het onderzoek en beschouw ik beide organisaties 
in hun specifieke context, de Nederlandstalige muzieksector. Mijn bevindingen 
bieden derhalve in eerste plaats contextspecifieke inzichten. Desalniettemin bieden 
ze ook aanknopingspunten voor algemene theorievorming en kom ik tot alge-
mene (veronder)stellingen inzake ‘professionaliteit’, ‘samenwerking’, ‘leiderschap’ 
en ‘organisatiecultuur’. 

Wetenschappelijke uitgangspunten 
Mijn perspectief is bepalend voor de uitkomsten van het onderzoek en vereist 
daarom explicitering. Ik beschouw organisaties als verzamelingen mensen, die in 
wisselwerking met hun context interactief bezig zijn specifieke doelstellingen te be-
halen17. Het begrip ‘organisatie’ vat ik ruim op. Ik beschouw in het onderzoek niet 

15 Martin, 2002
16 Flyvbjerg, 2001: 77
17 Vgl. Parker, 2000
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alleen de mensen die formeel in dienst zijn van Volendam Music BV en Lukassen 
Produkties, maar ook de mensen die op basis van een andere constructie bijdragen 
aan het succes van hun artiesten. Ik kijk dus naar de totale organisatorische ver-
banden die schuil gaan achter het succes van de artiesten. De aard en de inrichting 
daarvan alsmede de interacties in dat verband staan onder invloed van algemene 
maatschappelijke tendensen. Zo heeft de digitalisering de laatste jaren een vogel-
vlucht genomen en zijn weerslag op de muzieksector, dus ook op Volendam Music 
BV en Lukassen Produkties. Ik ga na welke impact dergelijke invloeden vanuit de 
‘outer context’ hebben op beide organisaties en hoe betrokkenen ermee omgaan. 
De interacties van betrokkenen staan bovendien onder invloed van hun ‘inner’ 
context oftewel de historie, de structuur en de cultuur van hun organisatie18. Ik 
verdiep me dan ook nadrukkelijk in die aspecten en belicht de doorwerking daar-
van op het succes van de artiesten die onder de hoede vallen van beide organisaties. 
Daarbij ga ik er van uit dat de structuur een weergave vormt van het samenstel van 
de formele onderlinge verhoudingen in de organisatie en een statisch gegeven is. 
De structuur van Volendam Music BV en van Lukassen Produkties geeft derhalve 
inzicht in de functies die betrokkenen bekleden en de wijze waarop zij zich formeel 
tot elkaar verhouden. In het kader van de structuur kijk ik ook naar de formele 
betrekkingen van Volendam Music BV en Lukassen Produkties met hun artiesten 
en met de mensen die op basis van een andere constructie tot hun organisatorische 
verband behoren. 

Ik hanteer de visie van Tennekes op het begrip ‘organisatiecultuur’ als uitgangs-
punt. Hij omschrijft dat als volgt: “Een samenhangend geheel van werkelijkheidsper-
cepties, waarden en gedragsregels dat betrekking heeft op het werk dat binnen de orga-
nisatie wordt verricht en op de wijze waarop mensen binnen de organisatie met elkaar 
omgaan.”19 In zijn visie behelst organisatiecultuur ‘consensus’ als uitvloeisel van 
‘dissensus’ oftewel meningsverschillen. Daarmee is cultuur dynamisch van aard. 
Om de cultuur van Volendam Music BV en Lukassen Produkties te duiden, maak 
ik gebruik van de drie perspectieven van Martin. Het integratieperspectief maakt 
de eenheid en gemeenschappelijkheid in de organisaties zichtbaar. Het differen-
tiatieperspectief legt de verdeeldheid in de vorm van subculturen binnen beide 
organisaties bloot. Het fragmentatieperspectief schijnt het licht op de de individu-
ele betekenisgeving van betrokkenen en laat de dubbelzinnigheid en complexiteit 
van beide organisaties zien20. Door vanuit alle drie perspectieven naar Volendam 
Music BV en Lukassen Produkties te kijken, ontstaat een compleet beeld van hun 
organisatiecultuur. Om in dat kader de interacties van betrokkenen te analyseren, 
maak ik gebruik van het model van Weick. Hij beschouwt het proces van bete-
kenisgeving als een cyclisch proces waarin denken en handelen elkaar versterken. 
Volgens Weick ligt het startpunt van elk proces van betekenisgeving in een situatie 
waarin betrokkenen meerduidigheid ervaren door een verandering in hun omge-
ving. Weick duidt het startpunt van het proces van betekenisgeving met het woord 

18 Vgl. Pettigrew, 1997
19 Tennekes, 1995: 57
20 Martin, 2004
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‘equivocality’21. In de daarop volgende fase, door Weick de fase van ‘enactment’ 
genoemd, pakken betrokkenen de verandering beet voor nadere inspectie. In de 
volgende fase reduceren betrokkenen de diverse interpretaties. Weick noemt dat 
de fase van ‘selection’. Betrokkenen stellen daarna de bruikbare interpretaties vast. 
Dat gebeurt volgens Weick in de fase van ‘retention’. Wat dan overblijft, zijn de 
interpretaties waarover betrokkenen het eens zijn. Weick duidt dat als ‘collective 
mind’ en beschouwt dat als de uitkomst van het proces van betekenisgeving22. 

Tijdens de interacties geven betrokkenen voortdurend betekenissen, die zij ver-
volgens uitwisselen en (re)construeren. Ik beschouw de aanwezigheid van macht 
in dergelijke processen als een gegeven, evenals Foucault dat doet blijkens zijn 
stelling: “Power is always present.”23 Hij ziet macht als een proces dat krachten 
in relaties transformeert, ondersteunt of tegenwerkt vanuit posities en belangen 
van (groepen) mensen. In het verlengde hiervan acht ik (formele) posities van 
betrokkenen van invloed op het verloop van het proces van betekenisgeving bij 
Volendam Music BV en Lukassen Produkties. Ik ga dan ook na in hoeverre dat 
het geval is. Ook etniciteit speelt een belangrijke rol in interactieprocessen. De 
inzet van de gemeenschappelijke achtergrond of verbondenheid zorgt daarbij voor 
het onderscheid van anderen in termen van ‘wij-zij’ met als doel de eigen positie 
te verbeteren. Hierdoor ontstaan volgens Parker subgroepen die (beroepsmatig of 
functioneel) van elkaar verschillen en per situatie qua samenstelling verschuiven. 
De stellingen die betrokkenen tijdens het proces van betekenisgeving innemen, 
zijn volgens Parker ingegeven door de subgroep waartoe zij zich op dat moment 
rekenen. Parker ziet dat proces dan ook als een twist met als uitkomst een “contested 
meaning in context.”24 De diversiteit in (werk)verhoudingen en de invloed daarvan 
op het proces van betekenisgeving zoals door Parker beschreven, vormen voor mij 
belangrijke uitgangspunten. De verschuivingen van betrokkenen krijg ik in beeld 
door de gelaagdheid in organisatieprocessen in het oog te houden. Ik gebruik de 
onderverdeling van Bailey in ‘front stage’ (podium), ‘back stage’ (coulissen) en 
‘under the stage’ (kleedkamers) om inzichtelijk te krijgen wat betrokkenen zeggen 
als ze bij iedereen in de schijnwerpers staan, wat ze aangeven als ze aan de ogen en 
oren van anderen onttrokken zijn en wat ze vinden als ze op zichzelf zijn25. Ik kijk 
welke verschillen daarin zijn te onderkennen en waardoor die zijn ingegeven.

Onderzoeksbenadering
Deetz reikt een viertal onderzoeksbenaderingen aan voor sociale studies. Zijn be-
naderingen zijn niet bedoeld ter classificatie van perspectieven, maar geven inzicht 
in de overeenkomsten en verschillen in de benaderingen. Deetz gebruikt daartoe 
twee dimensies. De eerste dimensie heeft betrekking op het gebruik van concepten 
in het kader van het onderzoek. Indien organisatieleden daar invloed op hebben, 
duidt Deetz dat als ‘local/emergent’. Indien dat niet het geval is en de concepten 

21 Weick, 1995
22 Weick, 2001
23 Foucault, 1988: 11
24 Parker, 2000: 233
25 Bailey, 1977
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vast staan voor de onderzoeker, duidt Deetz dat als ‘elite/a priori’. De tweede di-
mensie heeft betrekking op het dominante denken van de onderzoeker in termen 
van ‘consensus’ of ‘dissensus’. Bij ‘consensus’ gaat de aandacht uit naar de patronen 
en waarden die betrokkenen delen. Bij ‘dissensus’ staan de verschillen tussen (groe-
pen) betrokkenen centraal. Op basis hiervan presenteert Deetz een kwadrant van 
oriëntaties, bestaande uit de normatieve oriëntatie, de interpretatieve oriëntatie, de 
kritische oriëntatie en de dialogische oriëntatie. In de normatieve oriëntatie staan 
de wetmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid van onderlinge verhoudingen 
centraal. Het organisatieperspectief en de gemeenschappelijk waarden en normen 
van de organisatie staan centraal in de interpretatieve oriëntatie. De kritische ori-
entatie focust zich op de verschillende groepen in de organisatie, hun onderlinge 
verhoudingen en (botsende) belangen. De dialogische oriëntatie legt het accent op 
de stem van een ieder en betrekt nadrukkelijk de ‘lost voices’ in het onderzoek26. 

Uit mijn wetenschappelijke uitgangspunten volgt dat ik aandacht heb voor de 
(in)formele onderlinge verhoudingen van betrokkenen, nadrukkelijk kijk naar de 
gemeenschappelijke verbondenheid in organisaties, maar vooral let op verschil-
len tussen (groepen) betrokkenen vanuit hun conflicterende belangen en oog heb 
voor de invloed daarvan op het proces van betekenisgeving. Individuele meningen 
neem ik mee als die afwijkend zijn van de ‘collective mind’ en van invloed zijn 
op het bestaande krachtenveld in de organisatie. Tot slot beschouw ik alles wat 
er gebeurt in het licht van de context op dat moment. Volgens de oriëntaties van 
Deetz zijn mijn onderzoeksbenaderingen niet in een enkele oriëntatie te vangen. 
De interpretatieve en de dialogische oriëntatie zijn mijn dominante onderzoeks-
benaderingen. Daardoor ligt in het onderzoek een zwaar accent op het perspectief 
van betrokkenen, de local/emergent’ dimensie. De benadering van de artiest als 
presterend wezen, die deel uit maakt van een collectief met gemeenschappelij-
ke waarden en normen, waar een hoge mate van (sociale) controle van uit gaat, 
past bij het interpretatieve perspectief. De benadering van de artiest als mens met 
ruimte voor zijn of haar eigenheid, benaderingen en autonomie sluit aan bij het 
dialogische perspectief. Ook heb ik een kritische onderzoeksbenadering. De be-
langen van groepen mensen, hun onderlinge tegenstellingen en machtsprocessen 
springen in het oog en beschouw ik als dwarsdoorsnede. Tot slot bepaalt de norma-
tieve oriëntatie, waarbij wetmatigheden de boventoon voeren, in lichte mate mijn 
onderzoeksbenadering27. 

Aanpak van het onderzoek
Het onderzoek betreft de gedragingen, ervaringen, belevingen en zienswijzen van 
betrokkenen en is daarom kwalitatief van aard. Ik interpreteer de werkwijzen van 
betrokkenen door hen te schouwen in hun natuurlijke omgeving en hun han-
delingen te plaatsen in het licht van de maatschappelijke structuur waar zij deel 
van uitmaken en vice versa28. Mijn bevindingen zijn derhalve niet alleen geba-

26 Deetz, 2000
27 Vgl. Deetz, 2000
28 Vgl. ’t Hart e.a., 2007
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seerd op de perspectieven van de betrokkenen zelf, maar ook op mijn interpreta-
ties van die perspectieven. In mijn bevindingen is dus sprake van ‘dubbele her-
meneutiek’, oftewel interpretaties van interpretaties29. Voordat ik het praktijkon-
derzoek ben gestart, heb ik wetenschappelijke literatuur gezocht en geraadpleegd. 
Gezien mijn wetenschappelijke uitgangspunten zijn de thema’s ‘organisatiecul-
tuur’, ‘macht’ en ‘betekenisgeving’ richtinggevend. Ik hanteer ze dan ook als alge-
meen conceptueel toetsingskader en zij vormen de rode draad in mijn onderzoek30. 
Gedurende het onderzoek hebben praktijkbevindingen ertoe geleid ook de thema’s 
‘(artiesten)management’, ‘professionaliteit’ en ‘samenwerking’ als richtinggevend 
aan te merken. Ook deze thema’s vormen derhalve een rode draad in deze studie 
en komen terug in de analyses van de werkpraktijk van Volendam Music BV en 
Lukassen Produkties in de hoofdstukken twee en drie. 

Bij kwalitatief onderzoek zijn deskresearch, participerende observaties en open in-
terviews de voor de hand liggende methoden van onderzoek31. Voorafgaand en 
tijdens het onderzoek heb ik door middel van deskresearch inzicht gekregen in de 
organisatiestructuren van Volendam Music BV en Lukassen Produkties, de formele 
posities van betrokkenen in dat verband en de onderlinge verhoudingen op basis 
daarvan. Door ook diverse journalistieke artikelen over betrokkenen te lezen en 
beeldmateriaal over hen te bekijken, heb ik een indruk gekregen van de sfeer en de 
gang van zaken bij beide organisaties alsmede de werkelijke onderlinge verhoudin-
gen van betrokkenen. Om de open blik van een buitenstaander te houden en toch 
ook de positie van de ingewijden te kunnen begrijpen, heb ik bewust gekozen voor 
(participerende) observaties als belangrijkste onderzoekstechniek. “Participant ob-
servation is a method in which a researcher takes part in the daily activities, rituals, 
interactions, and events of a group people as one of the means of learning the explicit 
and tacit aspects of their life routines and their culture”, aldus de heer en mevrouw 
De Walt32. Om een objectieve benadering vast te kunnen houden, heb ik van mid-
delmatige tot actieve wijze geparticipeerd.

De Walt definieert dat als volgt: “Moderate participation occurs when the ethnograp-
her is present at the scene of the action, is identifiable as a researcher, but does not ac-
tively participate, or only occasionally interacts with people in it. Active participation 
is when the ethnographer actually engages in almost everything that other people are 
doing as means of trying tot learn the cultural rules for behavior.”33 Een groot deel van 
mijn informatie heb ik verzameld door aanwezig te zijn, te kijken en te luisteren. 
Om de standpunten van ingewijden beter te kunnen begrijpen en plaatsen, ben ik 
ook mee gaan draaien in de praktijk. Zo heb ik onder meer ervaren hoe gruwelijk 
saai het is als artiest oudejaarsavond in afwachting van je optreden in een cabine 
door te brengen, maar ook hoe gezellig het is op de achterbank in de auto bij de 
Gebroeders Ko als zij van optreden naar optreden rijden. Een overzicht van de 

29 Vgl. Tucker, 1998
30 Vgl. Boeije, 2006
31 Vgl. ’t Hart e.a., 2007
32 De Walt en De Walt, 2002: 1
33 De Walt en De Walt, 2002: 20
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participerende observaties die ik heb verricht in het kader van mijn onderzoek 
naar Volendam Music BV en naar Lukassen Produkties is als bijlage opgenomen. 
Ik heb daarbij gelet op de omgang van betrokkenen met elkaar, de zaken waarover 
overeenstemming dan wel verschil van inzicht bestaat, het verloop van hun interac-
tieprocessen, de manifestatie van subgroepen, de wijze waarop betrokkenen macht 
inzetten in relatie tot hun (in)formele positie, de manier waarop betrokkenen hun 
vak uitoefenen en de wijze waarop zij met elkaar samenwerken. Aansluitend aan 
elke activiteit heb ik mijn observaties concreet schriftelijk uitgewerkt. 

De bevindingen uit mijn observaties heb ik bij betrokkenen geverifieerd via kwali-
tatieve interviews. Ik heb hen via een open vraagstelling hun werkwijzen nader laten 
toelichten en verduidelijken34. In de beantwoording van vragen heb ik geen terug-
houdendheid of aarzeling ervaren. Alle betrokkenen hebben (voor mijn gevoel) in 
openheid verteld over hun opvattingen, beelden, gedragingen en ervaringen. Een 
lijst van alle geïnterviewden is als bijlage opgenomen. Mijn schriftelijke uitwer-
kingen van de observaties heb ik met de informatie uit de interviews aangescherpt 
en vervolgens aan betrokkenen voorgelegd ter ‘member check’. Betrokkenen zijn 
derhalve bekend met de praktijkbeschrijvingen die in de hoofdstukken twee en 
drie zijn opgenomen. Om tot een analyse van de praktijkbeschrijvingen te komen, 
heb ik een cyclische werkwijze gehanteerd waarbij dataverzameling en data-analyse 
elkaar afwisselen en beïnvloeden35. Op die manier heb ik de standpunten van be-
trokkenen intersubjectief kunnen beschrijven, met de nadruk op hun bedoeling en 
betekenis. De praktijkgegevens heb ik eerst axiaal gecodeerd naar veldbetrokken 
begrippen en vervolgens selectief gecodeerd door de verbanden tussen de verschil-
lende begrippen te leggen, hun samenhang vast te stellen en verder uit te werken tot 
een analyse van de werkpraktijk van Volendam Music BV en Lukassen Produkties. 
Door die analyses te relateren aan de uitkomsten van het literatuuronderzoek ben 
ik tot een aantal bevindingen gekomen inzake het organiseren en managen van 
succes in de Nederlanstalige muziekbusiness. Ik heb die bevindingen vervolgens ter 
toetsing voorgelegd aan een viertal collega-bureau’s in de Nederlandse muzieksec-
tor en een tweetal kenners van de brede (internationale) muziekbusiness. Op deze 
manier heb ik de reflexitiviteit geborgd wat bijdraagt aan de validiteit en betrouw-
baarheid van het onderzoek36. De uitkomsten staan verwoord in hoofdstuk vier. 

34 Vgl. ’t Hart, 2007
35 Vgl. Boeije, 2006
36 Vgl. Boeije, 2006
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2. Volendam Music BV

Jaap Buijs is het gezicht van Volendam Music BV. Hij is de stuwende kracht ach-
ter succesvolle muziekbands en -artiesten uit het verleden zoals George Baker, 
Maribelle en Imca Marina. Ook weet hij een nieuwe generatie Nederlandstalige 
muziekartiesten uit Volendam succesvol op de bühne te brengen. Jan Smit, Nick 
& Simon, de 3JS en Monique Smit breken onder leiding van Jaap door en scoren 
tot op de dag van vandaag hit na hit. In 2010 krijgt Jaap Buijs de Buma Gouden 
Harp37 uitgereikt als waardering voor zijn tientallen jaren managerschap in de mu-
ziek. Het is de kroon op zijn werk als artiestenmanager in de Nederlandse muziek-
wereld. In dit hoofdstuk staat het levenswerk van Jaap Buijs centraal. Het werpt 
een blik op Jaap als grondlegger en directeur van Volendam Music BV en laat zien 
hoe hij samen met zijn kinderen, Alice en Aloys Buijs, het succes van Jan Smit, 
Nick & Simon, de 3JS en van Monique Smit organiseert en in stand houdt.

2.1 ‘Don’ Jaap als pater familias

Jaap Buijs speelt zelf geen enkel muziekinstrument, kan niet zingen en heeft nau-
welijks een opleiding genoten. Hij vertelt dat hij als kind zijn vader moest helpen 
op het land en het volgen van een opleiding gewoonweg niet aan de orde was. Hij 
komt via zijn broer, Jan Buijs, in de muziekwereld terecht. Jan is de manager van 
The Cats en Jaap wordt in 1969 de manager van George Baker. Samen runnen ze 
het Artiestenbureau Volendam. Jaap glundert van trots als hij terugblikt op zijn 
gouden jaren met George Baker. “Het nummer ‘Little Green Bag’ werd een hit in 
Amerika. We vlogen de plas over maar ik sprak geen woord Engels”, zegt Jaap. “Ik 
kwam niet verder dan ‘yes’ en ‘no’ en deed de rest met gebaren” en op die manier sluit 
Jaap in Amerika de grootste zakendeals. In 1985 overlijdt Jan Buijs. Jaap blijft als 
enige vennoot over en gaat door onder de naam Volendam Music BV. Hij blijft 
in de geest van zijn overleden broer werken en Volendam Music BV groeit uit tot 
het meest succesvolle artiestenbureau van Nederland. Inmiddels maken ook de 
kinderen van Jaap deel uit van de directie. Zij zijn door Jaap klaar gestoomd om 
Volendam Music BV succesvol voort te zetten. Hoewel Jaap in 2011 de 65-jarige 
leeftijd bereikt, denkt hij er niet over een stapje terug te doen. “Ik stop nooit, dit 
werk is mijn leven”, aldus Jaap Buijs. 

De ‘godfather’ van de palingsound en van de Volendamse reallifesoaps
Volendam is van oorsprong een vissersdorp aan de vroegere Zuiderzee, kent een 
hechte gemeenschap en is trendsetter als het gaat om kermissen en feesten. Muziek 
speelt daarbij een belangrijke rol en lijkt in de genen van Volendammers te zitten. 

37 De Buma Gouden Harp geldt als één van de belangrijkste prijzen in de Nederlandse muziekwereld 
en wordt uitgereikt door de Stichting Buma Cultuur.
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Het dorp vormt dan ook de bakermat van de zogenoemde palingsound, een begrip 
dat is geïntroduceerd door een DJ en duidt op een klassieke typisch Nederlandse 
stijl in de popmuziek die vooral in Volendam wordt gemaakt. In het Volendamse 
palingsoundmuseum staat Jaap Buijs centraal en Nederland beschouwt hem als “de 
‘godfather’ van de palingsound.” Onder meer Albert Verlinde beschrijft Jaap als de 
manager die van de palingsound een merk heeft gemaakt en zegt over hem: “Jaap 
verkoopt muziek alsof het palingen zijn.”38. De Volendamse reallifesoaps spelen een 
grote rol in het succes van de palingsound. Jaap heeft immers de nieuwe generatie 
Nederlandstalige muziekartiesten uit Volendam succesvol op de bühne weten te 
brengen via onder meer de reallifesoaps ‘Gewoon Jan Smit’ en ‘Jan Smit, de zomer 
voorbij’. Jaap vertelt dat hij zelf op het idee is gekomen om Jan Smit dagelijks 
met de camera te volgen. Hij zegt: “Ik wist dat het publiek wilde zien wie Jan écht 
is en hoe zijn leven eruit ziet.” Hij legt zijn idee voor aan de TROS maar die wil er 
aanvankelijk niets van weten. Jaap laat zich echter niet uit het veld slaan. Hij zegt: 
“Als ik denk dat ik een goed idee heb, laat ik dat niet zomaar los.” Jaap laat in eigen 
beheer een filmpje maken over het dagelijkse leven van Jan Smit en gaat daarmee 
opnieuw naar de TROS met de mededeling: “Bekijk dit maar eens, ik hoor wel wat 
jullie ervan vinden.” Nog diezelfde avond krijgt Jaap een telefoontje van de pro-
grammamanager van de TROS met de vraag of hij het mag uitzenden. Jaap vindt 
dat goed onder één voorwaarde: “Het moet op ‘prime time’ gebeuren.” De TROS 
stemt in en het programma trekt zonder enige voorpubliciteit meteen 750.000 
kijkers. ‘Gewoon Jan Smit’ groeit uit tot een daverend succes met circa 1,5 miljoen 
kijkers per week en wordt door het publiek in 2005 bekroond met de ‘Gouden 
Televizierring’39. Volgens Jan Smit zorgt ‘Gewoon Jan Smit’ voor zijn definitieve 
doorbraak in Nederland. De serie krijgt een vervolg en heeft in 2010 zijn vierde 
jaargang. Vanaf 2007 zijn Jan Smit en zijn muzikale vrienden bovendien jaarlijks te 
zien in ‘Jan Smit, de zomer voorbij’. De reallifesoaps van Jan Smit zorgen niet al-
leen voor een doorbraak van Jan zelf maar vormen ook een podium voor de overige 
muziekartiesten van Volendam Music BV. Nadat Nick & Simon in 2005 en 2006 
veelvuldig in ‘Gewoon Jan Smit’ te zien zijn, breken ze in Nederland door met hun 
singels ‘Steeds weer’ en ‘De Soldaat’. De 3JS zijn vanaf september 2007 te zien in 
Jan Smit, de zomer voorbij’ en dat heeft ook hen geen windeieren gelegd. Tenslotte 
lift Monique Smit mee op het succes van ‘Gewoon Jan Smit’ waar ze vanaf het 
begin in te zien is. In 2007 tekent zij haar eerste platencontract en brengt het 
nummer ‘Wild’ uit. De Volendamse reallifesoaps hebben het licht gezien dankzij 
de vasthoudendheid van Jaap Buijs. Jan Smit zegt daarover: “Jaap geeft nooit op en 
laat dingen niet aan het toeval over.” Nick Schilder van Nick & Simon noemt Jaap 
“de absolute drijvende kracht” en Jaap Kwakman van de 3JS stelt: “Zonder Jaap Buijs 
waren de 3JS niet zo bekend geworden.” Volgens de Volendamse artiesten is Jaap 
Buijs dus een bepalende factor in hun succes. 

38 In: ‘Profiel van Jan Smit’, uitgezonden door de KRO op 25 mei 2010.
39 Dit is een belangrijke publieksprijs voor televisieprogramma’s in Nederland.
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Jaap Buijs en zijn principes 
Jaap Buijs is een man van zijn woord. Hij doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. 
Een insider uit de Nederlandse muziekwereld zegt over Jaap: “Als Jaap ‘ja’ zegt, weet 
je dat het goed zit. Als hij ‘nee’ zegt, weet je waar je aan toe bent.” Bijna alle mensen 
die met of voor Jaap werken, vliegen voor hem zonder dat zij een woord nodig 
hebben. Ze noemen hem “Don Jaap” en geven daarmee blijk van hun respect voor 
hem. Jaap is wie hij is en houdt niet van poespas. Zijn outfit straalt dat ook uit. Hij 
draagt over het algemeen sportschoenen, jeans en daarop een geblokt overhemd. 
Jaap heeft allure zonder te pronken met zijn succes. “Jaap is écht”, zegt nagenoeg 
iedereen over hem. Een gesprek met Jaap voelt elke keer opnieuw als bijzonder 
want “Jaap is een mensenmens en hij is oprecht geïntereseerd.” Hij verbindt zich aan 
mensen op basis van zijn intuïtie. Heeft hij geen vertrouwen in je, dan werkt hij 
niet met je. Zelf zegt hij: “Ik moet erin geloven, wil ik er aan beginnen.” Jaap ont-
vangt veel demo’s van diverse beginnende artiesten maar “het meeste is meer van 
hetzelfde.” Jaap is kritisch en stelt: “In dit vak moet je goed ‘nee’ kunnen zeggen. Ik 
kan wel tegen iedereen ‘ja’ zeggen maar als ’t flopt, heeft dat ook gevolgen voor mijn 
naam.” Als Jaap een artiest eenmaal onder zijn hoede neemt, heeft hij er veel voor 
over en zet hij zich er optimaal voor in. “Jaap gelooft onvoorwaardelijk in zijn men-
sen, werkt dag en nacht en speelt altijd een zuiver spel”, aldus Nick Schilder. Jaap is 
echter ook veeleisend en kan streng optreden richting zijn artiesten want “als hij 
merkt dat we verslappen, treedt hij keihard op.” Jaap sluit geen contracten met zijn 
artiesten maar werkt met hen op basis van wederzijds vertrouwen. Voor Jaap geldt 
“afspraak is afspraak” zonder dat daar een contract aan te pas komt. Hij maakt 
waar wat hij belooft en verwacht van zijn artiesten dat ook zij zich aan hun woord 
houden. Loyaliteit is voor Jaap een groot goed maar “als een artiest Volendam Music 
BV verlaat, is er geen weg terug”, zegt Jaap resoluut. “Dan is de vertrouwensbasis weg 
en kan ik er niet meer mee werken”, licht hij toe. De keren dat dit is gebeurd, zijn 
echter op één hand te tellen. 

De sfeer op kantoor
Op het kantoor van Volendam Music BV werken naast Jaap, Alice en Aloys vier 
mensen. Eén van hen geeft aan “in een warm bad” terecht te zijn gekomen en 
voelt zich “in de familie opgenomen” vanaf de eerste werkdag. “We werken hecht sa-
men in een open en prettige sfeer”, vertelt een andere medewerker. Het kantoor van 
Volendam Music BV ademt die sfeer ook uit. Het is één open ruimte met daarin 
zeven bureau’s. In het midden is een zitruimte gecreëerd met fauteuils. Iedereen 
ziet en hoort dus alles van elkaar en gasten worden in hun midden ontvangen. De 
bovenverdieping is ingericht om te vergaderen met een grote groep mensen. Door 
middel van een schuifwand is die ruimte te splitsen zodat er meerdere zakelijke be-
sprekingen tegelijkertijd plaats kunnen vinden. Er is maar één missie: “Wij hebben 
met z’n zevenen maar één doel voor ogen en dat is het beste uit onze artiesten halen.” 
Het is terug te zien aan de wanden van het kantoor van Volendam Music BV. Daar 
hangen alle gouden platen die de artiesten van Volendam Music BV op hun naam 
hebben staan. Het zijn er nogal wat. De spirit van succes straalt er van af en het 
ademt trots uit. Dat gevoel van trots is er ook onder de medewerkers. “Het is te gek 
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om een onderdeel te zijn van dat succes”, zegt één van hen terwijl ik bij de wand de 
meest recente gouden plaat van Jan Smit sta te bewonderen. Nog geen vijf minuten 
later stapt Jaap Kwakman van de 3JS het kantoor binnen. Hij begroet iedereen in 
het algemeen, nestelt zich in een fauteuil in het midden van de ruimte en begint 
wat persoonlijke zaken te vertellen. Aloys komt bij hem staan en de tourmanager 
neemt vanachter zijn bureau deel aan het gesprek. Dan komt zanger Jan Dulles van 
de 3JS binnen. Hij blijft bij het bureau van Jaap Buijs staan en heeft een onder-
onsje met hem. Even later is ook Jaap de Witte van de 3JS er gevolgd door de ver-
tegenwoordiger van de platenmaatschappij. “We zijn compleet”, constateert Aloys. 
“We hebben belangrijke zaken te bespreken”, zegt Jan Dulles met een knipoog. Het 
gezelschap gaat vervolgens met Aloys de trap op naar de vergaderruimte. Jaap Buijs 
blijft beneden en zegt: “Zakelijk en privé loopt hier steeds door elkaar.” Hij vervolgt: 
“Alles wat hier wordt gezegd, blijft binnenskamers.” Jaap vertelt dat de artiesten hem 
geregeld advies vragen over persoonlijke zaken. “Ze kunnen er van op aan dat het in 
vertrouwen is en blijft”, zegt Jaap. Een bron uit de mediawereld bevestigt dat: “De 
Volendammers sluiten de gelederen, zodra er ‘gevaar van buitenaf ’ dreigt”. Volendam 
Music BV is een hechte club mensen die instaan voor elkaar. 

Bekend vlees in de kuip
De mobiele telefoon van Jaap Buijs gaat af en er klinkt: “Leef nu het kan, praat met 
Jan en alleman. Pluk de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat.” Het is het refrein 
van het nummer ‘LeefNuHetKan’ van Jan Smit dat Jaap als ringtone op zijn mo-
bieltje heeft geïnstalleerd. Jaap vertelt: “Ik was altijd met Jan onderweg. We gingen 
naar Duitsland en waren soms wel 60 dagen achter elkaar op pad.” Jan geeft aan: “Ik 
weet precies hoe Jaap in elkaar steekt.” Jan weet dat Jaap veel van hem kan verdragen 
en haalt dan ook geregeld ondeugende streken met hem uit. Als een echte kwajon-
gen duwt hij Jaap van een steiger in het water of loodst hij Jaap zodanig strak een 
parkeerplaats in dat Jaap via de passagierszijde de auto uit moet zien te komen. 
Jaap maakt geen woord vuil aan deze plagerijen van Jan. 

Dat is anders wanneer hij met Jan terug komt van een zakelijk tripje uit Wenen. 
Op de luchthaven moppert Jan over de bagage die Jaap heeft ingecheckt: “Nu staan 
we een tijd bij de bagageband te wachten omdat jij zo veel bij je hebt.” Hij wijst Jaap 
op zijn eigen tas en zegt: “Ik red het met één tasje als handbagage. Wat heb je toch 
allemaal mee?!” Jaap heeft kennelijk genoeg van het gemopper van Jan en reageert 
geïrriteerd: “Ik wil me gewoon wassen ’s ochtends dus heb ik toiletspullen mee zoals 
shampoo, doucheschuim en ook gel voor mijn haar. Dat jij je zo weer in je pak hijst, 
moet jij weten. Ik doe dat niet. Als ’t je te lang duurt, ga je vast en neem ik wel een 
taxi.” Aan het gezicht van Jan is te zien dat hij weet dat hij nu beter zijn mond kan 
houden en dat doet hij ook. Weken later grijpt Jan zijn kans om op het gebeuren 
terug te komen. Jaap en Jan gaan dan wederom met het vliegtuig op pad. Deze keer 
vliegen ze een dagje op en neer naar Londen. Op Schiphol schiet Jan een winkel 
in en komt terug met een cadeautje voor Jaap. Wanneer Jaap het uitpakt, blijkt 
het een pakket toiletspullen in miniverpakking te zijn. Jaap grinnikt terwijl Jan 
opsomt wat er allemaal in het pakket zit: “scheerschuim, shampoo, douchegel, tand-
pasta, alles wat je nodig hebt”. Dan maakt Jan zijn punt en zegt tegen Jaap: “Zijn we 
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nu klaar met de eeuwige discussie over het inchecken van jouw koffer?” Jaap glimlacht 
en belooft Jan dat hij gaat proberen het voortaan bij handbagage te houden als ze 
gaan vliegen. Het illustreert de bijzondere band tussen Jaap Buijs en Jan Smit. Jaap 
zegt daarover: “Ik heb twee kinderen, Alice en Aloys, maar het voelt alsof ik er drie heb 
want Jan is ook een beetje mijn zoon.” Jan geeft op zijn beurt aan niet zonder Jaap te 
kunnen. De twee hebben een zeer innige band.

De band die Jaap met zijn andere artiesten heeft, kan de band die hij met Jan heeft 
weliswaar niet evenaren maar ook met hen is Jaap close. Zowel Nick als Simon vra-
gen Jaap geregeld om advies inzake privé-aangelegenheden en ook Monique Smit 
is eigen met Jaap Buijs. De verstandhouding met de 3JS is in de kern ook goed 
hoewel Jaap het in zakelijk opzicht soms lastig vindt met hen want “zij zijn minder 
makkelijk te sturen.” De 3JS zeggen op hun beurt: “Wij zijn het niet altijd eens met 
de ideeën van Jaap en volgen hem dus niet klakkeloos.” De vertegenwoordiger van 
de platenmaatschappij weet echter altijd weer een brug te slaan tussen Jaap en de 
3JS. Opvallend is dat een ieder lol heeft met Jaap. Nick kan Jaap feilloos imiteren 
en weet daar doodse momenten in een kleedkamer mee te doorbreken. Ook Jan 
Dulles geniet ervan om Jaap te plagen en werkt graag mee aan het televisiepro-
gramma Bananasplit om Jaap in de maling te nemen. Alle artiesten komen ook bij 
Jaap thuis over de vloer. In een aflevering van ‘Gewoon Jan Smit’ in 2010 is te zien 
dat Jan Dulles bij Jaap thuis kookt voor de hele groep en daarbij hulp krijgt van 
Nick. Jaap kent elk van zijn artiesten goed. “Ik ken Simon al lang doordat hij in de 
begeleidingsband van Jan zong”, vertelt Jaap “en Simon deed veel samen met Nick dus 
op die manier wist ik ook wie hij was.” Jaap Kwakman vertelt dat hij Jaap Buijs via 
zijn vader kent en zegt: “Als mijn vader Jaap niet had gekend, weet ik niet of Jaap ons 
als 3JS onder zijn hoede had genomen.” Monique Smit is onder de begeleiding van 
Jaap gekomen op verzoek van haar broer Jan maar Jaap kent haar uiteraard al van 
jongs af aan. Jaap weet dus wat voor vlees hij in de kuip heeft met zijn Volendamse 
artiesten. 

Vrienden voor het leven
De Volendamse artiesten zijn ook onderling goed bevriend. Dat spreekt onder 
meer uit hun lichaamstaal als ze elkaar treffen. Ze begroeten elkaar altijd joviaal en 
vaak ook met een omhelzing. Wanneer de agenda dat toelaat, bezoeken ze elkaars 
concerten en een aantal van hen gaat zelfs samen op vakantie. Nick en Simon zijn 
al bevriend vanuit hun middelbare schooltijd. “Onze vriendschap is nog hechter 
geworden door wat wij samen doen en meemaken”, stelt Simon Keizer. In hun vrije 
tijd zoeken ze elkaar tegenwoordig minder op doordat “we al bijna dag en nacht 
op elkaars lip zitten.” Jan Smit beschouwt Simon als één van zijn beste vrienden. 
De heren vertoeven privé dan ook vaak in elkaars gezelschap. De 3JS vormen een 
drie-eenheid in muzikaal opzicht. “Wij zijn met z’n drieën in evenwicht”, aldus Jaap 
Kwakman die zichzelf beschouwt als de perfectionist van het drietal. “Jan weet bij 
optredens het publiek altijd in te pakken met zijn stem en uitstraling”, vindt Jaap de 
Witte. Jan Dulles geeft op zijn beurt aan: “Jaap is de stabiele factor binnen de 3JS 
en brengt rust.” Deze heren vullen elkaar dus goed aan en hebben een goede onder-
linge verstandhouding met hun muziek als cement. Jaap Kwakman sport geregeld 
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met Simon Keizer en Jan Smit weet Jaap Kwakman in toom te houden bij discus-
sies in het kader van de Votown Concerten. Voor Monique Smit hebben alle heren 
een zwak.“Mo is een schatje”, zeggen ze stuk voor stuk. Wie van het gezelschap je 
ook spreekt, één ding staat vast: “Wij zijn vrienden voor het leven!” 

Als Votown Allstars geeft het gezelschap jaarlijks een concert in het stadion van 
FC Volendam om de plaatselijke voetbalclub te sponsoren. Bovendien gaat het 
gezelschap eens per jaar samen op ‘schoolreisje’ in het kader van het programma 
‘Jan Smit, de zomer voorbij’. In 2007 reizen ze met een bus door Spanje, in 2008 
doen ze de Spaanse Costa’s aan, in 2009 staan ze op een camping in Italië, in 2010 
bivakkeren ze op een luxe boot in Griekenland en in 2011 reizen ze opnieuw af 
naar Spanje en doen ze ook Portugal aan. Het gezelschap ontvangt tijdens deze 
‘schoolreisjes’ diverse gasten en maakt vooral veel lol met elkaar. Zo doen de heren 
in 2010 in Griekenland onzinnige spelletjes zoals de vlag hijsen op het schip met 
één hand, een kinderbadje vullen met emmers water en een ‘bekertjesrace’. Aloys 
Buijs legt als spelleider de regels uit en verdeelt het gezelschap in twee teams die fa-
natiek aan de slag gaan. Het team van Jan Smit wint en het verliezende team moet 
de rest van de dag in knalroze onderbroeken lopen. De heren zien er belachelijk uit 
in de roze onderbroeken en poseren gierend van het lachen voor een memorabele 
foto. Ook in 2011 in Spanje is het lachen, gieren en brullen. Het gezelschap houdt 
dan onder meer een Sinterklaasavond met gedichten en surprises. Ook gaan de 
heren kitesurfen zonder dat er wind staat, geven ze lessen in ‘paardrijkskunde’ en 
duiken ze een grote bal in waarmee ze vervolgens een pad af rollen en hobbelen. 
Het ‘schoolreisje’ van 2011 eindigt met een openlucht concert op het plein in het 
Portugese Albufeira. “Dit was weer een geslaagd schoolreisje”, stelt Jan Smit tevreden. 
“Voor ons is het gewoon vakantie”, vindt Jan Dulles. “En we verkopen een hoop on-
zin”, vult Simon aan. “Niet alles hoeft serieus te zijn”, geeft Jaap de Witte aan. “Dit 
is hoe we samen zijn”, aldus Jan Smit. 

Vanuit deze praktijkbeschrijving is Volendam Music BV als volgt te typeren en te 
karakteriseren. 

De cultuur bij het familiebedrijf van Jaap Buijs 
Volendam Music BV is volgens de definitie van Flören aan te merken als een fa-
miliebedrijf omdat eigendom en leiding in handen zijn van één familie, namelijk 
van Jaap Buijs en zijn beide kinderen40. In een familiebedrijf heerst volgens Flören 
en Jansen over het algemeen een unieke sfeer. De mensen die in een familiebedrijf 
werken hebben volgens hen het gevoel ergens deel van uit te maken en richten 
zich op een gemeenschappelijk doel. Ze koesteren de eigen manier van werken 
en zijn zeer loyaal aan het bedrijf en aan elkaar41. Dat blijkt bij Volendam Music 
BV ook het geval te zijn. Het integratieperspectief van Martin42 laat de mensen 
van Volendam Music BV zien als een eenheid die erop gericht is het beste uit de 
artiesten te halen. De bereikte successen hangen in de vorm van gouden platen aan 

40 Flören, 2002
41 Flören en Jansen, 2005 
42 Martin, 2004
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de wanden van het kantoor van Volendam Music BV en symboliseren het gevoel 
van trots. Uit het sterke ‘wij’-gevoel bij Volendam Music BV spreekt bovendien 
de hechtheid van de groep. De neuzen wijzen allemaal dezelfde richting uit en 
de mensen van Volendam Music BV spreken met één mond naar buiten toe. De 
artiesten beschouwen elkaar als vrienden voor het leven. In ‘Jan Smit, de zomer 
voorbij’ is ook te zien dat zij open, informeel en vooral naturel met elkaar omgaan. 
De buitenwereld ziet Volendam Music BV dan ook als één blok dat bovendien bij 
nacht en ontij de gelederen sluit. Opvallend is dat er nauwelijks onderscheid is tus-
sen de wereld van Volendam Music BV en de persoonlijke leefwereld van betrok-
kenen. Ze werken niet alleen met elkaar maar brengen ook een groot deel van hun 
vrije tijd in elkaars gezelschap door. Het onderscheid tussen ‘self ’ en ‘organizatio-
nal self ’ is minimaal en dat maakt betrokkenen volgens Kunda ‘full members’ van 
Volendam Music BV43. In de geschiedenis van Volendam blijkt ‘full membership’ 
overigens diep geworteld te zijn44. Het is beschreven in relatie tot het ontstaan van 
Volendam eeuwen geleden, het manifesteert zich in de tweede helft van de vorige 
eeuw tijdens het verzet van de Volendamse visserij tegen de ingestelde visquota en 
ook bij de Volendambrand in de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 komt het tot 
uiting45. Het ‘full membership’ bij Volendam Music BV is derhalve terug te voeren 
op de vanzelfsprekendheid daarvan in de bredere sociale context waar betrokkenen 
deel van uit maken, de Volendamse gemeenschap. Kunda stelt in dat verband: “self 
and society stand in a dialectical relationship: how one sees, thinks, and feels about the 
social world and about one’s own place in it is the outcome of a continuing dialogue 
with the representatives of social order into which one is born, its various forms of 
social organization, and the ready-made roles they offer.”46 De Volendamse sociale 
structuur blijkt dus van invloed te zijn op de gang van zaken bij Volendam Music 
BV. Tegelijkertijd houden de mensen die werken bij of voor Volendam Music BV 
de bestaande Volendamse sociale structuur in stand zoals blijkt uit bovenstaande 
praktijkbeschrijving. Het illustreert de dualiteit van structuur waarbij structuur en 
handelen elkaar veronderstellen zoals verwoord door Giddens47. 

Uit het voorgaande volgt dat Volendam Music BV primair is gestoeld op het sy-
steem van de ideologie zoals door Mintzberg is getypeerd. Kenmerkend voor het 
systeem van de ideologie is volgens hem onder meer de aanwezigheid van een 
gemeenschappelijk gedachtengoed, een sterk gevoel van gezamenlijkheid en een 
sterke normatieve controle48. De macht die uitgaat van traditie en van gedeelde 
waarden en normen is onmiddellijk voelbaar bij Volendam Music BV. Betrokkenen 
dragen de waarden en normen in zich en een ieder die bij of voor Volendam Music 
BV werkt, conformeert zich aan “the way we do things around here.”49 In termen 
van Deal & Kennedy is dan ook sprake van een ‘sterke’ organisatiecultuur bij 

43 Kunda, 2006
44 Vgl. Pettigrew, 1997
45 Vgl. Veerman en Tol, 2006
46 Kunda, 2006: 161
47 Giddens, 1984
48 Mintzberg, 1983
49 Deal & Kennedy, 1982: 4
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Volendam Music BV. Kunda wijst op de aanwezigheid van normatieve controle in 
een dergelijke cultuur waarbij de mensen worden gestuurd door een intrinsieke 
motivatie en een sterke identificatie met het bedrijf omdat zij het belang van het 
bedrijf als hun eigen belang zien. De praktijkbeschrijving laat zien dat Volendam 
Music BV commitment en loyaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Voor Jaap 
Buijs blijken het randvoorwaarden te zijn om met een artiest in zee te gaan en hij 
stopt de samenwerking op het moment dat het daar naar zijn gevoel aan schort. 
Deze houding van Jaap brengt een morele betrokkenheid teweeg bij betrokkenen. 
Niet voor niets vindt Kunda dat een ‘sterke’ organisatiecultuur zoals bij Volendam 
Music BV alleen te realiseren is met een krachtige leider aan de top die zijn ideo-
logie herhaaldelijk uitdraagt en laat neerdalen in het bedrijf50. Het systeem van de 
autoriteit waarbij het gaat om de formele, legitieme macht en de daaraan gekoppel-
de controle is eveneens te onderkennen binnen Volendam Music BV51. ‘Don Jaap’ 
is en blijft als grondlegger en directeur van Volendam Music BV immers de baas en 
daar handelen de mensen die er werken naar. Het systeem van de autoriteit speelt 
‘under the stage’ een rol in de dynamiek bij Volendam Music BV en ondersteunt 
het systeem van de ideologie dat ‘backstage’ zijn werk doet en er voor zorgt dat 
Volendam Music BV als één blok ‘on stage’ is52. De praktijkbeschrijving laat zien 
dat Jaap niet primair vanuit zijn positiemacht opereert. Jaap geniet gezag en is een 
autoriteit doordat hij investeert in mensen en werkt vanuit zijn persoonlijke relatie 
met hen. Hij beïnvloedt en verbindt vanuit persoonlijke kracht en heeft geen for-
mele positie of status nodig om leider te zijn. Dat maakt Jaap een authentiek leider, 
een leider met eigenheid, een leider die zich niet anders voor doet dan hij is. Voor 
Jaap Buijs gaat dat op. Hij is gewoon wie hij is en dat maakt hem ‘Don Jaap’53. 

Trust & Confidence
Uit de praktijkbeschrijving over Volendam Music BV blijkt dat in de werkwijze 
van Jaap Buijs het begrip ‘vertrouwen’ centraal staat. De Engelse taal maakt on-
derscheid tussen ‘trust’ en ‘confidence’. In het Nederlandse begrip ‘vertrouwen’ 
zit zowel ‘trust’ als ‘confidence’ besloten. Covey maakt de relatie tussen de twee 
begrippen inzichtelijk en stelt: “Trust means confidence.” Hij legt uit: “When you 
trust people, you have confidence in them – in their integrity and their abilities.”54 
‘Confidence’ veronderstelt volgens Covey dus ‘trust’. Het woord ‘confidence’ staat 
in het Nederlands voor ‘betrouwbaarheid’. De beschrijving van de praktijk van 
Volendam Music BV laat zien dat betrouwbaarheid een belangrijke rol speelt in de 
onderlinge relaties bij het bedrijf. Jaap Buijs is niet alleen in zakelijk opzicht een 
manager voor zijn Volendamse artiesten maar is voor hen ook een vertrouwens-
persoon als het om privé-aangelegenheden gaat. Hieruit spreekt zijn integriteit. 
Covey benoemt een viertal eigenschappen van integriteit: eerlijkheid, congruentie, 

50 Kunda, 2006
51 Vgl. Mintzberg, 1983
52 Vgl. Bailey, 1977
53 Vgl. Lindermann e.a., 2009
54 Covey, 2006: 5
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bescheidenheid en moed55. Jaap Buijs brengt alle vier eigenschappen in de prak-
tijk. Jaap zegt wat hij vindt (eerlijkheid) en handelt daar ook naar (congruentie). 
Hij stelt principes voor ego (bescheidenheid) en blijft daar ook in lastige situaties 
trouw aan (moed). De betrouwbaarheid van Jaap Buijs vloeit daarnaast voort uit 
zijn intenties. Hij werkt aan het succes van zijn artiesten vanuit intense betrok-
kenheid. Covey stelt in dat verband: “The motive that inspires the greatest trust is 
genuine caring.”56 Jaap Buijs komt met plannen die wederzijds voordeel opleve-
ren zoals zijn idee voor het televisieprogramma ‘Gewoon Jan Smit’. Wanneer Jaap 
Buijs de programmamanager van de TROS vervolgens groen licht geeft om het uit 
te zenden, laat hij bovendien zien dat hij het beste voor heeft met zowel de TROS 
als met Jan Smit en hij zijn eigen belang niet voorop stelt. Wat ook bijdraagt aan 
de betrouwbaarheid van Jaap Buijs is dat hij bekend staat als een capabel arties-
tenmanager57. Uit de praktijkbschrijving blijkt onder meer zijn “creativity”, “good 
sense of business” en zijn “quiet determination without being pushy”, stuk voor stuk 
vaardigheden die Allen van belang acht voor een artiestenmanager58. Jaap Buijs 
kan bovendien bogen op een enorme staat van dienst met vele succesvolle resulta-
ten en dat draagt niet in het minst bij aan het beeld van hem als een betrouwbaar 
artiestenmanager59.

Jaap Buijs geeft invulling aan het begrip ‘trust’ zoals Sako dat omschrijft: “a state of 
mind, an expectation held by one trading partner about another, that the other behaves 
or responds in a predictable and mutually expected manner.”60 Het mechanisme van 
reciprociteit ligt hierin besloten. Sahlins onderscheidt drie vormen van reciproci-
teit waaronder ‘generalized reciprocity’: “transactions that are putatively altruistic, 
transactions on the line of assistance given and, if possible and necessary, assistance 
returned.”61 Deze vorm van reciprociteit is volgens Sahlins over het algemeen te 
onderkennen tussen nauwe verwanten zoals binnen families waarbij kenmerkend 
is dat er niet wordt gerept over een tegenprestatie, al bestaat die verplichting wel 
degelijk. Een snelle en onmiddellijke tegenprestatie is echter moreel onaanvaard-
baar gezien de onderlinge sociale verhoudingen. Bij Volendam Music BV is het 
mechanisme van ‘generalized reciprocity’ ingebakken. Jaap neemt artiesten onder 
zijn hoede zonder dat hij daar meteen (geldelijke) verdiensten voor terug ziet. Er is 
‘trust’ gebaseerd op patronage waarbij Jaap Buijs als patroon gunsten verleent aan 
zijn artiesten in ruil voor trouw. 

In het mechanisme van ‘generalized reciprocity’ zitten drie vormen van vertrou-
wen besloten, namelijk: het vertrouwen dat de ander de werkwijze van het mecha-
nisme accepteert (traditioneel vertrouwen), het vertrouwen dat de ander voldoet 
aan de impliciete verwachting van een wederdienst (intentioneel vertrouwen) en 
het vertrouwen dat over en weer goed kan worden omgegaan met vertrouwen en 

55 Covey, 2006
56 Covey, 2006: 78
57 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
58 Allen, 2007: 7-8
59 Covey, 2006
60 Sako, 1992:32
61 Sahlins in: Komter, 1996: 31
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wantrouwen (pragmatisch vertrouwen) omdat het de vraag is of de ander ooit een 
wederdienst doet62. Doordat Jaap elk van de Volendamse artiesten al via via kent 
voordat hij ze onder zijn hoede neemt en zij ook onderling met elkaar verbonden 
zijn, loopt Jaap vrijwel geen risico om in zijn ‘trust’ teleurgesteld te worden63. De 
eerder beschreven normatieve controle zorgt immers voor de nodige morele be-
trokkenheid en sluit een relatiebreuk nagenoeg uit. Het is bij Volendam Music BV 
namelijk een kwestie van ‘in’ of ‘out’. Jaap Buijs staat niet open voor ‘returns’ van 
spijtoptanten want als zijn ‘trust’ eenmaal is beschaamd, is het voor hem gedaan. 
Een dergelijk managementperspectief heeft als keerzijde dat er geen plaats is voor 
individuen met een van het collectief afwijkende mening en wordt vaak in verband 
gebracht met een maakbare organisatiecultuur64. 

Geen contract
Volgens Schruijer en Vansina is samenwerking gedoemd te mislukken als er geen 
vertrouwen is65. Jaap Buijs laat als geen ander zien dat vertrouwen de smeerolie 
is in samenwerking. Hij gaat daar zelfs zo ver in dat hij gemaakte afspraken met 
zijn artiesten niet vast legt in een contract. Velen zullen dat als naïef beschouwen. 
In de hedendaagse Westerse samenleving is het immers uitzonderlijk om zonder 
contract met elkaar in zee te gaan. In navolging van Weber die rechtsregels ziet als 
de basis voor rechtsgelijkheid en als een garantie voor rechtszekerheid is immers 
een algehele behoefte ontstaan zaken te reguleren en juridisch vast te leggen. Dit 
betreft ook de onderlinge verhoudingen van mensen die vervat worden in rechten 
en plichten over en weer66. In onze samenleving is het dan ook gebruikelijk om 
te werken met contracten waarin afspraken in termen van rechten en plichten ge-
detailleerd zijn vastgelegd. Het is daarom niet verwonderlijk dat toonaangevende 
schrijvers op het gebied van artiestenmanagement benadrukken dat het van belang 
is dat manager en artiest vooraf duidelijke afspraken maken en die in een contract 
neerleggen. Allen vindt het contract tussen artiest en manager belangrijk opdat de 
verantwoordelijkheden van elk van hen in de onderlinge relatie duidelijk zijn67. 
Volgens Frascogna en Lee Hetherington vraagt een handjeklap-deal tussen artiest 
en manager om problemen in het vervolg van hun zakelijke relatie en maakt het 
teleurstellingen onvermijdelijk68. Zowel Passman als Van der Plas wijzen in dat 
verband op de mogelijkheid om de zogenaamde ‘Key Man’-clausule in het contract 
tussen manager en artiest op te nemen. Deze clausule geeft de artiest het recht tot 
opzegging van het contract als zijn vaste contactpersoon vertrekt of een andere 
functie krijgt. De achterliggende gedachte van deze clausule is dat het recht doet 
aan het belang van de persoonlijke relatie tussen manager en artiest69. Een derge-
lijke clausule is voor juristen de manier om op papier een ‘way out’ te creëren voor 

62 Vgl Buitendijk e.a., 2008
63 Vgl.Sahlins in: Komter, 1996
64 Vgl. Kunda, 2006
65 Schruijer en Vansina, 2007
66 Vgl. Weber, 1922
67 Allen, 2007
68 Frascogna en Lee Hetherington, 2004
69 Passman, 2009 en Van der Plas, 2010
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het geval de omstandigheden veranderen. Een dergelijke clausule is echter niet 
meer dan een schijnzekerheid. Contract of geen contract, als het vertrouwen in de 
relatie wegvalt, is het tijd om uit elkaar te gaan. Dat is de enige wijze om elkaar in 
een dergelijke situatie recht te doen want vertrouwen is er of niet maar is niet te 
reguleren of af te dwingen. Jaap Buijs laat zien dat een contract een wassen neus is. 
Hij heeft geen juridisch raamwerk nodig om succesvol samen te werken doordat 
hij de persoonlijke relatie voorop stelt en ‘trust’ en ‘confidence’ als noodzakelijke 
randvoorwaarden beschouwt70.

Verschillen per artiest
Hoewel de eenheid en hechtheid van Volendam Music BV als eerste in het oog 
springen, laat het differentiatieperspectief van Martin zien dat de gang van zaken 
per artiest toch verschilt71. Die verschillen komen in de paragrafen 2.3 tot en met 
2.6 aan bod waarbij ik inzoom op de gang van zaken bij en ten aanzien van respec-
tievelijk Jan Smit, Nick & Simon, de 3JS en Monique Smit. Binnen het geldende 
systeem van Volendam Music BV blijkt namelijk ruimte te zijn voor de eigen wij-
zen van de verschillende artiesten en blijkt ook dat elk van hen de gang van zaken 
bij Volendam Music BV mede vorm geeft72. Het fragmentatieperspectief zoals door 
Martin omschreven, laat de invloeden en ambiguïteit van de individuen zien73. 
De impact daarvan op het geheel komt met name naar voren in de analyse van de 
werkwijze van Nick & Simon in paragraaf 2.4 en in de analyse van de werkwijze 
van de 3JS in paragraaf 2.5. Echter, eerst zal in paragraaf 2.2 blijken hoe Volendam 
Music BV een belangrijk aspect in het organiseren van succes voor artiesten, na-
melijk de carrière- en promotieplanning, vorm geeft en welke factoren daarop van 
invloed zijn. 

70 Vgl. Schruijer, 2007
71 Martin, 2004
72 Vgl. Goffman, 1961
73 Martin, 2004
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2.2 Koersen op succes

In de vorige paragraaf is gebleken dat ‘vertrouwen’ een groot goed is in de werk-
wijze van Jaap Buijs. Hij is een man van zijn woord en voelt niet de behoefte 
afspraken met zijn artiesten vast te leggen in een contract. In deze paragraaf zal 
blijken dat Volendam Music BV ook de carrière- en promotieplannen per artiest 
niet neerlegt in vastomlijnde schriftelijke plannen en daardoor goed kan inspelen 
op invloeden van buitenaf74.

Samen babbelen en risico’s inschatten 
Volgens Aloys Buijs komen de carrière- en promotieplannen in onderling overleg 
tussen artiest, manager en platenmaatschappij tot stand. Hij kijkt me verbaasd aan 
als ik hem vraag of ik de plannen van de verschillende artiesten mag inzien. “Er is 
niets op papier”, zegt hij vervolgens en voegt daar aan toe: “We babbelen er samen 
over en zodra we het eens zijn over de lijn, gaan we aan de slag.” De vertegenwoor-
diger van de platenmaatschappij voegt toe dat uiteraard wel wordt gewerkt vanuit 
een visie. “We doen niet zo maar wat, het is tevoren goed doordacht”, zegt hij. Aloys 
legt uit dat niet meer dan twee à drie jaar vooruit wordt gekeken en dat tussentijdse 
bijstelling plaats vindt wanneer dat nodig is. Hij zegt: “Soms komt er iets op ons pad, 
dan praten we erover en kijken we samen of het past.” Belangrijk is of iets al dan niet 
afbreuk doet aan het imago van de artiest. Aloys vertelt in dat verband dat vooraf 
serieus is afgewogen of de 3JS wel of niet moeten meedoen aan het Eurovisie Song 
Festival in 2011. “Het blijft altijd een gok, de impact is nooit helemaal te voorspel-
len”, zegt hij. De 3JS maken zich anno 2010 geen zorgen over het effect van hun 
deelname aan het Eurovisie Song Festival op hun imago. Jan Dulles, de zanger van 
de 3JS, zegt hierover simpelweg. “Als wij daar straks staan met een goed liedje waar 
wij zelf achter staan en de rest van Nederland als kiezer ook, waarom zou dat dan scha-
delijk zijn?” Aloys licht toe dat vooraf ingeschat is dat het Eurovisie Song Festival 
zorgt voor naamsbekendheid van de 3JS bij een breder publiek. Dit lijkt ook zo te 
zijn blijkens de opmerkelijke stijging van de verkoop van hun album ‘Dromers en 
Dwazen’ sinds bekend is dat de 3JS namens Nederland op de bühne staan bij het 
Eurovisie Song Festival. De vertegenwoordiger van de platenmaatschappij wijst er 
op dat al vanaf begin 2010 is ingezet op verbreding van de naamsbekendheid van 
de 3JS. Zij zijn in dat verband steeds meer in de landelijke publiciteit gebracht 
via radio, tv, krant en tijdschriften en dat heeft zonder meer ook bijgedragen aan 
hun populariteit. Het is volgens hem dan ook te kort door de bocht om het suc-
ces van het laatste album van de 3JS alleen te koppelen aan hun deelname aan het 
Eurovisie Song Festival. “Alles tezamen zorgt voor een groeiend succes van de 3JS”, 
aldus de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij. 

Dat de medewerking aan een televisieprogramma voor een enorme ‘boost’ in de 
carrière van een artiest kan zorgen, laten Nick & Simon zien met hun rol als jurylid 
in ‘The Voice of Holland’75. John de Mol, de producent van het programma, noemt 

74 Vgl. Pettigrew, 1997
75 ‘The Voice of Holland’ is een talentenjacht naar Nederlands zangtalent waarbij de juryleden de blind 

gekozen talenten begeleiden en coachen totdat er in de ‘battles’ een winnaar uit de bus komt.
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hen in de landelijke media “een onwaarschijnlijke ontdekking” in televisieland. Nick 
& Simon beschouwen hun succes in ‘The Voice of Holland’ als een nieuwe stap in 
hun carrière die overigens al vier jaar een sterk stijgende lijn vertoont. Aloys vertelt 
dat ‘The Voice of Holland’ een toevalstreffer is en in eerste instantie het animo aan 
dit programma mee te doen niet groot was want:“Wij wilden onze naam niet ver-
binden aan de zoveelste talentenshow.” Maar na een goed gesprek met John de Mol, 
die al jarenlang connecties heeft met Jaap Buijs, ging het roer toch om. Immers: 
“Als John de Mol zich aan het programma verbindt, dan weet je dat alles uit de kast 
wordt gehaald om van het programma een succes te maken.” Het gaat er uiteindelijk 
om dat er een goed gevoel is bij de stap die wordt gezet. ‘The Voice of Holland’ 
is duidelijk een goede stap geweest want het is een hit met rond de drie miljoen 
kijkers per uitzending. Nick & Simon liften mee op dat succes zoals de volgende 
uitspraak van Aloys illustreert: “Door ‘The Voice of Holland’ zijn Nick & Simon nog 
beroemder geworden en in waarde gestegen.” Volgens de vertegenwoordiger van de 
platenmaatschappij is het juist van belang te zorgen dat er geen ‘overkill’ aan Nick 
& Simon ontstaat. “Als mensen overal alleen nog maar Nick & Simon zien en horen, 
krijgen ze er genoeg van en zakt hun populariteit in”, zegt hij. Hij legt uit dat het 
dus zaak is tijdig ook gas terug te nemen in de publiciteit. De juiste dosering in de 
promotie van een artiest is volgens hem van cruciaal belang voor de populariteit en 
het succes op de middellange- en langere termijn. 

Nick & Simon op promotietour
De organisatie en planning van promotieactiviteiten voor de artiesten van Volendam 
Music BV liggen bij hun platenmaatschappij. Tijdens die activiteiten vergezelt een 
vertegenwoordiger van de platenmaatschappij hen. Bij televisie-uitzendingen en 
bij activiteiten in het buitenland gaat bovendien altijd Jaap, Alice of Aloys Buijs 
mee. Volgens afspraak met Volendam Music BV lopen ook de perscontacten via de 
platenmaatschappij. Aloys geeft aan dat er zo geen agendatechnische problemen 
ontstaan in de vorm van dubbele afspraken. Dat het desondanks wel eens ver-
keerd kan gaan, illustreert de volgende observatie van een signeersessie van Nick & 
Simon in het kader van de promotie van hun album ‘Fier’. 

In oktober 2010 woon ik in een groot warenhuis in Utrecht een signeersessie 
van Nick & Simon bij. Zij doen er die dag drie: in Leidschendam, Utrecht en 
Amersfoort. Een half uur voor aanvang van de sessie klinkt door de luidspreker in 
het warenhuis: “Vandaag om drie uur treden Nick & Simon op in ons warenhuis op 
de vierde etage. Aansluitend gaan zij signeren. Hun nieuwe album ‘Fier’ kost vandaag 
geen zeventien euro negenennegentig maar slechts veertien euro. Koop dus de CD en 
scoor hun handtekeningen!” Bij de roltrappen staan grote plakkaten van Nick & 
Simon met hun nieuwe album ‘Fier’ in de hand. Aangekomen op de vierde etage 
staan daar al ongeveer tweehonderd mensen te wachten en klinkt de muziek van 
Nick & Simon over de verdieping. Bij de kassa staat een enorme rij mensen te 
wachten. Bijna allemaal kopen ze de CD ‘Fier’ en het schap van Nick & Simon is 
al bijna leeg. Gelukkig staat er nog een voorraad achter de kassa en gaat de verkoop 
van het album gewoon door. Om de fans tot aankoop te stimuleren, is de eerste 
oplage van de CD voorzien van een bonus DVD met een akoestische set vol co-
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vers, een dagboekachtig filmpje van Simon en een mooie digipack uitvoering met 
prachtig artwork. Het aanwezige publiek is overwegend ouder dan vijfentwintig 
jaar. Bij een peiling onder hen blijkt bijna iedereen bewust gekomen te zijn voor 
Nick & Simon. Desgevraagd wordt door bezoekers aangegeven dat zij de muziek 
mooi vinden maar ook dat de jongens intelligent zijn en toch zo gewoon zijn 
gebleven. Ook de tweestemmigheid en de kracht van het duo wordt benoemd als 
reden om het nieuwe album van Nick & Simon te kopen en aanwezig te zijn bij 
het optreden. 

Ineens klinkt er luid gegil en applaus. Nick & Simon verschijnen op het podium 
en zetten meteen een nummer in. Ze hebben een relaxte uitstraling qua kleding 
én in de manier waarop ze op het podium staan en hun optreden doen. Na het 
eerste nummer klinkt joviaal door de microfoon: “Goedemiddag Utrecht. Zijn jul-
lie er klaar voor?” Een luid gejuich is het antwoord. Inmiddels hebben zich wel 
vijfhonderd mensen om het podium geschaard. Nick vertelt dat hij en Simon an-
derhalf jaar naar de release van hun nieuwe album hebben toegeleefd. Ook geeft 
hij aan dat ze hun nieuwe liedjes nog niet vaak ‘live’ hebben gespeeld en hij vraagt 
het publiek daarom niet te gaan lachen als het mis gaat. Dan beginnen ze het vol-
gende nummer te spelen. Naast mij hoor ik iemand verbaasd in zichzelf zeggen: 
“Het klinkt écht zoals op TV, misschien nog wel mooier.” Ondertussen staan Nick en 
Simon zelfverzekerd op het podium en uiteraard gaat er niets verkeerd. Het laatste 
nummer dat ze spelen, heet ‘Vlinders’ en Nick licht toe dat Simon verliefd was 
toen hij dat nummer schreef. Simon vult daarop aan: “Ik heb het samen met Jaap 
Kwakman geschreven. Jaap is van de 3JS voor wie hem nog niet kent.” Vervolgens 
klinkt de begintoon van het nummer en na afsluiting volgt een daverend applaus. 
Het aanwezige publiek is enthousiast en maakt zich op voor de signeersessie. Een 
medewerker van het warenhuis kondigt aan dat Nick & Simon nog door moeten 
naar Amersfoort en er gratis treinkaartjes afgehaald kunnen worden om met hen 
mee te reizen. Het duurt even voordat het signeren begint. Nick zondert zich on-
dertussen af om een telefoontje te plegen. Het blijkt om een interview met Radio 
538 te gaan dat circa tien minuten duurt. Het publiek wacht en Simon ook. De 
geluidsman en technicus zijn de apparatuur al aan het afbreken en de vertegen-
woordiger van de platenmaatschappij wordt ongeduldig. Hij gaat naar Nick toe, 
tikt hem op zijn schouder en gebaart dat hij naar het podium moet komen. Nick 
laat zich echter niet opjutten en maakt zijn gesprek rustig af. Wanneer hij even 
later weer op het podium verschijnt, klinkt er luid ‘boehoe’ geroep uit het publiek. 
Nick & Simon laten dat aan zich voorbij gaan, gaan samen bij een tafeltje staan en 
beginnen aan hun signeersessie. Onverstoorbaar en beheerst gaan ze aan de slag en 
om half vijf vertrekken ze naar Amersfoort. 

Wat ging er mis? De vertegenwoordiger van de platenmaatschappij stelt achteraf 
dat het telefonische interview van Nick met Radio 538 niet handig is gepland. “Dat 
wil ik nooit meer zo hebben”, stelt hij duidelijk. Hij blijkt vooraf niet op de hoogte 
gesteld te zijn van het betreffende radio interview en dus “loopt het tijdsschema 
in de war.” Aloys Buijs vertelt dat het interview betrekking had op ‘The Voice of 
Holland’ en op het laatste moment is ingepland. Hij geeft aan dat de perscontacten 
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voor wat betreft de deelname van Nick & Simon aan dat programma niet via de 
platenmaatschappij gaan omdat ze niet aan hun muziek gerelateerd zijn en “dan 
loopt het wel eens mis.” Volgens de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij 
is hier sprake geweest van een “interne miscommunicatie.” Naar aanleiding van het 
incident in Utrecht zijn de koppen bij elkaar gestoken om herhaling te voorkomen. 
Voor de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij is dat belangrijk want: “Het 
komt raar over bij het publiek als Nick doodleuk gaat bellen terwijl zij allemaal staan 
te wachten op een handtekening.” Hij licht toe dat zoiets niet goed is voor het imago 
van Nick & Simon terwijl de signeersessies juist bedoeld zijn bij te dragen aan een 
positief beeld over hen. Genoeg reden dus om ook de perscontacten inzake ‘The 
Voice of Holland’ vooraf goed met elkaar af te stemmen en zodanig in te plannen 
dat andere promotieactiviteiten niet in het gedrang komen. Dat kan ook prima 
want zowel Aloys als de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij zeggen on-
afhankelijk van elkaar: “De lijnen zijn kort, we hebben elke dag contact.” De reden 
dat de perscontacten inzake Nick & Simon in relatie tot hun deelname aan ‘The 
Voice of Holland’ niet via de platenmaatschappij lopen, blijkt simpel: Talpa heeft 
een contract met Volendam Music BV. Voor Talpa is de platenmaatschappij dus 
geen aanspreekpunt, ook niet voor wat betreft de perscontacten. 

Op de radio door plugwerk
Naast alle publiciteit op TV en promotiesessies in den lande is het plugwerk door 
de platenmaatschappij bij de verschillende radiozenders minstens net zo belang-
rijk. De plugger van de platenmaatschappij van Volendam Music BV is daar con-
tinu mee bezig en omschrijft dat als “een spel dat achter de schermen plaats vindt 
om de muziek van jouw artiesten op de radio te krijgen.” Hij vertelt dat woensdag 
en donderdag de vaste plugdagen zijn bij de verschillende omroepen. Op een dag 
gaat hij zo’n vijftien zenders langs om de nieuwste single op hun airplaylist te krij-
gen. “Airplay telt mee voor de noteringen in de muziekhitlijsten en is dus belangrijk”, 
aldus de plugger van de platenmaatschappij van Volendam Music BV. Elke zender 
heeft een team van muzieksamenstellers voor airplay. De plugger gaat wekelijks 
met hen in gesprek om voor elkaar te krijgen dat de zender het nummer draait of 
blijft draaien. “Een keertje langs gaan en de single uitdelen is niet genoeg”, zegt de 
plugger. Hij vertelt dat hij weken, soms maanden bezig is het bij een zender voor 
elkaar te krijgen dat ze een nummer van één van de Volendamse artiesten draaien. 
“Het standaard antwoord van zenders is ‘nee’ want de concurrentie is groot”, aldus de 
plugger. Er zijn volgens hem zo’n veertig pluggers actief in Nederland en er komen 
wekelijks veel nieuwe singles uit dus de zenders hebben genoeg materiaal om uit te 
kiezen. “Het is een kwestie van week in week uit langs blijven gaan.” De plugger licht 
toe dat lobbyen en netwerken belangrijk is in het plugwerk. Hij zorgt dan ook dat 
hij bij de verschillende zenders veel mensen kent en contacten opbouwt. “Soms is 
het ook een kwestie van dealen om het voor elkaar te krijgen”, zegt de plugger van de 
platenmaatschappij van Volendam Music BV. Dat er voor de Volendamse artiesten 
flink geplugd is en wordt, blijkt uit het feit dat zij vaak te horen zijn op diverse ra-
diozenders waaronder ook zenders die Nederlandstalige muziek niet of nauwelijks 
op hun airplay-list hebben staan, zoals Radio 3, Radio 538 of Sky-radio. 
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Een insider uit de Nederlandse muziekwereld die ooit als plugger is begonnen, 
doet een boekje open over het plugwerk. Volgens hem ligt oorspronkelijk het ba-
sisprincipe “voor wat hoort wat” aan het pluggen ten grondslag. Daarbij is het van 
belang de mensen bij de radio- en televisiezenders te kennen om in te schatten 
waar ze van houden en daar op in te kunnen spelen. “Het is een kwestie van paaien 
en strelen”, aldus deze insider. Een goede truc is hen mee te nemen naar concerten 
of festivals om hen artiesten te laten zien. “Ze zijn dan sneller enthousiast en geneigd 
de muziek te draaien.” De insider geeft echter aan dat deze manier van werken door 
de jaren heen steeds minder aan de orde is en het plugwerk er niet gemakkelijker 
op is geworden. Hij vertelt dat de playlist van een radiostation vroeger meer indi-
vidueel werd bepaald terwijl zich daar nu vrijwel altijd een heel redactieteam over 
buigt. Hij geeft een voorbeeld: “Bij Radio 538 is het lange tijd erg lastig geweest voor 
Nederlandstalige artiesten om binnen te komen omdat de voormalig zendermanager er 
niet voor open stond.” Ook bij andere grote radiostations zoals Veronica, Q-music 
of 3FM is dat lastig omdat ze zich niet richten op het Nederlandstalige repertoire. 
“Er zijn maar een paar DJ’s bij radiostations in Nederland die zelf mogen bepalen wat 
ze draaien”, zegt de insider. Hij voegt daar aan toe: “Daar hoor je Jan Smit en Nick 
& Simon dan ook wel eens voorbij komen.” Dat komt volgens de insider doordat 
deze artiesten nu eenmaal populair zijn. Maar één ding weet deze insider heel ze-
ker: “Het draait om de muziek! Een goede song is altijd het vertrekpunt. Daarnaast is 
de uitstraling van de artiest belangrijk maar een artiest in de publiciteit zetten, werkt 
niet als de songs niet goed zijn.” 

Uit deze praktijkbeschrijving komen een paar opvallende aspecten naar voren in de 
manier waarop Volendam Music BV het succes van haar artiesten opbouwt en de 
factoren waar ze in dat verband rekening mee heeft te houden. 

Geen blauwdruk maar maatwerk 
Volendam Music BV werkt niet met vastomlijnde carrière- en promotieplannen 
die als blauwdruk fungeren zoals Frascogna en Hetherington dat zien76. De car-
rière- en promotieplannen voor de artiesten van Volendam Music BV komen in 
onderling overleg tot stand. Het zijn hoofdlijnen die niet schriftelijk worden uitge-
werkt. Allen acht een “written” plan weliswaar verstandig maar ziet dat als “far from 
being something that is chiseled in stone to be strictly followed.”77 Hij wijst nadruk-
kelijk op de noodzaak tot flexibiliteit voor wat betreft de inhoud van carrière- en 
promotieplannen. In de werkwijze van Volendam Music BV ligt een hoge mate van 
flexibiliteit besloten doordat er per artiest een koersrichting is en de weg er naar 
toe gaande de rit wordt ingevuld middels maatwerk. In lijn met de visie van Allen 
fungeert bij Volendam Music BV een carrière- en promotieplan als een ‘guideline’ 
dat manager en artiest helpt te navigeren in hun gezamenlijke route naar succes. 
En zoals ook Allen dat nodig acht, vindt binnen Volendam Music BV continue 
bijstelling en updating van de plannen plaats om in te spelen op veranderende 

76 Frascogna en Lee Hetherington, 2004
77 Allen, 2007: 141
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omstandigheden78. Door op deze manier vorm te geven aan carrière- en promo-
tieplanning heeft Volendam Music BV continue (geestelijke) ruimte voor nieuwe 
ideeën van buitenaf. Volendam Music BV staat daar open voor en gunt zichzelf de 
mogelijkheid daarin kansen te zien en te pakken. Dat is een kracht van Volendam 
Music BV en één van de bepalende factoren in haar succes binnen het Nederlandse 
artiestenmanagement. 

Frascogna en Lee Hetherington zien het als een belangrijke taak voor de arties-
tenmanager om de artiesten te promoten en onder de aandacht te brengen bij 
het brede publiek79. Deze belangrijke taak is belegd bij de platenmaatschappij 
waar Volendam Music BV mee werkt. Uit de beschreven signeersessie blijkt dat 
de platenmaatschappij verschillende middelen inzet voor de promotie van Nick & 
Simon en hun nieuwe album ‘Fier’: een speciale uitgave van de eerste oplage van 
de CD, een prijsverlaging van de CD in het kader van de signeersessie, enorme 
posters van Nick & Simon door het gehele warenhuis, een speciale actie met de NS 
om met Nick & Simon in de trein van Utrecht mee naar Amersfoort te reizen, een 
live-optreden van Nick & Simon en aansluitend de gelegenheid hun handtekening 
te vragen en met hen op de foto te gaan. Tussen neus en lippen door brengen Nick 
& Simon bovendien hun collega-artiesten, de 3JS, even onder de aandacht van het 
publiek door hun naam te linken aan één van hun eigen songs. De platenmaat-
schappij kiest duidelijk uit een breed pallet aan promotiemiddelen en zet deze ge-
richt in. De platenmaatschappij laat zien niet alleen oog te hebben voor de timing 
van promotieactiviteiten maar ook voor de juiste balans daarin en de passendheid 
in de setting. Dit blijkt uit de combinatie van de prijsverlaging van de CD en de 
posters in het warenhuis in het kader van hun optreden en signeersessie maar ook 
uit de actie met de NS om vervolgens samen met fans van Utrecht naar Amersfoort 
te reizen waar de volgende signeersessie op het programma staat. Dit getuigt van 
maatwerk met als doel een positief imago van de artiesten van Volendam Music 
BV op de korte en langere termijn. Van der Plas onderschrijft het belang van het 
imago van de artiest om tot succes in de muziekbranche te komen en wijst op de 
belangrijke rol van de media in dat verband80. Het is dan ook niet vreemd dat 
Volendam Music BV de perscontacten betreffende hun artiesten overlaat aan de 
platenmaatschappij aangezien die ook de promotie van de artiesten doet. 

Beslissingen op gevoel 
Volgens Doherty is de medewerking aan bepaalde televisieprogramma’s mede be-
palend voor het imago van de artiest en is het daardoor een belangrijk promotie-
middel81. Frascogna en Lee Hetherington achten het van belang dat dergelijke 
activiteiten bijdragen aan het succes van de artiest en er geen afbreuk aan doen82. 
Dat Volendam Music BV zich daar terdege van bewust is, laten de beschreven af-
wegingen in het kader van de deelname van de 3JS aan het Eurovisie Song Festival 

78 Allen, 2007 
79 Frascogna en Lee Hetherington, 2004
80 Van der Plas, 2010
81 Doherty in The Music Management Bible, 2003
82 Frascogna en Lee Hetherington, 2004
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2011 en van de deelname van Nick & Simon aan ‘The Voice of Holland’ zien. 
Samen met de betreffende artiesten en de platenmaatschappij wegen zij de risico’s 
van deelname aan deze televisieprogramma’s af tegen de mogelijke kansen en voor-
delen die het met zich meebrengt. De impact op het imago wordt afgezet tegen de 
verbreding van de naamsbekendheid van de betreffende artiest. Uiteindelijk wordt 
blijk gegeven van een gezonde dosis lef door simpelweg de sprong te wagen on-
danks de wetenschap dat het evengoed verkeerd kan uitpakken. Hierbij komt een 
belangrijke taak van de artiestenmanager om de hoek kijken. Volgens Passman is 
het namelijk één van zijn belangrijkste taken de artiest te helpen in het nemen van 
belangrijke beslissingen rondom promotie en publiciteit83. Bij Volendam Music 
BV gebeurt dat door er veel met elkaar over te praten en de uiteindelijke beslissing 
te baseren op gevoel. Het voelt goed en dan is het ‘go’ of het voelt niet goed en dan 
is de uitkomst een ‘no go’. Ook in de literatuur wordt onderkend dat er nu eenmaal 
niet altijd harde criteria zijn voor het nemen van bepaalde beslissingen die de car-
rière van een artiest aangaan. Allen schrijft hierover: “There will be times when a 
manager must relay on that special inner feeling to direct the artist to an opportunity 
because it feels right, or, to guide him away from it because it does not feel right.” Hij 
concludeert: “You just need to follow your gut.”84 Dat is ook precies wat Volendam 
Music BV doet in twijfelsituaties: beslissen vanuit gevoel. 

Aangescherpte werkwijze onder invloed van The Voice of Holland
Uit de praktijkbeschrijving blijkt het telefonische interview met Radio 538 inzake 
‘The Voice of Holland’ niet handig te zijn gepland in relatie tot de signeerses-
sie van Nick & Simon. Het signeren laat door het interview op zich wachten en 
het publiek neemt dat niet in dank af. Het incident legt bloot dat de deelname 
van Nick & Simon aan ‘The Voice of Holland’ tot onduidelijkheid leidt over de 
taakverdeling inzake de perscontacten tussen Volendam Music BV en de platen-
maatschappij. In het kader van het proces van betekenisgeving zoals door Weick 
omschreven, is de ontstane verwarring over het perscontact met Radio 538 tijdens 
de signeersessie van Nick & Simon in Utrecht te duiden als ‘equivocality’ (meer-
duidigheid) door een verandering van buiten af namelijk ‘The Voice of Holland’85. 
De fasen van ‘enactment’, ‘selection’ en ‘retention’, die Weick onderscheidt in het 
proces van betekenisgeving worden vervolgens opnieuw doorlopen met als uit-
komst een nieuwe ‘collective mind’ over het verloop van de perscontacten. Door de 
koppen bij elkaar te steken over het incident tijdens de signeersessie vindt nadere 
inspectie (enactment) plaats van de gevolgen van ‘The Voice of Holland’ voor 
het verloop van de perscontacten ten aanzien van Nick & Simon. Daarbij komen 
verschillende opties op tafel om herhaling te voorkomen. Het verwijzen van de 
perscontacten inzake ‘The Voice of Holland’ naar de platenmaatschappij is daar 
één van. In de bespreking van de verschillende opties valt deze echter af (selection). 
Wat resteert en beklijft (retention) is dat de perscontacten die samenhangen met de 
deelname van Nick & Simon aan de ‘The Voice of Holland’ door Volendam Music 

83 Passman, 2009
84 Allen, 2007: 14
85 Vgl.Weick, 1995
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BV zelf worden afgehandeld. De uitkomst die leidend wordt voor alle betrokkenen 
(collective mind) is dat alle perscontacten die betrekking hebben op de muziek van 
de artiesten van Volendam Music BV via de platenmaatschappij lopen en de rest 
niet86. 

Het voorgaande laat zien dat de werkwijze tussen Volendam Music BV en de platen-
maatschappij is aangescherpt onder invloed van het contract dat Volendam Music 
BV heeft met Talpa inzake ‘The Voice of Holland’. Dat is te verklaren doordat met 
dat contract een afhankelijkheidsrelatie is ontstaan die in termen van Mastenbroek 
weliswaar op papier is aan te merken als een machtsrelatie van ‘gelijk versus ge-
lijk’, maar die in de praktijk ook karaktertrekken heeft van ‘hoog versus laag’87. 
Talpa heeft als belangrijke en machtige speler in de mediawereld het speelveld van 
Volendam Music BV betreden en blijkt in staat te zijn om gebruikelijke werkwijze 
tussen Volendam Music BV en de platenmaatschappij ten aanzien van de perscon-
tacten te doorkruisen. Dat maakt Talpa in dit voorbeeld de meer machtige partij 
ten opzichte van Volendam Music BV. Volendam Music BV laat deze slag aan Talpa 
vanwege het belang dat zowel zij als Nick & Simon hebben bij het contract met 
Talpa. Bovendien moet ook Volendam Music BV zich zien te handhaven binnen de 
context van de mediawereld en daarin heeft Talpa nu eenmaal een machtige posi-
tie. Reden te meer voor Volendam Music BV een goede verstandhouding met Talpa 
te behouden en hen dus op bepaalde punten tegemoet te komen in hun wensen. 
Dit laat zien dat de betekenisgeving binnen Volendam Music BV onder invloed 
staat van haar context, de spelers daarin en de belangen die in dat verband aan de 
orde zijn. Parker beschrijft dat als de ‘contested meaning in context’88. 

Het mechanisme onder het plugwerk 
Uit de praktijkbeschrijving blijkt dat het plugwerk een belangrijke component 
vormt in de promotie van een artiest bij radiozenders en er is uit af te leiden dat 
succesvol plugwerk is gebaseerd op ontwikkelde en goed onderhouden relevante 
persoonlijke contacten. Kimpel geeft aan dat airplay via de radio een belangrijk 
middel is om een artiest onder de aandacht te brengen bij (potentiële) fans en zijn 
of haar bekendheid te liften naar een regionaal en landelijk niveau. Hij is er van 
overtuigd dat elke deal in de muziekwereld het directe resultaat is van persoonlijk 
contact en noemt in dat verband het belang van ‘networking strategies’ dat hij om-
schrijft als: “plans toward a successful career via personal relationships.”89 Over de net-
werkstrategie in relatie tot het voor elkaar krijgen van airplay via de radio schrijft 
hij het volgende: “Successful radio promotion revolves around making and managing 
relationships – who you know and how you know them, making the right contacts, pre-
senting the right pitch, and designing the best spin to convince a station that it should 
be playing your music.”90 Ik sluit niet uit dat dit (tegenwoordig) ook op gaat voor de 
televisiewereld. Als plugger is het belangrijk het web aan relevante (via via) contac-

86 Vgl. Weick, 2001
87 Vgl. Mastenbroek, 2005
88 Parker, 2000
89 Kimpel, 2000: XI
90 Kimpel, 2000: 28
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ten te overzien, daarbinnen te beschikken over de nodige persoonlijke relaties, die 
gericht te benutten en in te zetten om in contact te komen met de juiste persoon 
of personen bij een radiostation en hen tot promotie van een bepaade artiest te 
bewegen middels radio airplay. De gunfactor speelt in dit spel achter de schermen 
een grote rol maar het al dan niet bestaan van wederzijdse belangen bepaalt de 
uitslag gezien het principe van ‘voor wat hoort wat’ dat uit de prakijkbeschrijving 
blijkt. Dat duidt namelijk op de aanwezigheid van het mechanisme van ‘balanced 
reciprocity’ wat volgens Sahlins betrekking heeft op “transactions which stipulate 
returns of commensurate worth or utility within a finite and narrow period.”91 In dit 
mechanisme zijn de spelers elkaars pion en is hun persoonlijke relatie gebaseerd op 
een uitwisseling van belangen. Blijft de uitwisseling achterwege of laat die te lang 
op zich wachten, dan vervalt de basis voor de persoonlijke relatie en is het spel over. 
In de muziekwereld is de positie van de plugger ‘back stage’ kwetsbaar door de 
werking van dit mechanisme ‘under the stage’92. De plugger is immers overgeleverd 
aan de macht van de ‘goodwill’ van de sleutelfiguren binnen de diverse radiostati-
ons en hij verkeert daarmee in een afhankelijkheidspositie. Immers, als de plugger 
zijn woord of belofte niet (tijdig) waar maakt, hoeft de artiest niet te rekenen op 
airplay. De plugger heeft daarentegen geen enkel machtsmiddel in handen als het 
radiostation de belofte tot airplay van een artiest laat voor wat het is93. Hoewel de 
‘balanced reciprocity’ een gebalanceerde machtsverhouding veronderstelt, gaat dat 
duidelijk niet op voor de onderlinge verhouding van de plugger en de sleutelfiguur 
bij een radiostation. Integendeel: het radiostation heeft de macht in handen als het 
gaat om airplay en de plugger heeft in dat verband de positie van ‘underdog’94. Dat 
vereist ‘management of disagreement’ van de zijde van Volendam Music BV zoals 
in paragraaf 2.4 zal blijken. 

91 Sahlins in: Komter, 1996: 32
92 Vgl. Bailey, 1977
93 Vgl. Morgan, 1992
94 Vgl. Mastenbroek, 1996
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2.3 Jan Smit: een fenomeen 

De succesvolle zangcarrière van Jan Smit is begonnen in het kinderkoor De zan-
gertjes van Volendam. Op tienjarige leeftijd werd hij ontdekt door de Volendamse 
band BZN, als zij op zoek zijn naar een jong plaatselijk talent om een duet mee op 
te nemen. Jan Smit werd de uitverkorene en samen met de zangeres van BZN zong 
hij het nummer ‘Mama’ wat een groot succes werd. De ouders van Jan, Ruud en 
Gerda Smit, weten niet wat hun overkomt als hun kleine Jan op het podium met 
BZN doorbreekt. Jan wilde als kind van drie al graag zanger worden en dit was de 
kans om dat werkelijkheid te laten worden. Zij benaderen hun goede vriend Jaap 
Buijs, die al geruime tijd als directeur van Volendam Music BV artiestenmanager 
is. Zij vragen hem Jan onder zijn hoede te nemen. Daarbij oefenen zij enige druk 
uit op Jaap door aan te geven dat hij de enige is waar zij hun 10-jarige zoon aan 
toevertrouwen en de zangcarrière van Jan anders geen vervolg krijgt. Jaap zwicht 
en vanaf dat moment zijn Jan Smit en Jaap Buijs onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. De eerste solosingle van Jan Smit werd meteen een nummer 1-hit en 
hij blijft vervolgens tot op de dag van vandaag met succesnummers komen. Jan 
Smit maakt naam in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië en is sinds 2005 
ook ongekend populair in Nederland. Na ‘JanSmit.com’ in 2005, ‘Op weg naar 
geluk’ in 2006 en ‘Stilte in de storm’ in 2008 verschijnt in maart 2010 zijn vierde 
Nederlandse album met de titel ‘Leef ’. In dat kader doet hij eind 2010 een con-
certreeks in Nederland en België die wordt gebombardeerd tot de ‘Leef je Uit’ tour. 
Eind 2011 verschijnt zijn eerste ‘Best-of ’ album: Jan Smit 15 jaar hits. Met dit 
album luidt Jan Smit zijn jubileumjaar in. In 2012 zit Jan Smit namelijk vijftien 
jaar in het vak. Hij sluit eind 2012 zijn derde lustrum als succesvol zanger af met 
een vijftal concerten in Ahoy. 

In het kader van het behoud en de verdere uitbouw van het succes van Jan Smit, 
zoomt deze paragraaf eerst in op de promotie van het album ‘Leef ’ met in het bij-
zonder de organisatie van de ‘Leef je Uit’ tour in 2010 en beschrijft het daarna de 
organisatie van het jubileumjaar van Jan Smit in 2012. 

Leef en Leef je Uit
Het album ‘Leef ’ is door Jan Smit zelf geschreven. Hier en daar is hij bijgestaan 
door zijn vaste producers, Tol & Tol. Op de vooravond van de ‘Leef je Uit’tour 
brengt Jan Smit van dit album het nummer ‘Zie wel hoe ik thuis kom’ uit. Het 
komt op nummer één binnen in de Single Top 100 en het is de twaalfde nummer-
één hit van Jan Smit.

De promotie van het album ‘Leef ’ 
Jan Smit wil met zijn album ‘Leef ’ een positieve boodschap brengen: “Leef! Pluk 
de dag!” De rode draad in ‘Leef ’ is volgens Jan levenslust en plezier in al haar 
vormen. De promotie van het album start in februari 2010 net voordat de eerste 
singel ervan, ‘Leef Nu Het Kan’, uit komt. Volgens de vertegenwoordiger van de 
platenmaatschappij is ‘free publicity’ het belangrijkste promotiemiddel voor een 
artiest. Onderdeel van de promotie van ‘Leef ’ van Jan Smit zijn dan ook foto-
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shoots, diverse interviews voor verschillende bladen en kranten, gastoptredens en 
interviews in TV-programma’s en in radio-uitzendingen. Jan komt op deze manier 
volop in de publiciteit wat helpt om zijn album verkocht te krijgen. Telkens weer 
geeft Jan namelijk een toelichting op zijn nieuwe ‘Leef ’-album en brengt hij ook 
zijn ‘Leef je Uit’-tour onder de aandacht. Hij verschijnt bovendien in program-
ma’s en radio-uitzendingen waarvan de doelgroep over het algemeen geen fan is 
van Jan Smit. Illustratief in dit verband is bijvoorbeeld de aanwezigheid van Jan in 
september 2010 bij Giel Beelen in zijn ochtendshow bij Radio 3FM. Radio 3FM 
is geen radiozender die bekend staat om de promotie van Nederlandstalige muziek. 
Radio 3FM heeft zelfs lange tijd geweigerd Nederlandstalige muziek ten gehore te 
brengen. Een insider van Radio 3FM zegt hierover: “Het publiek van Radio 3FM 
pruimt die muziek domweg niet, ze vinden het bagger.” Hij vertelt dat Giel en Jan 
goede contacten met elkaar hebben en licht toe dat het interessant is Jan Smit een 
keer in een radioshow te hebben, zodat Radio 3FM de luisteraars kan laten horen 
wat er nog meer is aan muziek want: “Wij zijn en blijven toch een publieke zender.” 
De reactie van Jan Smit hierop is nuchter zoals altijd: “Gezien mijn vele nummer 
1-hits kunnen ze bij Radio 3 FM domweg niet meer om me heen.” 

Vanaf augustus 2010 staat ook ‘Gewoon Jan Smit’ in het teken van zijn nieuwe 
album en zijn ‘Leef je Uit’-tour. Het programma wordt wekelijks door de TROS 
uitgezonden tot eind oktober 2010 en vormt een belangrijk promotiemiddel voor 
het album en de concerten van Jan. De Spits schrijft op 29 september 2010 niet 
voor niets: “Een groot deel van het succes dankt Jan Smit aan zijn realitysoaps waar-
mee hij op een gecontroleerde manier zijn albums en tournees onder de aandacht kan 
brengen.” Daarnaast is ook een communicatieadviseur druk in touw voor de ‘Leef 
je Uit’ tour. Hij heeft het logo voor de concerttour ontworpen. “Ik ben daarbij 
voort gaan borduren op het lettertype en de kleuren die gebruikt zijn voor het album 
‘Leef ’”, vertelt de communicatieadviseur. Hij heeft gezorgd voor flyers, en posters 
maar ook voor jacks en T-shirts voor de crew en stickers voor de vrachtwagen van 
de crew en voor de bus van de merchandising van Jan Smit. Ten behoeve van de 
perspresentatie van de concerttour heeft hij banners95 en een drie en een half meter 
hoge ‘live-size’ pop van Jan geleverd. Bovendien is de door hem ontworpen website 
www.leefjeuitconcerttour.nl de lucht in gegaan. Door middel van een link is deze 
website gekoppeld aan de eigenlijke website van Jan Smit, www.jansmit.com die 
onder beheer staat van de platenmaatschappij. De communicatieadviseur heeft ge-
zorgd voor “eenheid in stijl” want “het gaat om de herkenbaarheid.” In het kader van 
de promotie van ‘Leef ’ is ook voorzien in signeersessies door het gehele land. Dit 
op veler verzoek vanuit het publiek. Fans geven desgevraagd aan dat ze Jan Smit 
graag van dichtbij zien, zijn handtekening op zijn CD willen en met hem op de 
foto willen als bewijs van de ontmoeting en als herinnering voor later. Het publiek 
wil hem dus ook ‘live’ buiten de optredens om zien en daar iets tastbaars aan over 
houden. Aan die behoefte van het publiek wordt toegegeven met de planning en 
organisatie van de signeersessies in den lande. Jaap Buijs maakt van de nood een 
deugd. Samen met de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij zorgt hij dat 

95 Banners zijn de grote bedrukte doeken naast het podium. 
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de signeersessies plaats vinden op zodanige locaties en tijdstippen dat ook andere 
toeschouwers dan het vaste publiek van Jan hem in het voorbij gaan mee krijgen. 
Jan doet diverse musicstores en winkelcentra aan.

In september 2010 woon ik een signeersessie van Jan Smit bij in een groot waren-
huis in Amstelveen. Hierbij treedt Jan ook live op. Het optreden begint om drie 
uur in de middag. Ik arriveer een half uur tevoren en er staan dan al circa hon-
derd mensen te wachten rondom een klein podium dat is opgesteld vlak naast de 
roltrappen. Ook staan er wat dranghekken om het winkelend publiek tijdens het 
optreden van Jan om te leiden en de aansluitende signeersessie geordend te laten 
verlopen. Een aantal beveiligingsmensen van het warenhuis houdt de boel in de 
gaten en heeft alles zichtbaar onder controle. Uit de muziekboxen klinkt de muziek 
van Jan Smit om het publiek in de stemming te brengen. Dat lukt goed, de sfeer 
is prima. Het publiek is gemêleerd, alle lagen van de Nederlandse bevolking zijn 
vertegenwoordigd. Ik meng me onder hen en spreek circa twintig mensen aan met 
de vraag of ze speciaal voor Jan Smit zijn gekomen. Dat blijkt niet altijd het geval 
te zijn. Meerdere mensen zijn bij toeval aanwezig: “Ik wist niet dat Jan Smit zou ko-
men maar nu ik hier éénmaal ben, wil ik hem graag even zien” of “Ik was hier aan het 
winkelen en zag dat hier wat gaande was. Ik dacht er komt een bobo dus ik blijf even 
staan.” Ik vraag deze mensen of zij nu ook een CD of DVD van Jan Smit kopen en 
het laten signeren door hem. Een aantal van hen geeft aan dat te doen nu zij zo met 
hun neus in de boter vallen. De meesten laten zich echter niet daartoe verleiden 
en houden het bij het aanschouwen van het live optreden van Jan Smit. Uiteraard 
zijn ook echte fans van Jan Smit aanwezig. Ze proberen zo dicht mogelijk bij het 
podium te komen en staan vervolgens met de camera in de aanslag te wachten op 
zijn komst. Eén van hen zegt: “Ik wil hem van dichtbij zien en zodra hij zijn liedjes 
gezongen heeft, duik ik op hem.” Een andere fan vertelt dat ze al een dik uur staat te 
wachten en ook zijn nieuwste DVD heeft gekocht zodat ze die kan laten signeren. 
De wachttijd maakt niet uit, ze heeft dat er graag voor over. 

Op het moment dat Jan arriveert, staan circa tweehonderdenvijftig mensen te 
wachten. Zodra hij op het podium staat, maken veel mensen foto’s. Jan begroet 
zijn publiek en maakt direct contact. Hij zorgt er voor dat hij voor iedereen goed 
zichtbaar is en checkt dat ook bij de omstanders die te maken hebben met obstakels 
zoals een enorme geluidsbox. Vervolgens begint hij met zingen. Hij doet dat met 
enige nonchalance en een grote lach op zijn gezicht. Na het eerste nummer richt 
hij zich tot een aantal kinderen die voor het podium staan. Zij hebben tekeningen 
voor hem gemaakt en hij heeft er alle aandacht voor. Nadat hij ze heeft bekeken en 
in ontvangst heeft genomen, laat hij ze ook aan de rest van de toeschouwers zien. 
Hij vraagt de kinderen vervolgens welk liedje hij zal gaan zingen. “K3” klinkt het 
en Jan brengt dan moeiteloos zonder enige muzikale begeleiding een medley van 
K3-liedjes om vervolgens weer over te stappen op zijn eigen repertoire. Hij zingt 
in totaal vier van zijn liedjes. In zijn slotwoord bedankt hij zijn geluidsman en 
daarna gaat hij signeren. Jan zit daarbij, wederom nonchalant, op een tafel. Hij 
is vriendelijk tegen de mensen en gaat ook met iedereen die dat wil op de foto. 
Een handjevol mensen staat nog toe te kijken en ik hoor één van hen zeggen: “Hij 
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doet zo gewoon, alsof hij je buurjongen is.” Ondertussen zijn de geluidsman en de 
technicus van Jan druk bezig alle apparatuur weer af te breken en in te pakken. 
Dat loopt geolied en is snel gebeurd. Als de signeersessie in Amstelveen erop zit, 
pak ik de tram terug naar huis. Onderweg valt mijn oog op een billboard van het 
kledingconcern C&A met een grote poster van Jan Smit in een nonchalante pose 
en gehuld in een vrijetijdsjack met onderaan de tekst van zijn nieuwste singel ‘Zie 
wel hoe ik thuis kom’.

Het gezicht van Jan Smit is vanaf 2005 aan het kledingconcern C&A verbonden. 
Hij heeft daar een eigen modelijn, de J-style, die de ontwerpers van C&A vanaf 
2006 in nauwe samenspraak met Jan ontwerpen. De modelijn is te verkrijgen in 
de C&A-winkels en een deel van de lijn is ook te verkrijgen in de de J-style winkel 
van Jan die gesitueerd is onder het kantoor van Volendam Music BV96. Jan maakt 
bovendien een speciale selectie uit de eigen C&A collectie die in al hun winkels 
het label ‘Jan’s keuze’ krijgt. Het gezicht van Jan is duidelijk aan C&A verbonden. 
In de onderhandelingen met C&A heeft Jaap Buijs de belangen van Jan behartigd. 
Hij zag een win-win situatie in deze samenwerking. Met de verkoop van ‘Jan’s 
keuze’ trekt C&A volgens hem een jeugdige doelgroep aan en voor Jan levert het 
publiciteit op. De vooruitziende blik van Jaap op dit punt blijkt onder meer uit 
de reclamespotjes op televisie en de billboard-posters zoals hierboven omschreven. 
Bovendien vormt de deal een mooie extra bron van inkomsten. Niet voor Jaap 
want hij is geen partij in de deal met het kledingconcern.

De ‘Leef je Uit’-tour 
Voordat de ‘Leef je Uit’-concerttour van start gaat, is er een try-out in Volendam. 
Aloys Buijs vertelt in ‘Gewoon Jan Smit’ dat voor de ‘Leef je Uit’-tour van Jan Smit 
veel geregeld moet worden. De band moet besteld worden maar ook geluid- en 
lichttechnici. Voor de try-out van het concert zijn fans, familie en vrienden uitge-
nodigd. De zaal wordt gereed gemaakt onder leiding van Aloys. Jaap en Jan komen 
zelf in de loop van de dag een kijkje nemen. Jaap vraagt de aanwezigen hoe ’t gaat, 
maakt een praatje met hen en vertrekt weer. Jan blijft langer en geeft nog enkele 
instructies. Hij vindt bijvoorbeeld dat de opstelling in de zaal iets anders moet 
zodat het publiek dichter bij het podium kan komen. De opstelling wordt daarop 
moeiteloos aangepast. Jan vertelt dat de try-out best spannend is omdat het de 
eerste keer is dat hij met de band nummers van zijn nieuwe album zingt. Ook het 
intro van zijn optreden is nieuw en de overgangen tussen nummers is veranderd. 
“Het kan dus ook mislopen tijdens de try-out”, zegt Jan. Alles loopt echter goed. Als 
er al iets mis is gegaan, dan is dat het aanwezige publiek in ieder geval ontgaan. De 
‘Leef je Uit’-tour kan beginnen! 

96 De J-style winkel sluit in november 2011 haar deuren omdat steeds meer klanten hun aankopen doen 
via de webwinkel van J-style.
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Van een lege hal naar een concertdecor
De tourmanager die in vaste dienst is bij Volendam Music BV heeft ruim van 
tevoren alles geregeld wat nodig is voor de concerttour. De aftrap van de ‘Leef 
je Uit’ tour van Jan Smit vindt plaats in de Rijnhal in Arnhem. De tourmanager 
geeft aan dat het een prettige hal is om een tour te beginnen want “het is een goede 
ruimte om dingen uit te proberen en de mensen van de hal zijn erg flexibel.” Hij heeft 
een productieboek opgemaakt. Dat bevat een overzicht van de verschillende be-
drijven die zijn ingehuurd en de mensen die daarvoor het aanspreekpunt zijn, een 
crew-reglement, een productieschema, een tekening ten behoeve van de in- en op-
bouw van apparatuur en het podium, veiligheidsvoorschriften in het kader van de 
Arbo-wet, een beschrijving van de eisen voor de apparatuur zoals de capaciteit van 
de elektriciteitsvoorziening en nog een aantal overige zaken zoals de indeling van 
kleedkamers, de zorg voor parkeerbeheer, de beveiliging en de catering. Tenslotte 
bevat het productieboek het programma en de setlist voor het concert. Het ziet er 
compleet en uiterst verzorgd uit. 

Op maandagochtend om tien uur staat de tourmanager paraat bij de hal en arrive-
ren de mensen van de showtechniek die door Volendam Music BV zijn ingehuurd. 
Onder hen is ook een stagemanager die de volgorde van de werkzaamheden op de 
werkvloer bepaalt. De tourmanager bemoeit zich daar niet mee en zegt: “Eigenlijk 
kom ik alleen in actie als het ergens spaak loopt.” Alle apparatuur en installaties 
worden uitgeladen en onder leiding van een Hoofd Rigger opgebouwd door mid-
del van ‘groundsupport’. Dat houdt in dat alles op de grond wordt gebouwd en 
vervolgens de lucht in wordt gehesen. Het dak van de hal houdt het anders niet. 
De tourmanager vertrouwt op het Hoofd Rigger en zegt: “Als hij denkt dat iets niet 
veilig is, gebeurt het niet. Ik moet er niet aan denken dat de boel naar beneden stort 
tijdens een concert.” De tourmanager regelt een aantal zaken met de beheerder en 
de horecaondernemer van de hal. Vervolgens tovert hij een kleedkamer om tot pro-
ductiekamer. Hij installeert er een mobiel bureau, een printer en kopieermachine, 
modems voor een internetverbinding en last but not least een koffiezetapparaat. In 
de hoek staat een doos met portofoons want Volendam Music BV werkt met eigen 
portofoons tijdens het concert. Ondertussen komt de stagemanager melden dat er 
te weinig stroomvoorziening is waarop de tourmanager reageert: “Hoe kan dat nou! 
In het productieboek staat toch welke capaciteit er moet zijn.” Hij pakt meteen zijn 
iPad, zoekt het nummer op van zijn contact voor wat betreft elektriciteitsvoorzie-
ningen, belt en heeft binnen vijf minuten geregeld dat er een extra generator komt 
die vervolgens binnen een uur voor de deur staat. Hij zegt hierover: “Dit is de reden 
waarom ik altijd met dezelfde firma’s werk. Ik weet dat ik ze altijd kan bellen als er 
wat loos is en dat het dan snel geregeld of opgelost wordt.” Ook in de samenwerking 
met partners van buitenaf ten behoeve van de concerttour is betrouwbaarheid dus 
een groot goed voor Volendam Music BV. Op haar beurt beloont Volendam Music 
BV dat met loyaliteit want zij blijven werken met deze partners ondanks alle goed-
kopere aanbiedingen van andere bedrijven. 
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Tussen alle bedrijven door rijdt de tourmanager op zijn Segway een rondje door 
de hal om te kijken of alles volgens planning verloopt. In de hal wordt het werk 
gedaan in een goede en ontspannen sfeer. De crew is hecht wat ook blijkt uit haar 
eigen geïnitieerde website www.jansmitcrew.com waarop ze door de jaren heen 
haar belevenissen achter de schermen uiten en delen met de buitenwereld. Daarop 
is ook de mascotte van de crew, de vogel Eddy Subdof, te zien die gedurende de 
concerttour op de meest onverwachte momenten opduikt en telkens weer zorgt 
voor de nodige hilariteit en lol binnen de crew. “Eddy wacht in de wagen”, grapt 
de stagemanager. “Het is hier nu te druk voor hem” licht een ander lid van de crew 
toe. “We moeten vanavond ook even wat krabbelen op de site”, vindt de stagemana-
ger. Meteen maakt een ander wat foto’s en zegt:“Die kunnen we op de site plaatsen 
om de opbouw te laten zien.” Dan gaan de mannen weer aan de slag want er is nog 
veel werk aan de winkel. Dat de onderlinge verhoudingen en de relaties tussen de 
crew en Volendam Music BV goed zijn, blijkt ook uit het crewfeest dat de crew 
organiseert aan het einde van de tour. Alle betrokkenen van Volendam Music BV 
zijn daar graag geziene gasten en altijd van de partij! 

Tegen de middag arriveert de catering. De tourmanager vertelt: “Wij hebben een 
vaste cateraar die vers voor ons kookt want de crew kan niet leven op broodjes en moet 
goed te eten krijgen.” Het wordt gewaardeerd blijkens de volgende uitspraak van één 
van de crewleden: “Als we voor Volendam werken, is alles altijd goed verzorgd.” Er 
wordt doorgewerkt tot ’s avonds tien uur en de volgende dag gaat het in de ochtend 
verder totdat alles staat en de ingehuurde Ledwall achter het podium geplaatst kan 
worden. Die blijkt echter te zwaar te zijn. De tegeltjes zijn dertien kilo in plaats 
van negen kilo per stuk en het Hoofd Rigger vindt het daarom onverantwoord om 
de Ledwall in het systeem te hangen. De tourmanager kijkt bedenkelijk en loopt 
met het Hoofd Rigger de hal in om te zien hoe of wat. Daar treft hij bij het podium 
tien man crew aan die met elkaar in discussie zijn over het probleem en allemaal 
proberen een oplossing te bedenken. Ze komen er niet uit en er is lichte irritatie 
voelbaar. De tourmanager geeft daarom aan dat het welletjes is geweest voor van-
daag en het tijd is naar het hotel te gaan om daar een biertje te doen in de bar. 
Dat gebeurt dan ook. Ondertussen bedenkt de tourmanager een zeer praktische 
oplossing namelijk het scherm kleiner maken door wat tegeltjes weg te laten. In de 
bar checkt hij bij de contentcreator en bij de mensen van de showtechniek of zijn 
idee technisch mogelijk is. Het kan en dus is het de oplossing ook al betekent dat 
een “concessie in de kwaliteit.” Desalniettemin mag het resultaat er zijn en staat het 
geheel als een huis. De tourmanager van Volendam Music BV gaat in principe voor 
kwaliteit én veiligheid. Als dat niet samen gaat, prevaleert de veiligheid. 

De repeteerdag 
Op donderdag staan de muziekinstrumenten van de vaste begeleidingsband van 
Jan Smit op het podium van Volendam Music BV klaar. Vanaf een digitale mengta-
fel van de hoogste kwaliteit is het geluid afgestemd en in balans gebracht. De band 
is klaar om te repeteren en wacht op Jan en Monique Smit. Die verschijnen tegen 
het einde van de ochtend. Ze nemen een drankje, lopen een beetje rond, babbelen 
wat met de bandleden en begeven zich vervolgens richting het podium. Ook de 
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bandleden gaan die kant op, nemen hun positie in en beginnen in te spelen. De 
setlist ligt op de grond en de muzikaal bandleider instrueert zijn band via een mi-
crofoon om te starten zodra Jan verschijnt. Jan doet relaxed de eerste paar songs. 
Hij loopt wat heen en weer over het podium en doet een paar keer met een olijk 
gezicht net alsof hij struikelt over een verhoging. Na een aantal nummers stopt hij 
en geeft hij aan dat op de setlist een zwarte balk volgt. Hij vraagt zich af: “Doe ik 
hier nu wel of niet een praatje?” De stagemanager geeft aan dat een zwarte balk staat 
voor geen praatje. Jan wil daar echter toch iets gaan zeggen tegen het publiek. De 
muzikaal bandleider geeft daarop aan dat ze eigenlijk op dat moment doorspelen 
en van het ene nummer in het volgende overgaan. Daarop zegt Jan: “Laat dan dat 
zwarte balkje maar staan.” De setlist wordt vervolgd. Ondertussen is de crew bezig 
de barriers van Volendam Music BV rondom het podium te plaatsen en één van 
hen zet de lichten aan de voorkant van het podium in de goede stand. Jan bukt zich 
tijdens het zingen en geeft het betreffende crewlid een hand als teken van waarde-
ring want voor hem geldt: “Iedereen is hier gelijk.”

Op het podium houdt de muzikaal bandleider alles nauwlettend in de gaten. Hij 
instrueert zijn bandleden met lichaamstaal en ‘cues’ via zijn microfoon. Op de 
helft van de setlist stopt Jan. Hij gaat op het podium bij de band zitten, kijkt de 
muzikaal bandleider aan en zegt: “Mooi arrangement hebben jullie gemaakt.” De 
muzikaal bandleider wijst onmiddellijk naar de twee bandleden die daar verant-
woordelijk voor zijn. Jan schenkt even persoonlijke aandacht aan hen en kon-
digt dan een korte pauze aan. Het achtergrondkoor gebruikt die tijd om de juiste 
toonhoogte te vinden in een bepaald nummer dat niet helemaal lekker liep. De 
crew inspecteert ondertussen of de barriers sluitend geplaatst zijn en zet de laatste 
puntjes op de i in de hal. Na vijf minuten geeft Jan aan dat hij weer verder wil en 
de medley van Bryan Adams is aan de beurt. De band zet weer in en Jan begint te 
zingen. Blijkbaar kent hij de tekst niet goed uit zijn hoofd want hij leest het van 
zijn iPhone af. Dan volgt het nummer met Monique. Jan leidt en zij volgt hem 
in de bewegingen op het podium. Monique doet ook nog een eigen nummer en 
vervolgens komt Jan weer op. Bij het nummer ‘Altijd jij’ valt er regen in figuren op 
het voorste deel van het podium. Jan zoekt waar hij het beste kan gaan staan zodat 
hij in de regen staat zonder nat te worden. Na afloop van het nummer zegt hij: “Ik 
heb één opmerking. De regen begint pas bij het 2e couplet.” Voordat hij verder kan 
gaan, geeft de betrokkene van de showtechniek al aan dat hij inderdaad niet goed 
heeft opgelet doordat hij aan de praat was. “Okay” zegt Jan en gaat weer verder met 
de setlist. Bij het laatste nummer zegt de tourmanager tegen een crewlid: “Ik denk 
dat dit wel een confettimoment is” waarop het crewlid aangeeft dat hij de confet-
timomenten tijdens de show in beeld heeft maar dat nog niet duidelijk is wanneer 
de ijsfontein moet komen. Daarop geeft de tourmanager aan dat de ijsfontein het 
beste af kan gaan bij de solo van de saxofonist in de medley zodat het verrassingsef-
fect van de regen op het einde in tact blijft. Nadat de gehele setlist doorlopen is, 
vraagt Jan de tourmanager de songteksten van de medley voor hem uit te printen. 
Daarna zegt Jan tegen de band: “Even vijf minuten pauze, dan nog een keer de medley 
en dan is ’t wat mij betreft rond.” De tourmanager regelt de gevraagde printjes en 
Jan bepaalt het moment waarop er weer gestart wordt als volgt: “Okay jongens, zijn 
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we er weer klaar voor?” Niemand zegt iets maar iedereen staat meteen paraat op het 
podium en de medley wordt nog een keer gedaan. Dan is de repetitie klaar. Jan is 
tevreden en de bandleden kijken opgelucht. Jan en Monique kijken nog even naar 
de beelden die bij de opening van de show op het LED-scherm achter het podium 
verschijnen en gaan dan huiswaarts. 

Achteraf geeft Jan aan dat een repetitie wat hem betreft niet nodig is. Hij zegt: 
“Ik ken al die nummers zo goed, dat ik zo op het podium kan gaan staan zingen.” De 
muzikaal bandleider legt uit dat de repetitie voor de band van belang is omdat de 
artiesten van Volendam eigenlijk voornamelijk met een tape optreden en het met 
een band toch anders is. Hij licht toe dat de arrangementen door de band worden 
gemaakt op basis van gesprekken met de artiest en een stuk ervaring maar vooral 
op gevoel. De muzikaal bandleider zegt precies te weten wat Jan wil. De arrange-
menten moeten passen bij de ‘Jan Smit sound’. Hij geeft aan dat ‘Leef ’ volksmu-
ziek is maar “niet te plat.” De arrangementen komen binnen de band in onderling 
overleg tot stand met de muzikaal bandleider als beslissende stem. Hij kiest ook 
zelf zijn bandleden. Daarbij is de factor kwaliteit van belang maar de persoonlijke 
klik is nog belangrijker zoals de volgende uitspraak illustreert: “De kwaliteit is bij 
muzikanten die spelen op dit niveau al zo hoog dat het belangrijkste is of ze in de groep 
passen.” In de band van Jan Smit zitten dus slechts topmuzikanten hoewel de naam 
van de band, The Motherfockerband, anders doet vermoeden. “Aanvankelijk was 
het niet stoer om in de band van Jantje Smit te spelen maar inmiddels is het een eer 
geworden” aldus de muzikaal bandleider. 

De eerste concertdag 
De dag van het eerste concert is aangebroken. Er is een gezonde spanning en een 
zekere vorm van opgewondenheid voelbaar bij de mensen achter de schermen. 
Vanavond gaat het gebeuren en “dat is waar we het allemaal voor doen” aldus de 
tourmanager. In de productiekamer is het een komen en gaan van mensen die stuk 
voor stuk een aandeel hebben in het neerzetten van een geslaagde concertavond. 
Allereerst komt het Hoofd Beveiliging afstemmen met de tourmanager. De tour-
manager geeft aan dat gewerkt wordt met twee soorten pasjes voor de backstage-
toegang. Verder staan tweehonderd gasten op een lijst die via een aparte ingang 
binnen komen en een gekleurd polsbandje krijgen zodat ze herkenbaar zijn voor de 
beveiliging. Er is een EHBO-post in de hal. Ook moet medische apparatuur met 
bediening beschikbaar staan naast het podium voor het geval er iets aan de hand 
mocht zijn met één van de artiesten. Jaap zegt hierover: “Ik neem het zekere voor het 
onzekere en vindt het belangrijk dat er meteen medische hulp is als dat nodig mocht 
zijn.” De deuren van de zaal gaan om half zeven open en dan moet iedereen van 
de beveiliging paraat staan. Het Hoofd Beveiliging neemt alle informatie tot zich, 
voorziet geen problemen en geeft aan dat alles geregeld wordt. Hij meldt nog dat 
hij om zes uur zijn mensen gaat briefen. De tourmanager zegt: “Ik wil dat ze zich 
als gastheer opstellen tenzij er écht iets aan de hand is.” Het Hoofd Beveiliging knikt 
en zegt dat hij de beveiligingsmensen daar op heeft geselecteerd. De vertegenwoor-
diger van de platenmaatschappij verschijnt in de productiekamer. Alle persaanvra-
gen voor het concert lopen via hem. Voor het openingsconcert hebben zich dertig 
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persfotografen aangemeld. Deze mogen gedurende de eerste drie nummers van het 
concert voor het podium in de ring staan om foto’s te nemen. Verder komt er een 
busje met tien tot vijftien persmensen uit België. Voor de concertavond staat ook 
een ‘Meet & Greet’ met Jan Smit gepland en een signeersessie met Monique Smit 
waarvoor op aanwijzing van de tourmanager een aparte ruimte achter het podium 
is ingericht. De vertegenwoordiger van de platenmaatschappij zorgt er voor dat dit 
allemaal in goede banen wordt geleid en de tourmanager daar verder geen omkij-
ken naar heeft. 

Dan arriveren de mensen van de Nationale Theater Kassa. Ook zij worden door de 
tourmanager over relevante zaken ingelicht zodat ze aan de slag kunnen. Vervolgens 
loopt Ruud Smit even binnen, de vader van Jan. Hij doet samen met zijn zwager 
Cor en schoonzus Ria de merchandising en staat met een stand vol spullen bij de 
hoofdingang. Daar staat ook een aparte stand met CD-verkoop. Ruud meldt dat 
hij gaat uitpakken en vertrekt weer. Meteen daarna steekt een mevrouw van de 
TROS-ledenwerving haar hoofd om de hoek. Zij staat de eerste concertavond met 
een stand bij de kassa in het kader van een specifieke afspraak tussen de TROS 
en Volendam Music BV. Zij kondigt aan dat ze bezig gaat met de opbouw van 
de stand. Zodra zij weer weg is, ziet de tourmanager even zijn kans schoon de 
naambordjes op de kleedkamers te hangen. Hij heeft ondertussen ook de teksten 
van de medley geprint in twee verschillende uitvoeringen.“Als Jan binnen is, moet 
ik hem even vragen welke hij wil”, licht hij toe. Ondertussen komen de crewleden 
binnen om hun backstage-pasje en de speciale “Leef je Uit” outfit af te halen. De 
tourmanager heeft speciale T-shirts en jacks laten maken voor de crew want “dat 
zijn de extraatjes die ‘t ‘m doen.” De tourmanager maakt zelf de backstage-pasjes en 
hij heeft alle daarvoor benodigde apparatuur voorhanden. Dan klinkt in de pro-
ductiekamer door dat Frans Duijts is gearriveerd. Er is enige opluchting merkbaar. 
Frans staat in het voorprogramma van Jan Smit maar gezien enige gezondheids-
problemen was het spannend of Frans zou komen. De tourmanager geeft aan: “We 
hadden er rekening mee gehouden dat Frans niet zou kunnen optreden en de 3JS als 
alternatief beschikbaar gehouden.” Maar dat scenario hoeft niet uit de kast getrok-
ken te worden en dat geeft verlichting bij een aantal mensen achter de schermen. 
Terwijl de tourmanager weer druk aan de slag is met de aanmaak van de pasjes voor 
de crew, steekt Jan zijn hoofd om de deur. Voordat de tourmanager er erg in heeft, 
is hij weer verdwenen met de uitgeprinte songteksten van de medley. Hij regelt zelf 
dat de voor hem meest prettige uitvoering op het podium komt te liggen. 

Om vijf uur pakt de tourmanager een portofoon en begint aan een inspectieronde 
door de hal. Hij loopt achter de tribunes langs en ziet daar nog kisten met losse 
onderdelen en troep staan. Dit geeft hij door aan het Hoofd Beveiliging. Ook 
signaleert hij dat er geen gordijnen rondom de tribunes hangen en daarover belt 
hij met de beheerder van de hal. De tourmanager begeeft zich vervolgens naar 
de hoofdingang. Daar is een visitatiepunt ingesteld voor een steekproefsgewijze 
controle onder de bezoekers. Bij de ingang staat al een enorme rij te wachten. Een 
mevrouw die vooraan staat, schuift een printje op basis waarvan ze een toegangs-
kaartje bij de kassa kan afhalen door een gleufje bij de deur. Ze vraagt door het 
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raam of iemand binnen alvast het kaartje voor haar kan regelen. Ze wappert daarbij 
met twee briefjes van twintig euro in de hand. De tourmanager bekijkt het printje 
even en schuift het daarna door dezelfde gleuf terug. Hij haalt zijn schouders op 
richting de mevrouw en zegt: “Daar beginnen we niet aan.” Vervolgens gaat hij 
door met zijn inspectieronde. Terug in de hal is de beheerder druk bezig met het 
ophangen van de gordijnen rondom de tribunes. Het ziet er meteen een stuk ver-
zorgder uit. Ook de eerder gesignaleerde kisten zijn weg. De mensen van Stichting 
Buiten Beeld zijn druk bezig met het ophangen van vaknummers op de tribunes 
zodat zij de bezoekers snel naar de juiste zitplaats kunnen leiden. Er is een aparte 
tribune voor bezoekers in een rolstoel gemaakt want “vanavond komen er twintig 
bezoekers in een rolstoel met begeleiders.” De tourmanager weet dat omdat Volendam 
Music BV speciale invalidentickets verkoopt voor de concerten. Aangezien het 
inmiddels al over zessen is, loopt de tourmanager naar de ruimte waar het Hoofd 
Beveiliging zijn mensen aan het briefen is. De tourmanager zegt: “Ik ga daar altijd 
naar toe zodat de mensen van de beveiliging mijn gezicht kennen.” Om tien voor half 
zeven verschijnen twee mannen bij de briefing. Eén van hen gaat ietwat dominant 
in de deuropening staan. Hij meldt dat hij van de politie is en een controle komt 
uitvoeren. Alle beveiligers moeten hun pasje tonen. Eén van hen is zijn pasje ver-
geten. Het Hoofd Beveiliging mag een kopie daarvan de volgende dag faxen. De 
controle leidt gelukkig op het laatste moment niet tot problemen. De deuren kun-
nen volgens planning om half zeven open. 

De hal gaat open en de eerste bezoekers stormen naar binnen zodat zij vooraan 
bij het podium kunnen staan. De tourmanager kijkt er niet van op en keert terug 
naar de productiekamer. Daar is inmiddels de fotograaf gearriveerd. Hij maakt 
foto’s van het concert ten behoeve van de officiële website van Jan Smit. Achter 
het podium zijn een aantal mensen bezig met opnames voor de reallifesoap van Jan 
Smit. Jaap Buijs staat naast het podium achter de schermen de technische elemen-
ten voor de show te bekijken. Hij is zichtbaar onder de indruk. De tourmanager 
gaat hem begroeten. Jaap geeft aan dat “de jongens van de soap” het begin van het 
concert opnemen en dan weer vertrekken. De tourmanager wijst Jaap er dan op 
dat het leuk is wat spectaculaire momenten tijdens het concert te laten zien in de 
soap. Jaap twijfelt geen moment en gaat op zoek naar de jongens van de soap om 
te regelen dat ze langer blijven en meer shots van het concert nemen. De hal loopt 
ondertussen aardig vol. De systeemtechnicus van het geluid doet nog een meting in 
de hal ten behoeve van de akoestiek. Op basis van de uitkomsten van de metingen 
bepaalt hij of het geluid bijstelling behoeft. Bij de stand van de merchandise van 
Jan Smit is ome Cor samen met zijn vrouw Ria inmiddels druk met de verkoop. Er 
ligt van alles uitgestald: T-shirts en sjaals met foto’s van Jan of met de tekst van de 
titel van een aantal van zijn songs, tassen en kussens met zijn afbeelding, posters en 
ingelijste foto’s van Jan, petjes en hoeden met zijn initialen, verjaardagskalenders 
met foto’s van Jan en verder nog mokken, sleutelhangers en flesopeners met zijn 
afbeelding of initialen en tenslotte de kleurrijke funlights. Volgens Ria verkopen 
de sjaaltjes over het algemeen het best maar “de verjaardagskalenders lopen momen-
teel als een trein.” Ze licht toe dat de verjaardagskalender een nieuw product is in 
het assortiment. Bij de kraam van Ria komen verschillende bezoekers een kijkje 
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nemen. De één koopt een sleutelhanger, de ander een sjaal en een aantal mensen 
koopt inderdaad een verjaardagskalender. Er staan ook wat mensen bij de T-shirts 
te kijken. “Welke maten heb je?” vraagt één van hen aan Ria. “Tot en met XL”, ant-
woordt zij. Een andere klant bij de kraam vraagt zich hardop af of zij een maat 
M of L nodig heeft. Ria hoort dat en haalt een maat L uit de verpakking om te 
tonen hoe groot het valt. Vervolgens helpt zij iemand die een sleutelhanger koopt. 
Daarna wendt ze zich weer tot de klant bij de T-shirts. “Ben je eruit?”, vraagt ze. 
“Ja” antwoordt de klant en voegt daar aan toe “Ik wil graag deze met de tekst ‘Zie wel 
hoe ik thuis kom’ in maat M.” Ria vraagt daarop of ze een wit of een zwart exemplaar 
wil. Het wordt een zwarte en Ria pakt het in. Ze overhandigt het aan de klant die 
haar twintig euro geeft, de prijs van het T-shirt. “Wel aan doen hè” zegt Ria nog. De 
klant belooft dat waarop Ria ook een belofte doet: “Ik zoek je straks op om te kijken 
hoe het staat.” De klant lacht en verdwijnt tussen de overige bezoekers. Even later is 
ze weer terug, gehuld in het zojuist gekochte T-shirt. “Kijk” zegt ze tegen Ria, “Ik 
heb het aan.” Ria kijkt even en geeft aan dat ze het mooi vindt staan. De bezoekster 
kijkt blij en zegt gedag. Zij is klaar voor het concert. 

Cor vertelt dat Jan zijn merchandising in eigen beheer heeft. Volendam Music BV 
staat daar dus buiten. Jan bepaalt welke producten verkocht worden en hij heeft 
de in- en verkoop ervan in handen van zijn vader, Ruud, gelegd. Volgens Cor is 
het steeds moeilijker om vernieuwend in producten te zijn. “De nieuwigheid zit ‘m 
in de foto of in de tekst en niet zozeer in de producten zelf ”, aldus Cor. Jan levert de 
foto’s aan die gebruikt mogen worden. Ruud bestelt alle producten en krijgt altijd 
eerst proefmodellen. Jan beoordeelt die zelf. Soms wil hij zijn foto net wat meer 
naar links of naar rechts gedrukt hebben. Ruud plaatst vervolgens de definitieve 
bestellingen bij de leveranciers. Alle producten liggen opgeslagen in een loods in 
Volendam. “Twee dagen voor het concert pakken we de bus in zodat we op de dag zelf 
zo kunnen rijden”, zegt Cor. Hij geeft vervolgens aan dat de merchandising van 
Monique Smit nog in de kinderschoenen staat. Volgens hem moet zij als artiest 
nog verder in populariteit groeien wil uitgebreide merchandising voor haar ver-
dienstelijk zijn. Ruud voegt daar aan toe dat Monique een uitgebreide mannelijke 
fanschare heeft en “mannen kopen nu eenmaal minder snel spullen.” Voor de ‘Leef je 
Uit’ tour zijn speciale producten gemaakt: “We hebben gezorgd voor producten met 
de foto en de kleuren uit het tourlogo”, vertelt Ruud. Het is de bedoeling al die pro-
ducten te verkopen tijdens de tour. Lukt dat niet dan komt het later wel want stelt 
Ruud: “Uiteindelijk raak ik het allemaal wel kwijt want wij zijn de enige aanbieder 
van deze spullen”. Hij wijst daarbij op de webwinkel van Jan met de slogan“Alles van 
Jan binnen handbereik!” Het assortiment is veelomvattend: tennissetjes, strandbal-
len, paraplu’s, geurlijnen voor hem en haar, zonnebrillen, riemen, slippers, sokken, 
badjassen, toilettassen, school- en sporttassen. Ook de bladmuziek van de grootste 
hits en een boek met zestig pagina’s songteksten is te verkrijgen. Ruud zegt: “We 
hebben een assortiment van dik negentig producten gehad en zijn inmiddels terug 
gegaan naar zestig producten”. Sommige dingen zoals dekbedovertrekken verko-
pen minder goed en gaan uit het assortiment. “Het is een kwestie van uitproberen, 
soms loopt iets niet”, aldus Ruud. Hij handelt alle bestellingen zelf af en verzendt 
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de producten pas nadat de betaling is ontvangen. Het risico op wanbetaling is zo 
uitgesloten. 

Om acht uur begint het voorprogramma met Frans Duijts. Zijn optreden loopt 
goed en valt in de smaak bij het publiek. Er volgt een pauze en dan begint het 
programma van Jan Smit. Het publiek is enthousiast en de sfeer zit er goed in. Jaap 
Buijs staat tussen het publiek te kijken naar Jan die zoals altijd relaxed op het podi-
um staat. Jan zegt voor aanvang van het optreden: “Ik ken geen zenuwen, dit is mijn 
hobby.” Hij legt gemakkelijk contact met zijn publiek, ontvangt tijdens de show 
cadeautjes en maakt tussen de liedjes door een praatje met wat fans. Ook uit hij 
tijdens zijn show waardering voor Frans Duijts en draagt het nummer ‘Vrienden 
voor het leven’ aan hem op. Vlak voordat Jan toe is aan de medley komt de tourma-
nager bij Jaap Buijs staan. Samen kijken ze naar het podium. Op het moment dat 
de saxofonist zijn solo begint te spelen en de ijsfontein afgaat, begint Jaap voluit te 
glunderen. Hij geeft de tourmanager een flinke klap op de schouder en zegt tegen 
hem dat hij het mooi vindt. Daarop kijkt de tourmanager erg blij. Hij zegt daar-
over later: “Dat had ik even nodig.” Het concert gaat verder. Jan improviseert en 
speelt in op dingen die hij ziet. Zo last hij tijdens het nummer ‘Als je lacht’ ruimte 
in voor een gesprekje met twee dames die voor bij het podium naar elkaar staan te 
wijzen. Jan vraagt hen wat er aan de hand is. Ze blijken een jarige tweeling te zijn 
en hij babbelt even met hen. Dan zegt hij: “Als we klaar zijn, kunnen we verder” 
waarop de band weer begint te spelen en Jan het liedje afmaakt. Even later klinkt 
‘Altijd jij’ door de hal en Jan staat midden in de regen te zingen. Het publiek vindt 
het mooi. De regen is, anders dan tijdens de repetitie, op tijd gestart maar loopt 
nu te lang door. Het stopt pas met regenen als Jan al aan zijn volgende nummer is 
begonnen. Enige fijntuning op dit punt in de show, is nog nodig en wordt door de 
tourmanager meegenomen in de evaluatie. Eenmaal terug op het podium voor de 
toegift geeft Jan aan dat achter de schermen veel mensen gewerkt hebben aan het 
concert. Hij zet in het bijzonder zijn band in het zonnetje. Tijdens de toegift gaat 
het publiek écht los. Een groot deel host door de hal die vol confettislierten ligt en 
dan zit de show erop. 

Na afloop wordt backstage nog wat gezamenlijk gedronken en nagepraat. De kop 
is eraf en dat is voelbaar. Jan en Monique Smit zitten met hun vrienden aan een 
tafeltje. De familie Buijs zit met elkaar aan een tafeltje daarnaast. Frans Duijts zit 
met zijn management en familie wat verderop aan een eigen tafel. De crew en de 
overige betrokkenen staan voor de bar een glaasje te drinken. De catering is druk 
doende iedereen van een hapje te voorzien. De fotograaf schuift aan bij de tafel 
van de familie Buijs en bekijkt zijn foto’s. Hij is enthousiast over het licht tijdens 
de show. Alice Buijs vertelt ondertussen dat zij de afgelopen week met Monique 
Smit bij een bekend sieradenmerk is langs geweest met het oog op een sponsorcon-
tract. De fotograaf bekijkt daarop zijn foto’s van het optreden van Monique wat 
aandachtiger en komt tot de conclusie dat zij door de kleur van haar kleding wat 
wegvalt op de foto’s. Hij zegt tegen Alice: “Monique kan morgen beter in het zwart 
gaan, dan springt ze meer uit de foto en komen ook haar sieraden beter uit.” Alice gaat 
hierop meteen naar Monique om door te geven dat ze de volgende avond in het 
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zwart gekleed moet gaan. Als Alice terug komt aan tafel, is er nog even wat gebab-
bel over ditjes en datjes totdat Jaap tegen zijn dochter zegt dat hij naar huis wil. 
Binnen vijf minuten stapt dan de hele tafel op en vertrekt ook de tafel van Jan en 
Monique Smit richting Volendam. De crew blijft achter en begeeft zich later naar 
het hotel. De eerste concertdag in het kader van de ‘Leef je Uit’ tour zit er op. Na 
Arnhem gaat de ‘Leef je uit’ tour nog naar Groningen, Eindhoven, Antwerpen, 
Zwolle met een eindconcert in Rotterdam in het beroemde Ahoy.

Deze praktijkbeschrijving van Jan Smit legt de volgende thema’s bloot in relatie tot 
de organisatie en het management van zijn succes. 

Promotie gestoeld op een netwerk van verbonden belangen
Van oudsher is het gebruikelijk dat de platenmaatschappij zorgt voor de promotie 
van de muziek van artiesten door deze zo veel mogelijk in de media te brengen97. 
In paragraaf 2.2 is al gebleken dat ook Volendam Music BV deze belangrijke taak 
overlaat aan de platenmaatschappij. De “avenues of exposure” voor een muziekartiest 
zijn volgens Frascogna en Lee Hetherington onder meer radio, tv of foto’s98. De 
platenmaatschappij van de Volendamse muziekartiesten bewandelt deze wegen ook 
zoals blijkt uit de beschreven promotiewijze van het album ‘Leef ’ van Jan Smit. In 
het kader daarvan is het de kunst er voor te zorgen dat Jan Smit ook verschijnt in 
programma’s en bladen die minder voor de hand liggen teneinde een ander publiek 
aan te spreken en voor zich te winnen. Dat gebeurt door bestaande netwerken en 
contacten daartoe in te zetten. Kimpel relateert niet voor niets het gebruik van net-
werken aan de mate van succes in de muziekwereld99. Dat proces vindt ‘backstage’ 
plaats. Jan Smit past immers ‘front stage’ niet in de ochtendshow van Giel Beelen 
bij Radio 3 FM gezien het imago en de doelgroep van het radioprogramma en de 
-zender. Giel Beelen en Jan Smit hebben echter goede contacten. Het netwerk en 
de gunfactor spelen derhalve ‘backstage’ een rol. Nog verder kijkend is ‘under the 
stage’ doorslaggevend dat Radio 3FM als publieke zender de taak heeft om luiste-
raars te laten horen wat er op muzikaal gebied in de markt is zoals de muziek van 
Jan Smit. Zowel Jan Smit als Radio 3FM hebben er dus belang bij dat Jan te gast is 
in een radioshow van Radio 3FM. De persoonlijke relatie tussen Jan Smit en Giel 
Beelen en de informele verhoudingen tussen Radio 3FM en Volendam Music BV 
en hun platenmaatschappij vormen de wegen waarlangs beide belangen worden ge-
diend en verbonden100. In mijn woorden: belangen ‘under the stage’ zijn de reden 
om de informele relaties en contacten ‘backstage’ te benutten en zorgen er voor dat 
Jan Smit uiteindelijk ‘front stage’ verschijnt daar waar dat in eerste aanleg minder 
voor de hand ligt zoals in een ochtendshow bij Radio 3FM101. Dit illustreert dat 
macht in de Nederlandse muziekwereld een rol speelt en bovendien als een dyna-

97 Vgl.Van der Plas, 2010
98 Frascogna en Lee Hetherington, 2004: 148
99 Kimpel, 2000
100 Vgl. Morgan, 1992
101 Vgl. Bailey, 1977
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misch proces is te beschouwen zoals Foucault dat ziet: de belangen ‘under the stage’ 
ondersteunen de relaties ‘back stage’ en transformeren de situatie ‘front stage’ in de 
Nederlandse muziekwereld102. 

Het imago Gewoon Jan Smit
Naast de geijkte mediapaden heeft Jaap Buijs nog een belangrijke ‘avenue of ex-
posure’ voor zijn artiesten ontdekt en uitgerold, namelijk de Volendamse real-
lifesoaps die ook al in paragraaf 2.1 aan de orde zijn geweest. Het televisiepro-
gramma ‘Gewoon Jan Smit’ is één van die reallifesoaps en staan in september en 
oktober 2010 geheel in het teken van het album ‘Leef ’ van Jan Smit en zijn ‘Leef je 
Uit’ concerttour die eind oktober 2010 van start gaat. De kijker krijgt te zien hoe 
Jan werkt aan de totstandkoming van het album en zich voorbereidt op de con-
certreeks. Bij de kijker ontstaat een vorm van emotionele verbondenheid met Jan 
Smit door dat kijkje bij hem in de keuken. Dat vertaalt zich daarna gemakkelijk in 
de aankoop van zijn muziek of het bezoeken van zijn concerten103. Het programma 
draagt bovendien bij aan het imago van Jan Smit als een gewone jongen. De titel 
van het programma zegt het niet voor niets: Gewoon Jan Smit. Dat imago is zeer 
belangrijk in het succes van Jan Smit. Volgens Allen is het van belang dat het imago 
van de artiest zijn eigen waarden reflecteert én die van de mensen die zijn muziek 
kopen en concerten bezoeken104. Dat lukt Jan Smit goed. Tijdens zijn signeersessie 
in Amstelveen valt op dat Jan op natuurlijke wijze in contact is met zijn publiek 
en feilloos weet aan te sluiten op hun wensen. Hij doet dat door zich zelf te zijn 
en tegelijkertijd is hij zoals het publiek hem graag ziet: Gewoon Jan Smit. Doherty 
merkt in dat verband op: “The image of an artist is projected not only via a style of 
music but also by his appearance and personality.”105 Het imago van Jan Smit wordt 
duidelijk door meer dan zijn muziek gevormd. Jaap Buijs heeft de kracht van de 
persoonlijkheid en verschijning van Jan Smit onderkend en met de reallifesoap en 
de signeersessies nieuwe wegen gezocht en gevonden om ook dat voor het voetlicht 
te brengen bij het brede publiek. Het muzikale succes van Jan Smit heeft daardoor 
een aanzienlijke impuls gekregen. 

Het imago van Jan Smit is de reden dat het kledingconcern C&A en Jan Smit elkaar 
vinden. In deze fit is ‘gewoon’ immers het sleutelwoord. C&A is immers gericht op 
de gewone man en vrouw en past dus goed bij Jan Smit als typering van gewone 
jongen en andersom. Een dergelijke fit is volgens Frascogna & Lee Hetherington 
randvoorwaarde voor een deal inzake commercials tussen een bedrijf en een artiest. 
De commercials van C&A in de vorm van reclamespotjes op televisie waarin Jan 
Smit te zien is en de billboardposters van C&A bij tram- en bushokjes met daarop 
het gezicht van Jan Smit dragen bij aan zijn naamsbekendheid en populariteit als 
muziekartiest. Via de billboardposters van C&A wordt ook het album ‘Leef ’ ge-
promoot. In september 2010 brengt Jan Smit via de billboardposters van C&A im-

102 Vgl. Foucault, 1988
103 Vgl. Costera Meijer, 2006
104 Allen, 2007
105 Doherty in The Music Management Bible, 2003: 249
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mers zijn nieuwste singel onder de aandacht van het publiek. Het getuigt van goed 
doordacht promotiewerk aan de zijde van Volendam Music BV met drie vliegen in 
één klap: het bevorderen van de naamsbekendheid van Jan Smit in het algemeen, 
het neerzetten van zijn imago als gewone jongen waarmee hij een breed publiek 
aanspreekt en tenslotte de promotie van zijn nieuwste singel ‘Zie wel hoe ik thuis 
kom’. Het illustreert dat ook commercials een “vehicle of exposure” kunnen zijn 
voor een muziekartiest. Jaap Buijs heeft deze weg ook gezien en benut om Jan Smit 
als artiest bij een breder publiek onder de aandacht te brengen met als uiteindelijk 
doel de markt voor zijn muziek te vergroten106. 

Jan Smit als handelsmerk
Passman drukt muziekartiesten het volgende op het hart: “You are a business.”107 
Wellicht heeft Jan Smit deze belangrijke boodschap ooit van Jaap Buijs gekregen 
want hij toont zich inmiddels niet alleen een topartiest maar ook een waardig on-
dernemer die zichzelf als product op verschillende manieren goed in de markt weet 
te zetten. De commercials waarin hij zijn gezicht aan het kledingconcern C&A 
verbindt, zijn daar een voorbeeld van. Jaap Buijs heeft hem weliswaar geholpen 
deze deal van de grond te krijgen maar Jan weet het vervolgens te benutten om zijn 
felbegeerde eigen modelijn neer te zetten en succesvol uit te bouwen. De ‘J-style’ 
en ‘Jan’s keuze’ zijn inmiddels een begrip in het assortiment van C&A en dat maakt 
Jan Smit als ondernemer ook niet onverdienstelijk op modegebied. Passman acht 
meerdere bronnen van inkomsten voor de muziekartiest van levensbelang want 
zegt hij: “Your career as music entertainer is going to have a limited run.”108 Hij zet 
de artiest als ‘business’ neer vanuit de gedachte dat optimale exploitatie van de 
artiest op korte- en middellange termijn zorgt voor voldoende financiële middelen 
om op de langere termijn in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Voor 
Jaap Buijs is dat niet de belangrijkste drijfveer om zijn artiesten te helpen bij het 
opstarten en uitbouwen van eigen ondernemerschap. Hij ziet het in de eerste plaats 
als een startpunt voor nog meer wegen die leiden tot (groei) van muzikaal succes. 
Zoals in paragraaf 2.1 is gebleken en in deze paragraaf opnieuw tot uiting komt, 
is zijn inventiviteit in het aanboren van nieuwe promotiewegen groot. Het vormt 
een belangrijke spil in het aanhoudende succes van de Volendamse artiesten op een 
markt vol concurrentie zoals de Nederlandstalige muziekmarkt. 

Het imago van Jan Smit is uitgegroeid tot Jan Smit als handelsmerk. Vanuit het 
oogpunt van marketing is de ‘branding’ van Jan Smit door te trekken naar ‘bran-
ding’ van zijn album en zijn concerttour. Volgens Boer is ‘brand design’ het middel 
om de identiteit van een merk in woord en beeld te ontwikkelen. Het doel daarvan 
is het neerzetten van een imago dat past bij de identiteit van het merk109. De com-
municatieadviseur van Volendam Music BV heeft de branding van de ‘Leef je Uit’ 
tour in het verlengde geplaatst van de branding van het album ‘Leef ’ door dezelfde 

106 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
107 Passman, 2009: 11
108 Passman, 2009: 12
109 Boer, 2007
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kleurstelling, lettertype en foto van Jan te gebruiken voor de promotie van de con-
certtour en geeft daarmee blijk van ‘brand design’. Het album en de concerttour 
ademen eenzelfde sfeer uit zodat het bij het publiek ook als één geheel herkenbaar 
is. De energie die het geheel uitademt is er één van levenslust en levensvreugde en 
laat zich vatten in het werkwoord ‘uitleven’. Daarmee is de merkidentiteit van het 
album en de concerttour neergezet zoals bedoeld door Jan Smit, Volendam Music 
BV en hun platenmaatschappij. De thema’s ‘Leef ’van het album en ‘uitleven’ van 
de concerttour passen bovendien goed bij het imago ‘gewoon’ van Jan Smit. Bij de 
‘branding’ van het album en de concerttour is de verbinding met de ‘branding’ van 
Jan Smit als artiest dus goed in het oog gehouden. In een pakkende slogan is het 
samen te vervatten als: Gewoon (Uit)leven! 

De lucrativiteit van de ‘merchandise’ van Jan Smit is ongekend. Elke concerttour 
gaat hand in hand met ‘merchandising’ oftewel de verkoop van producten die ge-
relateerd zijn aan de muziekartiest zoals posters, T-shirts, fotoboeken, mascottes, 
videos’s etc. Frascogna en Lee Hetherington zeggen in dat verband: “There is no 
better place to sell t-shirts, hats, and posters to fans than at a packed concert hall where 
the artist is headlining. The frenzy and hype of a live show goes hand in hand with 
selling truckloads of stuff with the artist’s name and picture prominently displayed.”110 
Ook tijdens de ‘Leef je Uit’ tour van Jan Smit ontbreekt zijn ‘merchandise’ niet 
en staat er een stand waar de bezoekers allerlei spullen met zijn gezicht kunnen 
kopen. Hij weet in 2006 zijn ‘merchandise’ nog lucratiever te maken door als 
eerste en enige muziekartiest in Nederland een winkel te openen met zichzelf als 
handelsmerk. De winkel heeft jarenlang een enorme aantrekkingskracht op fans en 
dagjesmensen. In 2011 sluit de winkel weliswaar haar deuren maar dat betekent 
niet dat het einde van de lucrativiteit van het merk daar is. Jan Smit blijft zichzelf 
verkopen via zijn webwinkel. Hieruit blijkt dat de maatschappelijke tendens tot 
digitalisering die leidt tot de opkomst van webwinkels in het algemeen ook zijn 
weerslag heeft op Jan Smit als ondernemer. Het dwingt hem anno 2011 tot het 
afstoten van zijn fysieke winkel en tot een focus op zijn webshop wil hij met zijn 
‘merchandise’ lucratief blijven111. 

De familiecultuur bij de ‘Leef je Uit’ tour 
Met behulp van het integratieperspectief van Martin112 is te zien dat de ‘Leef je 
Uit’ tour drijft op een hechte groep mensen met een gemeenschappelijk doel. Deze 
groep is een eenheid van mensen die elkaar goed kennen en zich ten opzichte van 
elkaar gedragen alsof zij familie zijn. Deels is dat ook daadwerkelijk het geval. Zo 
is de ‘merchandise’ van Jan Smit bij zijn vader, oom en tante belegd en betreedt 
zijn zus Monique als gastartiest het podium tijdens de ‘Leef je Uit’ tour. Jaap en 
Aloys Buijs hebben weliswaar geen bloedbanden met Jan Smit maar in paragraaf 
2.1 is al naar voren gekomen dat hij hen wel beschouwt als familie en zij hem ook. 
Verder werkt Jan Smit al sinds jaar en dag met een vaste crew, een vaste cateraar en 

110 Frascogna en Lee Hetherington, 2004: 170
111 Vg. Pettigrew, 1997
112 Martin, 2004
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een vaste begeleidingsband. Zij zijn uitgegroeid tot ‘insiders’. Hij behandelt hen 
als ‘part of the family’ en zij gedragen zich ook als zodanig. De groep draagt een 
cultuur in zich die kenmerkend is voor een familiebedrijf113. De ‘familie’ werkt 
toe naar de ‘Leef je Uit’ concerten in een gemoedelijke en relaxte sfeer. De gezel-
ligheid vormt de basis voor de betrokkenheid en loyaliteit. Eddy Subdoff staat als 
mascotte symbool voor de eenheid van de ‘familie’. Die eenheid manifesteert zich 
ook in het crewfeest dat inmiddels een ritueel is geworden na afloop van een tour. 
Het crewfeest is het feest van de ‘familie’ van de tour. Naast het succes van de tour 
vieren zij vooral hun samenzijn. Het crewfeest is dan ook te duiden als een feest ter 
bestendiging van het familiegevoel114. 

Dat de eenheid in deze ‘familie’ ook gelijkwaardigheid behelst, laat Jan op treffen-
de wijze zien tijdens de repetitie van het concert. Hij gaat door de knieën om één 
van zijn crewleden de hand te schudden. Hoewel dit op het eerste gezicht niet meer 
dan een sympathiek gebaar lijkt, is de betekenis ervan groot want hij laat hiermee 
zien dat hij als topartiest niet verheven is boven de crew. Ook in de wijze waarop 
hij tijdens de repetitie omgaat met de bandleider van The Motherfockerband zit 
gelijkwaardigheid besloten. Hoewel de muzikaal bandleider in juridisch opzicht 
opdrachtnemer is en dat een verschil in machtsverhouding impliceert, zorgt hun 
persoonlijke relatie voor een gelijkwaardige verhouding in de praktijk. Ook in de 
relatie tussen Jaap en Jan speelt gelijkwaardigheid een belangrijke rol en zorgt het 
voor evenwicht in hun verhouding. In het kader van de ‘Leef je Uit’ tour verhou-
den zij zich tot elkaar als manager en artiest. Voor Jaap als manager telt dat Jan als 
artiest op het podium kan stralen, zijn publiek tevreden stelt met zijn concert en in 
de media goede recensies verschijnen. Het doel van Jaap Buijs als artiestenmanager 
en als gezicht van Volendam Music BV is immers het beste uit een artiest halen. 
Voor Jan als artiest telt dat hij voor zijn gevoel het beste van zichzelf heeft kunnen 
laten zien tijdens de ‘Leef je Uit tour’. Als dat het geval is, heeft Jaap zijn werk goed 
gedaan. Het laatste woord is dus aan Jan die in juridisch opzicht opdrachtgever van 
Jaap is en dat betekent dat Jaap Buijs en Jan Smit in hun formele machtsverhou-
ding niet op gelijke hoogte staan. Jan staat daarin hoger dan Jaap; dat is anders dan 
de terminologie van manager en artiest doet vermoeden115. Dat komt doordat Jan 
zijn unieke talent als machtsbron heeft en er genoeg andere managers zijn die hem 
van dienst willen zijn116. Het is daarom aan Jaap om Jan meerwaarde te bieden. Die 
meerwaarde zit in de persoonlijk aandacht en betrokkenheid van Jaap maar vooral 
in de drie waarden waar hij voor staat, zoals in paragraaf 2.1 behandeld. Het even-
wicht in de verhouding tussen Jaap en Jan is daarmee ook terug te voeren op hun 
persoonlijke relatie. De gelijkwaardigheid illustreert dat (machts)verhoudingen in 
werkelijkheid anders kunnen zijn dan op papier117 en zich uitkristaliseren in een 
dynamisch proces van interacties118.

113 Vgl. Flören en Jansen, 2005
114 Vgl. Kunda, 2006
115 Vgl. Mastenbroek, 2005
116 Vgl. Morgan, 1992
117 Vgl. Giddens, 1984 
118 Vgl. Foucault, 1988
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Uit de praktijkbeschrijving van de ‘Leef je Uit’ tour blijkt dat binnen de ‘fami-
lie’ blind vertrouwen is in elkaars intenties en competenties119. Jaap Buijs laat de 
organisatie van de tour geheel over aan de tourmanager en laat zich op de eerste 
concertavond verrassen over de opbouw en aankleding van het concert. De tour-
manager vaart op zijn beurt op de crew en bemoeit zich niet met de opbouw van 
het concertdecor in de hal totdat hij van hen knelpunten aangedragen krijgt. Jan 
Smit legt in de voorbereidingsfase de opmaak van de muzikale arrangementen voor 
het concert met vol vertrouwen in handen van zijn begeleidingsband en hoort het 
resultaat pas tijdens de generale repetitie. De muzikaal bandleider beschouwt de 
competenties en intenties van zijn bandleden als een gegeven en vindt een goede 
klik tussen de bandleden het belangrijkste. De aanwezigheid van vertrouwen vormt 
in het algemeen de sleutel tot succes in samenwerking en draagt bij aan het uitein-
delijke resultaat. Uit angst voor verlies van (interpersoonlijk) vertrouwen, onstaat 
echter vaak conflictmijdend gedrag terwijl taakconflicten inherent zijn aan samen-
werking en de basis vormen voor innovatie en (nog) meer succes120. Het is dan ook 
van belang te zorgen dat zaken niet met de mantel der liefde worden toegedekt uit 
angst bestaand vertrouwen aan te tasten en (individueel) gezichtsverlies te voorko-
men121. In een familiecultuur zoals bij de ‘Leef je Uit’ tour is het ‘not done’ inten-
ties en competenties van individuen ter discussie te stellen. In dergelijke culturen 
is openlijk gezichtsverlies van een ‘familielid’ als gevolg van diskwalificatie over het 
algemeen uit den boze omdat het voelt als een falen van het familiesysteem waarin 
de opvang en zorg voor minder functionerende familieleden een vanzelfsprekend-
heid en verantwoordelijkheid van de hele familie is122. Het is niet uit te sluiten 
dat dit in het kader van de ‘Leef je Uit’ tour ‘under the stage’ speelt. De gezellige 
familiaire sfeer is immers ‘back stage’ een groot goed en zorgt voor eenheid ‘front-
stage’123. De familiecultuur is zonder twijfel de basis van het succes van de ‘Leef je 
Uit’ tour. Het risico van een excessieve familiecultuur ligt echter op de loer en kan 
op enig moment de verdere ontwikkeling van het succes van Jan Smit in de weg 
komen te staan. 

Van synergisme naar synergie bij de concerttour
Het differentiatieperspectief van Martin124 legt bij de ‘Leef je Uit’ tour van Jan 
Smit een samenwerkend geheel van verschillende typen professionals bloot. Het 
wemelt er van de functioneel bepaalde groepen die als zelfstandige eenheden auto-
noom te werk gaan. De tourmanager, de riggers, de mensen van de showtechniek, 
de geluidsmensen en de mensen van het licht zijn de gehele week voorafgaand aan 
het concert elk als subgroep met een eigen werkwijze en een eigen doel druk bezig 
om in de lege hal een concertdecor neer te zetten. Bij de repetitie van het concert 
verschijnen bovendien de stagemanager, de Motherfockerband en Jan Smit zelf elk 

119 Vgl. Nooteboom, 2002
120 Vgl. Schruijer en Vansina, 2007
121 Vgl. Van Staveren, 2007
122 Vgl. Kunda, 2006
123 Vgl. Bailey, 1977
124 Martin, 2004
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als subgroep op het podium. Tijdens de concertdag zijn ook de mensen van de be-
veiliging, de kassa, de catering en de merchandising evenals de vertegenwoordiger 
van de platenmaatschappij, de fotograaf en Jaap Buijs als manager van Jan Smit elk 
als subgroep actief125. Ondanks deze veelheid aan subgroepen is er synergisme. Alle 
functionele subgroepen die in het kader van het concert aan de slag zijn, weten 
elkaar te vinden wanneer dat nodig is en spelen op elkaar in. Zij hebben begrip 
voor elkaars professie en kennen elkaars taal wat erop duidt dat de betekenisgeving 
is uitgekristalliseerd en er een ‘collective mind’ is126. Opvallend is dat de functi-
onele subgroepen wel over de grenzen van hun eigen discipline kijken maar zich 
over het algemeen niet op elkaars werkterrein begeven. Ze blijven als autonome 
zelfstandige eenheden werken met de som der delen als resultaat. Hoewel het ‘Leef 
je Uit’ concert al van grote klasse is, valt op dit punt nog te winnen. Immers wan-
neer de verschillende functionele subgroepen daadwerkelijk over de grenzen van 
het eigen vakgebied gaan werken, komt introspectie en gezamenlijke reflectie van 
de grond en ontstaat een nieuwe bron van creativiteit wat bijdraagt aan (behoud 
of groei van) het succes van toekomstige concerten127. De ingrediënten daarvoor 
zijn al in huis. In het kader van de ‘Leef je Uit’ tour laat Volendam Music BV im-
mers zien in staat te zijn een choreografie voor verschillende vakdisciplines op te 
stellen waarbij in verschillende fasen andere professionals de concerthal betreden 
om gezamenlijk een ‘Leef je Uit’ concert van hoog niveau neer te zetten. Dat duidt 
volgens Van Delden op de aanwezigheid van een professionele organisatie achter 
de schermen128. Verder vormt de hierboven beschreven familiecultuur de bron om 
van synergisme naar synergie te komen. Door in de aanloop naar de concerten 
één of meerdere gezamenlijke reflectieprocessen te organiseren, krijgt de grens-
overschrijdende samenwerking van de verschillende functionele subgroepen een 
impuls en ligt een nog hogere kwaliteitsgraad van de concerten van Jan Smit in het 
verschiet129. 

Management en leiderschap in het kader van de ‘Leef je Uit’ tour
Is een manager per definitie een leider en is een leider altijd een manager? Drucker 
omschrijft het verschil tussen management en leiderschap als het verschil tussen 
efficiency en effectiviteit130. Een bekende uitspraak die hem in dat verband wordt 
toegerekend is: “Managing is doing things right, leadership is doing the right things.” 
In het kader van de ‘Leef je Uit’ tour zijn meerdere managers en/of leiders actief. 
De meest opvallende zijn Jaap Buijs, de tourmanager, Jan Smit en de muzikaal 
bandleider die hierna achtereenvolgens aan de orde komen. 

Als manager van Jan Smit is Jaap Buijs eindverantwoordelijk voor de organisa-
tie van de ‘Leef je Uit’ tour. Volgens Frascogna en Lee Hetherington is een ar-
tiestenmanager een schaap met vijf poten namelijk “a planner, adviser, organizer, 

125 Vgl. Parker, 2000
126 Vgl. Weick, 2001
127 Vgl. Van Staveren, 2007
128 Van Delden, 1993
129 Vgl. Van Staveren, 2007
130 Drucker, 2006
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strategist, overseer, coordinator, detail person, traveling companion, and friend”.131 
Passman vergelijkt de artiestenmanager met een algemeen directeur van een be-
drijf aangezien hij een artiest als een ‘business’ beschouwt132. De visie van Passman 
volgend, dan heeft Jaap Buijs de strategische leiding over de muzikale carrière van 
Jan Smit. Jan heeft de professionele ruimte om het muzikale gedeelte in te vullen. 
Hij werkt autonoom binnen de door Jaap gestelde kaders qua repertoire, name-
lijk ‘Nederlandstalig’ en ‘volks’133. Jaap overziet in dat verband mogelijkheden en 
risico’s en adviseert op basis daarvan over de te varen koers naar succes. Hij denkt 
strategieën uit om het succes vast te houden en uit te bouwen en laat organiseren 
wat daarvoor nodig is zoals signeersessies door het gehele land, maar ook de ‘Leef 
je Uit’ tour. Jaap Buijs blijkt multi-getalenteerd en veelzijdig. Hij is het schaap met 
de vijf poten en dat verklaart voor een deel zijn succes als artiestenmanager. Jaap 
laat de operationele leiding van de concerttour over aan de tourmanager die bij 
hem in dienst is134. Hij verschijnt pas een paar uur voor aanvang van het concert in 
de concerthal terwijl de tourmanager de hele week in de aanloop naar het concert 
ter plaatse is. Dat hij zich niet of nauwelijks met de operationele leiding bemoeit, 
blijkt uit zijn reactie ten aanzien van het decor. Hij is niet alleen verrast door 
wat hij aan apparatuur en showelementen aantreft maar ook onder de indruk. De 
goedkeuring van Jaap is belangrijk voor de tourmanager die duidelijk opgelucht 
is als Jaap hem een klap op de schouder geeft als waardering voor de show. Uit de 
reactie van de tourmanager is af te leiden dat hij Jaap als zijn meerdere ziet en hun 
verhouding als ‘laag’ ten opzichte van ‘hoog’ aanmerkt. Of Jaap zich daar bewust 
van is, is de vraag. Zijn gebaar van waardering is joviaal, spontaan en écht. Hij laat 
zich niet weerhouden door de setting op dat moment en uit zijn waardering voor 
de tourmanager in alle openheid terwijl zij samen in de hal tussen het publiek naar 
Jan op het podium staan te kijken. Hieruit is af te leiden dat de machtsafstand 
tussen Jaap en de tourmanager minder groot is dan de reactie van de tourmanager 
in eerste instantie doet vermoeden135. De interactie met de tourmanager kenmerkt 
overigens de authenticiteit in het leiderschap van Jaap Buijs waar in paragraaf 2.1 
al uitgebreid bij stil is gestaan en toont ook het charisma dat hij in zich heeft wat 
maakt dat mensen tegen hem op kunnen kijken136. Het zijn twee belangrijke pijlers 
in het leiderschap van Jaap Buijs die hem effectief maken als (artiesten)manager. 

Volgens Hannan e.a. is het aan de tourmanager om alle zaken rondom een concert-
tour te regelen137. De tourmanager heeft een coördinerende rol voor wat betreft de 
‘Leef je Uit’ tour en fungeert in de hal bij de opbouw van het concertdecor als het 
aanspreekpunt. Hij vormt de schakel tussen Jaap Buijs en Jan Smit enerzijds en de 
mensen die in de hal aan de slag zijn ten behoeve van het concert anderzijds en is 
in dat verband aan te merken als een middenmanager. Mars benoemt vier krachts-

131 Frascogna & Lee Hetherington, 2004: 11
132 Passman, 2009
133 Vgl. Weggeman, 2007
134 Vgl. Weggeman, 2007
135 Vgl. Mastenbroek, 2005
136 Vgl. Lindermann e.a., 2009
137 Hannan e.a. in The Music Management Bible, 2003
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bronnen van een middenmanager, te weten: de ruimte zelf besluiten te nemen en 
keuzes te maken, de opbouw van warme en betekenisvolle relaties, het geven van 
richting en tenslotte het tonen van reflectie138. In de aanloop naar het eerste ‘Leef je 
Uit’ concert laat de tourmanager drie van de genoemde vier krachtsbronnen zien. 
De situatie rondom de Ledwall tijdens de opbouw van het concertdecor in de hal 
toont zijn ruimte eigenstandig afwegingen te maken en beslissingen te nemen. De 
tourmanager besluit tot een kleinere Ledwall en laat daarbij de veiligheid rondom 
het podium prevaleren boven de kwaliteit van de show tijdens het concert. In deze 
situatie ligt voor de tourmanager ook een mogelijkheid tot reflectie besloten. De 
vraag is immers hoe het mogelijk is dat een Ledwall is ontworpen die te zwaar is 
voor het hangsysteem en wat daaruit te leren valt. De tourmanager laat echter geen 
reflectie zien. Hij zoekt naar een praktische oplossing voor het probleem en zodra 
die er is, is de kwestie van tafel. Dat de tourmanager goede relaties heeft opge-
bouwd met partners en daarbij kan rekenen op hun vertrouwen en loyaliteit, blijkt 
uit het feit dat hij slechts één telefoontje hoeft te plegen om snel een extra genera-
tor voor elektriciteit voor de deur geleverd te krijgen. Ook in deze situatie ligt een 
reflectiemoment besloten want ondanks het feit dat de benodigde capaciteit in het 
productieboek vermeld staat, is deze niet voorhanden in de hal. De tourmanager 
stelt zichzelf weliswaar de vraag hoe dat mogelijk is maar laat het daarbij. Hij on-
derneemt geen zichtbare acties iets dergelijks een volgende keer te voorkomen. De 
tourmanager kan dus nog aan kracht winnen door actiever te reflecteren en daar 
gerichte acties aan te verbinden. Dat zal de efficiëntie ten goede komen. Opvallend 
is wel dat de tourmanager richting geeft aan de werkvloer door simpelweg aan-
wezig te zijn. Hij heeft, zoals Morgan dat beschrijft, formeel gezag dat terug te 
voeren is op zijn ervaring en kwaliteiten als tourmanager139. De tourmanager geeft 
de mensen op de werkvloer veel ruimte en vertrouwen en hanteert daarmee in het 
kader van de ‘Leef je Uit’ tour een aansturingstijl waarbij professionals over het 
algemeen het beste tot hun recht komen. Het effect is voelbaar en zichtbaar: de 
sfeer op de werkvloer is goed en er heerst gedrevenheid om het concertdecor tijdig 
gereed te hebben. In dat opzicht is hij een effectief leider140. 

Op het podium is Jan Smit te zien als artiest. Voor het oog van het publiek is hij 
in de eerste plaats een muzikaal professional, vol passie aan het werk en zeer ge-
dreven om succesvol te zijn en te blijven141. Achter de schermen blijkt hij ook over 
managementvaardigheden te beschikken. Hij bepaalt de setlist en geeft daarmee 
richting aan zijn begeleidingsband. Hij laat het vervolgens los, durft te vertrou-
wen op de kracht van de Motherfockerband en geeft ze de kans om met creatieve 
muzikale arrangementen te komen ter nadere invulling van zijn concert. Tijdens 
de repetitie van het ‘Leef je Uit’ concert stuurt Jan de opbouw en invulling van de 
show door te beslissen wanneer hij tussen de nummers door ruimte wil voor een 
praatje met het publiek. Bovendien last hij tijdens het concert ter plekke extra mo-

138 Mars, 2010
139 Vgl. Morgan, 1992
140 Vgl. Weggeman, 2007
141 Vgl. Weggeman, 2007
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menten in voor interactie met zijn publiek. Hij doet dat op zo’n natuurlijke wijze 
dat The Motherfockerband, die onder leiding staat van de muzikaal bandleider, 
hem moeiteloos kan volgen en het publiek niets merkt van de spontane aanpas-
singen. De dynamiek van ‘leiden’ en ‘volgen’ zit in de interacties tussen Jan en The 
Motherfockerband besloten. Het is als het ware ingebakken in de onderstroom en 
dat is terug te voeren op de hiervoor beschreven cultuur achter de schermen bij 
de ‘Leef je Uit’ tour. Jan Smit is echter duidelijk niet alleen een professional op 
muzikaal gebied. Hij beheerst ook de kunst van ‘sturen’en ‘loslaten’ en weet dat te 
integreren. Bovendien is hij in staat de zichtbare bovenstroom met de onzichtbare 
onderstroom te verbinden en daarmee geeft hij blijk van bezielend leiderschap142. 
De coördinatie (managementtaak) van The Motherfockerband ligt in handen van 
de muzikaal bandleider. Hij selecteert de bandleden en stuurt de band in muzi-
kaal opzicht aan. Tijdens de repetitie en het concert zelf doet hij dat middels het 
geven van ‘cues’. De muzikaal bandleider is eindverantwoordelijk voor de opmaak 
van de muzikale arrangementen voor het ‘Leef je Uit’ concert en heeft daarin een 
beslissende stem. De repetitie legt het samenwerkingsverband van de band en het 
leiderschap van de muzikaal bandleider in dat verband bloot. Wanneer Jan Smit 
de muzikaal bandleider complimenteert met de muzikale arrangementen, wijst 
deze onmiddellijk naar de twee bandleden die de opmaak ervan op zich hebben 
genomen. Hieruit blijkt dat hij niet pronkt met de veren van een ander en het il-
lustreert dat er binnen de Motherfockerband ruimte is voor participatie en verant-
woordelijkheid van onderuit en de muzikaal bandleider het engagement bewaakt. 
Daarmee geeft hij blijk van stimulerend en bindend leiderschap en dat is cruciaal 
voor de professionele ontwikkeling van een groep143. 

Doordat de ‘Leef-je-Uit’-tour functioneel is georganiseerd, zijn meerdere managers 
actief om de efficiënte samenhang in de organisatie van de ‘Leef-je-Uit’-tour te bor-
gen. Elk van de managers draagt ook leiderschap in zich wat zorgt voor effectiviteit 
van de verschillende op zich zelf staande functionele subgroepen. De effectiviteit 
van het geheel is te verbeteren door de grensoverschrijdende samenwerking van 
de verschillende functionele subgroepen te bevorderen. Volgens Schruijer vraagt 
dat om collaboratief leiderschap. De kern daarvan omschrijft zij als “Creating and 
maintaining conditions for getting the most out of the diversity of perspectives, compe-
tences, resources that parties bring to the table, while simultaneously enabling the dif-
ferent parties to realize their objectives.”144 Het bezielende leiderschap van Jan Smit 
vormt mijns inziens een goede basis om bij zijn concerten als collaboratief leider te 
fungeren. Hij lijkt goed in staat de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om de 
grensoverschrijdende samenwerking van betrokkenen tot bloei te laten komen. Hij 
kan de effecitiviteit in de organisatie van zijn concerten dus simpelweg bevorderen 
door er zelf ‘dichter’ op te gaan zitten145.

142 Vgl. Lindermann e.a., 2009
143 Vgl. Lindermann e.a., 2009
144 Schruijer, 2007: 212 
145 Vgl. Schruijer en Vansina, 2007
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Het jubileumjaar 2012
Het jaar 2012 is het jaar van Jan Smit! Hij zit vijftien jaar in het vak. Gezien zijn 
jonge leeftijd is dat bijzonder. Jantje is uitgegroeid tot Jan en dat wordt gevierd. 

Greatest Hits
Op 10 oktober 2011 verschijnt op de website van Jan Smit het volgende nieuws-
bericht: “ Op 28 oktober ligt ie in de winkels: “15 Jaar Hits”. Het wordt een hele 
mooie package met daarin 2 cd’s met 32 songs (incl. 14 nr. 1 hits) plus tijdelijk een 
DVD met de concertregistratie Live in Ahoy, 2010. Een must-have dus voor de echte 
fans!” Eind oktober presenteert Jan op feestelijke wijze zijn jubileumalbum aan 
boord van de Marken Express, die geheel toepasselijk ook ‘Jan Smit’ heet. In aan-
wezigheid van veel pers overhandigt de burgemeester van Edam-Volendam Jan het 
eerste exemplaar van zijn jubileumalbum. Jan krijgt bovendien de status ‘ereburger 
van Volendam’ toegekend. De burgemeester reikt Jan de bijbehorende penning 
uit en benadrukt de muzikale en publicitaire rol die hij voor de gemeente aan 
het IJsselmeer vervult. Jan is onder de indruk want “dit is niet niks”. Als klapper 
op de vuurpijl verschijnt daarna goede vriend en collega Gerard Joling. Jan krijgt 
van hem een gouden plaat uitgereikt, omdat zijn nieuwe album al 25.000 keer is 
verkocht. Stralend neemt Jan de award in ontvangst. Jaap Buijs kijkt glunderend 
toe in gezelschap van zijn kinderen Alice en Aloys. “Een 25-jarige artiest met een 
15-jarig jubileum is een unicum en dat is iets om trots op te zijn”, stelt hij trots. Het 
album bevat ook twee nieuwe nummers. Één ervan, ‘Hou Je Dan Nog Steeds Van 
Mij’ is eind september 2011 als single uitgebracht als opwarmer voor het jubileu-
malbum. De CD-single bevat ook een aantal bonusnummers. Jan zingt een aantal 
tijdloze klassiekers van bekende artiesten. Ook is de videoclip van ‘Hou Je Dan 
Nog Steeds Van Mij’ toegevoegd. De bonustracks zijn niet op het jubileumalbum 
van Jan Smit te vinden. Voor de echte fans is de single dus, net als het jubileu-
malbum, een ‘must have’. Nadat het nieuwe album aan de pers is gepresenteerd, 
gaat Jan op promotie-toer. Hij is in de week van zijn albumpresentatie als deejay 
te horen bij radiostation 100%NL. In novemer 2011 is hij bovendien gasthoofd-
redacteur van het blad 100%NL. Ook doet hij signeersessies door het hele land: 
Rotterdam, Breda, Tilburg, Drunen, Zutphen, Middelburg, Alphen aan de Rijn, 
Ruinen, Arnhem, Amsterdam, Nieuwegein, Eindhoven. Eén week van signeerses-
sies blijkt al voldoende om ‘Hou je dan nog steeds van mij’ van Jan Smit goud146 
en de koppositie in de Single Top 100 te bezorgen. Op 6 januari 2012 brengt hij 
het nummer ‘Dromen’ als single uit. Het is een gevoelige ballad over de liefde en 
staat ook op het ‘gouden’ jubileumalbum. De single bevat eveneens een door DJ 
Maurice gemaakte Jubileum Feest Remix van nummers van Jan en een compleet 
nieuw nummer namelijk ‘Bij Jou Voel Ik Me Thuis’. Het nummer ‘Dromen’ is 
voorzien van een stijlvolle videoclip die in één take is opgenomen, zodat het een 
lipdub is. Muziekkenners zijn enthousiast over het nummer. In de rubriek ‘hit of 
shit’ van www.nlpop.blog.nl is te lezen: “Jan laat met ‘Dromen’ horen een flinke 

146 Een single in het genre popmuziek krijgt in Nederland de gouden status als er 10.000 exemplaren van 
zijn verkocht.
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ontwikkeling te hebben doorgemaakt als songschrijver en zanger. ‘Dromen’ is één van 
zijn meest volwassen nummers.” Meteen na de release van ‘Dromen’ is Jan met het 
nummer vaak op televisie te zien, onder andere bij de programma’s ‘Koffietijd’, ‘De 
Sterrenparade’, ‘Toffe Gasten’, ‘Life4You’ en in 100% TV. Het werpt zijn vruchten 
af want ‘Dromen’ komt op de tweede plaats binnen in de Single Top 100. In de 
Nederlandstalige Top 30 bereikt het nummer zelfs de eerste plaats en staat het vijf 
weken in de top 10 van de lijst. 

Jubileumconcerten in Ahoy
Op 9 maart 2012 zit Café Old Dutch in Volendam vol met mensen van de pers. 
Ze zijn daar op uitnodiging van Volendam Music BV, want “Jan Smit heeft groot 
nieuws!” De geruchtenmachine is meteen op gang. “Zou Jan opnieuw vader wor-
den?”, is de vraag die het meest rond gonst. Men wordt rond het middaguur uit 
de droom geholpen. Jan verschijnt op het podium en vertelt lachend dat hij niet 
gaat stoppen en ook niet opnieuw vader wordt. Met een druk op de rode knop 
kondigt hij vervolgens zijn jubileumconcerten in Ahoy aan. Meteen voegt hij toe: 
“Ik doe dat niet alleen. Ik krijg hulp van Nick & Simon, Yes-R en Gerard Joling.” 
Allen zijn ook aanwezig in ‘Old Dutch’. Jan licht zijn keuze voor deze gastartiesten 
desgevraagd toe: “Het zijn mensen die mij zeer dierbaar zijn. Los van het feit dat ze 
muzikaal heel goed zijn, heeft het te maken met de persoonlijke band die ik met hen 
voel.” Vooral over de keuze voor rapper Yes-R vraagt de pers door want “die ligt 
toch minder voor de hand.” Jan is echter klip en klaar in zijn antwoord: “Yes-R en 
ik liggen op één lijn. We zijn even oud en wat hij doet is in zijn vakgebied heel goed. 
Daarnaast is hij gezellig. Je kunt hem er goed bij hebben en dat is belangrijk.” Ook 
licht hij de keuze voor Ahoy toe: “Ik heb heel vaak in Ahoy gestaan dus ik weet hoe 
de sfeer er kan zijn. En vijftien jaar geleden was mijn eerste live concert in Ahoy met 
BZN dus dat maakt de cyclus mooi rond.” De tourmanager van Volendam Music 
BV vertelt achteraf dat ook de mogelijkheid van een buitenconcert in Volendam is 
onderzocht, maar “daar zaten te veel haken en ogen aan qua vergunningen”. Hoe de 
show in Ahoy er precies uit komt te zien, weet Jan Smit ten tijde van de pers-pre-
sentatie nog niet. Wel maakt hij de volgende inschatting: “Ik denk dat het één groot 
meezingfeest wordt.” Gerard Joling licht alvast een tipje van de sluier op en verklapt: 
“Jan en ik hebben samen het liedje ‘Echte Vrienden’ opgenomen”. De intentie van Jan 
Smit is duidelijk: hij wil met heel Nederland een feestje vieren!

Nog geen twee uur na de aankondiging is één van de twee jubileumconcerten al 
uitverkocht en loopt het storm op de kaartjes voor het andere concert. “Dat het 
zo snel zou gaan, hadden we niet verwacht”, zegt Aloys Buijs. De tourmanager van 
Volendam Music BV heeft in de planning ruimte voor extra concerten. Met één 
belletje is een extra concert van Jan Smit in Ahoy dan ook geregeld. Wanneer die 
avond RTL-Boulevard en Shownieuws aandacht besteden aan het jubileumjaar van 
Jan Smit, gaat zijn derde concert al in de verkoop. Een paar weken later is hij het 
boegbeeld van een kortingsactie van een grote supermarktketen, waarbij mensen 
kunnen sparen voor dagjes uit. Één van de uitgaansmogelijkheden is een concert 
van Jan Smit. De winkelketen lanceert in maart 2012 bovendien een eigen ma-
gazine, waarin het jubileum van Jan volop aandacht krijgt. “15 jaar on the road”, 
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luidt de kop van het interview met Jan in het magazine, waarin hij openhartig ver-
telt: “Ik realiseer me heel goed dat roem vergankelijk kan zijn. Echt pieken kun je vaak 
maar twee of drie jaar. Het is vooral een uitdaging om vervolgens ‘steady’ te blijven.” 147 
Ook brengt de supermarktketen een commercial op televisie waarin Jan twee da-
mes, die boodschappen doen, allerlei tripjes aanbiedt. Hij doet dat zingend op de 
melodie van zijn grote hit ‘Leef Nu Het Kan’ en wijst daarbij op de mogelijkheid, 
via de spaaractie naar zijn jubileumconcert in Ahoy te gaan. Tenslotte promoot de 
supermarktketen Jan Smit in de winkels zelf. Daar hangen posters van de spaarac-
tie, waarop hij naast onder meer een aapje, een giraffe en een reuzenrad, uit een 
boodschappentas pronkt en in de winkels klinkt geregeld ‘Hou Je Dan Nog Steeds 
Van Mij’. Omdat de kaartverkoop voor het derde concert van Jan goed loopt, gaat 
ook een vierde concert in de verkoop. Begin juni 2012 komt ‘Echte Vrienden’ met 
Gerard Joling uit. Het is de voorloper van het nieuwe studioalbum ‘Vrienden’. Jan 
schrijft het nummer zelf en zijn vaste en vertrouwde producers, Tol & Tol, nemen 
het op. Voor de opname van de blaas- en strijkpartijen reizen Jan en Gerard af 
naar een studio in Londen. “In het liedje vertellen we allebei wat we echt van elkaar 
vinden”, licht Jan de inhoud van het nummer toe. Gerard schat in dat het nummer 
een hit wordt want “het is een enorme meezinger.” En inderdaad: ‘Echte Vrienden’ 
komt in augustus 2012 op de eerste plaats binnen in de Nederlandse Single Top 
100. Jan Smit scoort daarmee zijn vijftiende nummer één hit en stelt: “Dit is mis-
schien wel de mooiste van allemaal.” Dat het een succesnummer is, blijkt te meer als 
het binnen twee weken de gouden status bereikt met de verkoop van tienduizend 
exemplaren. Jan maakt dan bekend dat aan de reeks jubileumconcerten in Ahoy 
een vijfde concert is toegevoegd. In de weken die volgen trekt hij met Gerard 
Joling het land in ter promotie van hun single. Samen doen ze signeersessies en 
treden ze op. Eind juni 2012 krijgt de single ‘Echte Vrienden’ een platina-award, 
omdat het ruim 20.000 keer is verkocht. Het nummer staat vier weken op de eerste 
plaats in de Nederlandse Single Top 100 en blijft in totaal 21 weken in de hitlijst 
genoteerd. 

In een Volendams café presenteert Jan Smit op 9 augustus 2012 zijn album 
‘Vrienden’ aan de pers, die in grote getale aanwezig is. Goede vriend Nick Schilder 
reikt hem niet alleen het eerste exemplaar van het album uit, maar ook een gou-
den versie ervan. ‘Vrienden’ is namelijk al vóór de release meer dan 25.000 keer 
verkocht. “Het is heel bijzonder om elke keer een gouden plaat te krijgen voordat het 
album uitkomt”, vindt Jan. Hij is even stil en zegt dan: “Het is gaaf om zo’n grote 
fanschare te hebben, die er voor zorgt dat een single of een album bij voorbaat al goud 
is.” Hij vertelt dat ‘Vrienden’ een persoonlijk album is. “Het is een positief ingesteld 
album”, aldus Jan. Hij licht toe: “Het nummer ‘Leeg om je Heen’ is een heel diepgaand 
nummer met een tekst die ik gemaakt heb voor iemand die het moeilijk had, maar de 
boodschap is wel dat je er samen uit komt.” Jan schrijft tegenwoordig zijn nummers 
grotendeels zelf. Hij haalt inspiratie uit dingen die hij persoonlijk, of van dichtbij, 
meemaakt. Over de titel van zijn nieuwe album is hij kort en duidelijk, want “zonder 
vrienden red je het niet.” Diezelfde avond geeft de Free Record Shop in Hoofddorp 

147 C1000 magazine, jaargang 1, nummer 1, 2012 
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een show met Jan Smit. Hans Breukhoven, oprichter en president-directeur van 
de Free Record Shop, reikt hem bij die gelegenheid een speciale ‘muziek van eigen 
bodem’-award uit. Jan is volgens Hans, met 300.000 verkochte cd’s de afgelopen 
jaren, de best verkopende Nederlandse artiest bij de Free Record Shop. Vol trotst 
neemt Jan de award in ontvangst. “De cd-markt zakt ver in en de tendens is dat de 
verkoop van cd’s minder en minder wordt. Het wordt dan ook steeds meer bijzonder 
om grote aantallen cd’s te verkopen.”, zegt hij achteraf trots. Overigens is Jan Smit 
ondertussen zijn eigen platenlabel gestart onder de naam ‘Vosound Records’ en 
brengt hij sinds medio 2012 onder dat label zelf zijn muziek uit. Jan vertelt: “Het 
idee is ontstaan omdat het contract afliep bij de platenmaatschappij waar ik zat. We 
hebben natuurlijk de afgelopen jaren de nodige ervaring op gedaan dus we weten wel 
een klein beetje van de hoed en de rand.” Hij vervolgt: “Het is bedoeld om mijn eigen 
produkt aan de man te brengen” en besluit met een knipoog: “ Maar als er artiesten 
zijn die interesse hebben, dan sta ik daar uiteraard voor open.” 

In de directe aanloop naar zijn jubileumconcerten, brengt Jan op 18 oktober 2012 
het nummer ‘Sla je armen om me heen’ uit. Het is de titelsong van de film ‘Het 
Bombardement’ waarin hij zijn acteerdebuut maakt. Het nummer is een duet met 
zijn tegenspeelster in de film en komt binnen op de eerste plaats van de Single Top 
100. Daarmee kan Jan maar liefst voor de zeventiende keer een nummer één hit 
op zijn naam schrijven en heeft hij van alle artiesten de meeste Nederlandstalige 
nummer één hits gescored. “Al weer een prachtig cadeau in mijn jubileumjaar”, rea-
geert Jan. In diezelfde week presenteert hij zijn biografie ‘Het geheim van de Smit’, 
waarin hij samen met zijn dierbaren terugblikt op de vijftien jaar die achter hem 
liggen. Tijdens de presentatie van zijn boek richt Jan zich tot Jaap Buijs en zegt: 
“Jij bent één van de belangrijkste mensen uit mijn leven. ‘Het geheim van de Smit’ heb 
ik aan jou te danken.” Jaap lacht zijn oogappeltje toe en zegt na afloop: “Jan is een 
geboren entertainer. Ik vind het geweldig dat hij ondanks de crisis toch vijf avonden in 
Ahoy staat.” Op 20 oktober 2012 opent Jan zijn reeks jubileumconcerten. De dag 
ervoor is zijn crew nog druk bezig alles gereed te maken. Het podium en het decor 
staan, maar een paneel met tweehonderd led-lampjes werkt niet. Op aanwijzing 
van de fabrikant is speciale software geïnstalleerd om het euvel op te lossen, maar 
dat helpt niet. “Het is een fikse tegenvaller in de voorbereiding”, aldus de tourmana-
ger. In de productiekamer belt Hoofd Rigger stad en land af om tijdig een nieuw 
paneel te krijgen. Dat kan pas in de avond worden geleverd. “We laten iedereen hier 
ook al hebben ze even niks te doen nu”, besluit de tourmanager aan het eind van de 
middag op advies van Hoofd Rigger. Wanneer het nieuwe paneel er ‘s avonds is, 
blijkt de kleur van de verlichting af te wijken van die van de overige panelen. “De 
stripjes zijn van een ander soort en daardoor is de kleur blauw van de ‘ledjes’ anders”, 
stelt de stagemanager vast. De tourmanager fronst zijn wenkbrauwen en zegt: “Dan 
moeten we 90 x 32 stripjes opnieuw aandrukken.” De opdracht alle lampjes van het 
nieuwe paneel te wisselen, is nog niet gegeven of de crew is daar al mee aan de slag. 
“Het zit niet mee”, mompelt de tourmanager in zichzelf. De stagemanager brengt 
de ‘schade’ in kaart en zet het op papier voor de leverancier. Hij stemt de inhoud af 
met het Hoofd Rigger, die van de hoed en de rand weet. Ondertussen druppelen de 
leden van de Motherfockerband binnen voor de repetitie van de show. De mensen 
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van de merchandising van Jan Smit hebben inmiddels de verkoopstands ingericht. 
Het assortiment is met veertien artikelen beperkter dan tijdens de ‘Leef-je-Uit’tour 
in 2010 en bestaat voornamelijk uit T-shirts. Uiteraard is de biografie van Jan ook 
te koop. 

In de middag van 20 oktober verschijnt Jan om met de Motherfockerband een 
aantal nummers te repeteren en de ‘souncheck’ te doen. Hij begroet iedereen op 
het podium persoonlijk. Zodra Jan tien minuten later zijn microfoon pakt, staat 
iedereen meteen in de startblokken. De repetitie begint met zijn nieuwe single ‘Sla 
je armen om me heen’. Het ledscherm achter het podium toont fragmenten uit de 
film ‘Het Bombardement’. Na afloop van het nummer constateert Jan: “Ik heb erg 
veel echo maar dat komt waarschijnlijk omdat de zaal leeg is.” De geluidsmensen be-
amen dat. Tijdens het volgende nummer ontdekt hij dat de autocue niet aan staat. 
Terwijl Jan zingt, wijst hij naar de monitor en schudt hij vragenderwijs zijn hoofd 
richting zijn geluidsmensen. Hij krijgt een signaal terug, waaruit is af te leiden dat 
de ‘autocue’148 nog wordt geregeld. Tijdens de medley die volgt vraagt één van de 
achtergrondzangeressen de stagemanager of haar microfoon met tape vast te zetten 
is. De stagemanager regelt het meteen. Na de medley gaat Jan met zijn rug naar de 
hal staan en bekijkt het decor van zijn show. De Motherfockerband zet het num-
mer ‘Hoop, Liefde en Vertrouwen’ in. Terwijl Jan zingt, maakt hij een foto van het 
decor en stuurt dat via zijn twitteraccount de wijde wereld in. Jan kijkt op zijn hor-
loge en stemt dan even één op één af met de bandleider van de Motherfockerband. 
Vervolgens vraagt hij de stagemanager: “Waar is Yes-R?” Die blijkt gearriveerd te 
zijn en is bezig zijn ‘inears’ te bevestigen. Jan ziet de tourmanager staan en vraagt 
hem of er nog thee is. Onmiddellijk verzoekt de tourmanager de catering Jan van 
thee te voorzien. Nog geen vijf minuten later krijgt Jan thee met honing en citroen 
aangereikt. Yes-R komt het podium op. Terwijl hij met Jan staat te ‘rappen’, doet 
één van de geluidsmensen jolig een ‘dansmarieke’ na. De stagemanager krijgt on-
dertussen schoonmaakmiddel in zijn handen gedrukt van de eigenaresse van de 
catering “om de drums te poetsen want daar zijn allemaal vingerafdrukken op te zien 
vanuit de zaal.” Na de repetitie met Yes-R verschijnt de styliste van Jan op het po-
dium. Jan loopt meteen naar haar toe en hijst zich ter plekke in de Volendammer 
klederdracht, die ze bij zich heeft. De tourmanager verschijnt en deelt mee: “Achter 
staan de kindertjes uit Volendam klaar.” Jan geeft daarop aan dat ze welkom zijn op 
het podium. Op het ledscherm verschijnt een beeld van de haven van Volendam in 
de avond. “Wat is dit mooi!”, roept Jan uit, zodra hij het ziet. De stagemanager legt 
ondertussen de vijfendertig kinderen van het Volendamse kinderkoor uit op welke 
manier ze het podium op moeten komen en waar ze moeten staan. Jan opent zijn 
concert met zangeres Carola van de voormalige band BZN met het Volendamse 
kinderkoor op de achtergrond. “Vijftien jaar geleden zat ik bij dit kinderkoor en 
mocht ik met Carola zingen in Ahoy”, vertelt hij. Carola verschijnt op het podium, 
zodra de Volendamse kinderen gereed staan. De opening wordt tot drie keer toe ge-
repeteerd. Een Volendamse moeder kijkt vanuit de arena toe en geeft haar zoontje 
op fanatieke wijze instructies de zaal in te kijken en vooral duidelijk mee te zingen. 

148 Dit is een monitor op de grond waar de songteksten vanaf te lezen zijn.
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“Het moet perfect zijn. Wij Volendammers willen graag alles goed doen”, zegt ze. Snel 
richt ze zich weer op haar zoontje, die precies doet wat zijn moeder hem aangeeft. 
Om zes uur zit de repetitie er op. 

Om half zeven gaan de deuren van Ahoy open. De vaste fotograaf van Volendam 
Music BV krijgt nog een aantal instructies van Aloys Buijs. Jaap houdt zich bezig 
met een aantal speciale gasten. “Volgende week komen er veel mensen uit de Duitse 
muziekwereld”, kondigt Aloys aan. Hij vertelt dat Jan opnieuw de Duitse muziek-
markt op wil en daarom onder meer de Duitse platenmaatschappij en producer zijn 
uitgenodigd het concert bij te wonen. Ahoy loopt ondertussen langzaam vol. Stipt 
om acht uur komt de Motherfockerband het podium op en even later opent Jan 
in klederdracht zijn eerste jubileumconcert. Samen met Carola en het Volendamse 
kinderkoor zingt hij het nummer ‘Mama’, het nummer waar zijn carrière mee 
is begonnen. Daarna zingt Jan een aantal van zijn grote hits en binnen een half 
uur heeft het publiek de sfeer al goed te pakken. Ondertussen valt een ledpaneel 
uit, waardoor het decor aan de linkerkant wegvalt. Achter de schermen gaan de 
technici beheerst aan de slag om het euvel op te lossen. De tourmanager is niet 
gelukkig met alle problemen, die de ledpanelen met zich mee brengen. De pauze 
gaat in met een preview van de film ‘Het Bombardement’, die dan slechts op één 
ledpaneel te zien is. Na de pauze werkt ook het andere ledpaneel weer. Het concert 
loopt vervolgens als een trein. Het is feest in Ahoy. Al met al is het een geslaagde 
opening van de jubileumconcertenreeks. Jaap steekt na afloop de tourmanager een 
hart onder de riem: “Dat heb je weer knap gedaan. Het zag er fantastisch uit!” Het 
doet de tourmanager goed. Jan heeft zich ondertussen backstage onder zijn gasten 
begeven en de leden van de Motherfockerband gaan richting hun hotel. De foto-
graaf van Volendam Music BV heeft mooie plaatjes van het concert, die Aloys bij 
het persbericht voegt, dat de volgende ochtend uitgaat. 

Opnieuw naar Duitsland
De recencies zijn positief. Sterren.Nl schrijft op haar website: “Jan Smit zet spec-
taculaire show neer in Ahoy.” Op www.nu.nl valt te lezen: “De Volendammer maakt 
van Ahoy bijna achteloos een willekeurige kroeg op de mooie Volendammer dijk.” Jan 
is blij met de positieve reacties maar stelt: “Om aan de top te blijven, is het van 
belang om niet te verzaken en continu alert te blijven.” Hij voelt dat de tijd rijp is 
de Duitse markt opnieuw te betreden en zijn horizon weer te verbreden. Een week 
later wemelt het achter de schermen bij zijn concert dan ook van Duitsers. Jaap be-
kommert zich om hen tijdens het concert. Na afloop maakt Jan met ieder van hen 
persoonlijk een praatje. Ook Nick & Simon doen dat, aangezien ook zij de Duitse 
muziekmarkt op willen. De plannen zijn al vergevorderd. Jaap Buijs vertelt: “Jan 
is nu bezig met een Duits album, dat in maart 2013 uit komt. Nick en Simon volgen 
een half jaar later.” Aan ambitie ontbreekt het niet: “We gaan natuurlijk voor goud. 
Of platina.” Ondertussen staat op 27 oktober 2012 het album ‘Vrienden’ van Jan 

Book 1.indb   70 8-8-2013   16:12:11



71volendam music bv

Smit voor de tweede keer in elf weken op de eerste plaats in de Nederlandse Album 
Top 100 en behaalt het een paar weken later de platina status149. Het is het vijfde 
studioalbum op rij waarmee Jan Smit die status behaalt.

Marktbesef
Uit de praktijkbeschrijving inzake het jubileumjaar van Jan blijkt het grote be-
lang van marktbesef in de muziekbusiness. Jan beseft als geen ander dat hij zijn 
enorme succes te danken heeft aan zijn (vaste) fans, de mensen die onwankelbaar 
emotionele binding met hem voelen. Keer op keer bedankt Jan zijn fanschare uit-
drukkelijk voor de aankoop van zijn muziek en voor de komst naar zijn concerten. 
Ook doet hij een groot aantal signeersessies in het land, waardoor hij zijn fans in 
staat stelt tot direct contact. Hij neemt de tijd voor een praatje en gaat (geduldig) 
met een ieder op de foto. Via ‘social media’ betrekt hij zijn fans in zijn dagelijkse 
leven door hen mee te laten delen in zijn (persoonlijke) belevenissen. Ook de 
openhartige biografie van Jan geeft een aardig kijkje in zijn persoonlijkheid en de 
manier waarop hij in het leven staat. Op deze manieren bindt Jan zijn fans150. De 
aandacht die hij zijn fans geeft, verdient zich terug in de vorm van loyaliteit. Het 
mechanisme van ‘generalized reciprocity’ doet hier haar werk. Jan investeert veel 
in zijn fans en in ruil daarvoor kopen zij trouw zijn muziek en bezoeken ze al zijn 
concerten. Andersom geredeneerd: in ruil voor de loyaliteit van zijn fans geeft Jan 
hen veel (persoonlijke) aandacht. Het is een wisselwerking waarbij artiest en fans 
elkaar in stand houden151. Jan snapt dit mechanisme. Hij weet hoe het werkt en hij 
kent de kracht die daarvan uitgaat doordat hij ermee groot is gebracht door Jaap 
Buijs. In paragraaf 2.1 is immers gebleken, dat aan de werkwijze van Jaap met zijn 
artiesten hetzelfde mechanisme ten grondslag ligt. 

Uit de praktijkbeschrijving spreekt ook het besef van Jan dat hij als produkt een 
bepaalde levensvatbaarheid heeft. Perreault e.a. beschrijven de produktlevenscy-
clus, die volgens hen uit vier fasen bestaat. Zij onderscheiden de introductiefase, 
de groeifase, de rijpheidsfase en de neergangsfase van een produkt. In de introduc-
tiefase wordt het produkt op de markt gebracht. In de groeifase neemt de verkoop 
van het produkt fors toe. In de rijpheidsfase bereikt de verkoop van het produkt 
zijn top. De neergangsfase gaat in als het produkt niet of nauwelijks nog verkoopt. 
De markt is dan verzadigd152. Uit de praktijkbeschrijving is af te leiden dat Jan in 
zijn jubileumjaar in Nederland in de rijpheidsfase is beland. Doordat in die fase 
de afzetgroei afneemt, neemt het belang van commercie toe153. De commercie van 
Jan is dan ook geïntensiveerd. Hij verbindt zich aan een grote supermarktketen 
en hij is hét gezicht in hun tv-commercial. Jan bereikt op die manier een groot en 
breed publiek. Doordat Jan de spaaractie van de bewuste supermarktketen aan zijn 
jubileumconcerten verbindt, kunnen mensen korting krijgen op een ticket voor 
zijn concert en dat levert hem ongetwijfeld meer concertbezoekers op. Jan verkent 

149 Dit houdt in dat van het album 50.000 exemplaren zijn verkocht.
150 Vgl. Costera Meijer, 2006
151 Vgl. Sahlins in: Komter, 1996
152 Perreault e.a., 1999
153 Vgl. Perreault e.a., 1999
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bovendien een nieuwe ‘avenue of exposure’ en zet de stap naar het witte doek. Zijn 
hoofdrol in ‘Het Bombardement’ levert hem veel publiciteit op en helpt mensen 
over de streep zijn muziek te kopen of zijn concert te bezoeken154. Het mes snijdt 
hier overigens aan twee kanten, want een preview van de film tijdens de jubileum-
concerten nodigt de concertbezoekers uit de film in de bioscoop te bekijken. 

Dat het marktdenken meer vat krijgt op Jan, illustreert de verandering in zijn 
merchandising. Het assortiment is aanzienlijk ingeperkt en is van dik zestig artike-
len naar veertien artikelen teruggebracht. Vanuit winstoogmerk is dat verstandig. 
Immers, het op voorraad houden van moeilijk verkoopbare artikelen kost geld. 
Het is winstgevender een assortiment in stand te houden, dat alleen bestaat uit 
artikelen die goed in de markt liggen en bovendien minder prijsgevoelig zijn, zoals 
T-shirts155. Hoewel het produkt ‘Jan Smit’ anno 2012 (nog steeds) goed verkoopt, 
is Jan realistisch genoeg te beseffen dat de Nederlandse markt na zeven vette ja-
ren verzadigd raakt. Hij verlegt dan ook zijn grenzen en ‘verruilt’ de Nederlandse 
markt voor de Duitse markt, voordat in Nederland voor hem de neergangsfase 
ingaat. Jan rekt op deze wijze zijn levensvatbaarheid in Nederland op de lange ter-
mijn op. Immers, gehuld in een nieuw jasje kan hij over enige tijd de Nederlandse 
markt gemakkelijk opnieuw veroveren, zoals hij dat nu met de Duitse markt voor 
ogen heeft156. Jan verdwijnt overigens niet geheel van de Nederlandse bühne. Hij 
houdt zijn naam levendig in de Nederlandse muziekbusiness door als producent 
voor andere artiesten te fungeren. In dat verband begint hij in 2012 een eigen pla-
tenmaatschappij. Daarmee toont Jan zich een entrepreneur, een ondernemer die 
initiatiefrijk reageert op kansen die zich van buitenaf voordoen. Hij vat het idee 
op wanneer het contract met zijn platenmaatschappij ten einde loopt. Jan beschikt 
over voldoende ‘know how’ en heeft de financiële middelen om een eigen platen-
maatschappij uit de grond te stampen. Zijn durf, daadkracht en creativiteit doen 
de rest. Jan gaat van start en brengt zijn duet met Gerard Joling onder het label uit. 
De testcase wordt een succes. De volgende stap is slechts een kwestie van tijd en 
laat zich voorspellen: artiesten contracteren157. Een dergelijk opbouw past in het 
model voor ondernemerschap zoals Burggraaf e.a. dat voorstaan158.

Van interdisciplinaire samenwerking naar multidisciplinaire 
samenwerking
Vanuit het differentiatieperspectief gezien, zijn in de aanloop naar de jubileum-
concerten verschillende groepen professionals druk doende alles gereed te maken 
in Ahoy159. Het podium is opgebouwd door de riggers, de stagemanager zorgt dat 
alles op het podium gereed komt, de mensen van de showtechniek draaien de show 
proef, de merchandisers richten hun stands in en de tourmanager coördineert de 
opbouw in Ahoy. De verschillende groepen zijn functioneel bepaald en leveren 

154 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
155 Vgl. Kotler en Armstrong, 2009
156 Vgl. Perreault e.a., 1999
157 Gerard Joling tekent in januari 2013 een platencontract met Vosound Records
158 Vgl. Burggraaf e.a., 2008
159 Vgl. Martin, 2004
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elk een eigen resultaat op160. De deelresultaten van de diverse groepen vormen 
uiteindelijk samen een geheel, doordat de tourmanager, Hoofd Rigger en de stage-
manager afstemmen, hoe het een en ander op enig moment in elkaar te schuiven. 
De samenwerking is gedurende de voorbereiding in beginsel dan ook interdis-
ciplinair van aard. Echter, uit de praktijkbeschrijving blijkt dat het falen van de 
‘ledwall’ noodzaakt tot samenwerking die verder strekt dan de eigen vakdiscipline. 
De tourmanager, Hoofd Rigger en de stagemanager steken de koppen samen in de 
productiekamer, begeven zich op elkaars werkterreinen en benutten elkaars invals-
hoeken om de ‘ledwall’ tijdig operationeel te krijgen. Zij laten daarmee grensover-
schrijdende samenwerking zien161. Van daaruit komen zij tot integrale beslissingen 
richting de werkvloer. Daar zet een ieder, ongeacht de vakdiscipline, alle zeilen 
bij om bijvoorbeeld alle miskleurende ‘ledlampjes’ te vervangen en aan te druk-
ken. De samenwerking krijgt een multidisciplinair karakter met meer synergie tot 
gevolg. Een ieder heeft namelijk op het netvlies staan dat alles goed moet werken 
tijdens de jubileumconcerten. Vanuit het integratieperspectief gezien, staat dat als 
gemeenschappelijk doel voorop162. 

Tijdens de repetitie zijn op het podium verschillende functionele subgroepen te 
onderkennen: Jan Smit, The Motherfockerband, de stagemanager, het Volendamse 
kinderkoor, de styliste, zangeres Carola, de geluidsmensen en tot slot ook gastar-
tiest Yes-R163. Jan Smit is opvallend sturend. Zijn managementkwaliteiten komen 
boven drijven. Hij coördineert de repetitie, signaleert tekortkomingen en bewaakt 
de tijd164. Hij treedt instruerend op en bepaalt welke nummers worden gerepeteerd. 
Ook geeft hij The Motherfockerband gerichte aanwijzingen tot nadere perfectie in 
de muzikale performance165. Jan stuurt duidelijk ook op het samenspel van diverse 
subgroepen. Hij doet dat manifest met Carola, het Volendamse kinderkoor en 
The Motherfockerband en later ook met Yes-R en The Motherfockerband. Door 
tijdens de repetitie de diverse muzikale eenheden ineen te schuiven en aan te zetten 
tot synergie, bevordert Jan hun multidisciplinaire samenwerking. Hij laat daarmee 
collaboratief leiderschap zien166. Door het korte tijdsbestek van de repetitie cq. 
soundcheck komt het (nog) niet tot grensoverschrijdende samenwerking van de 
muzikale eenheden. Een dergelijke samenwerking ligt wel in het verschiet, als be-
trokkenen zich de tijd gunnen voor de ontwikkeling daarvan. Wanneer zij zich op 
elkaars terrein begeven, zullen zij elkaar wederzijds beïnvloeden, wat de kwaliteit 
van de uiteindelijke performance verder omhoog stuwt. In de synergetische effec-
ten van grensoverschrijdende samenwerking ligt bovendien (muzikale) innovatie 
besloten167. Jan kan daar zijn voordeel mee doen. Immers, innovatie blaast nieuwe 
leven in en helpt een artiest zijn levensduur op de markt te verlengen168. 

160 Vgl. Parker, 2000
161 Vgl. Van Staveren, 2007
162 Vgl. Martin, 2004
163 Vgl. Parker, 2000
164 Vgl. Fayol, 1916
165 Vgl. Hersey, Blanchard en Johnson, 2008
166 Vgl. Schruijer, 2007
167 Vgl. Van Staveren, 2007
168 Vgl. Perreault e.a., 1999
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Verzakelijking
Achter de schermen bij de jubileumconcerten is de sfeer, net als bij de ‘Leef-je-
Uit’-tour in 2010, informeel en gemoedelijk. Het familiaire karakter vormt de 
basis in het samenzijn van betrokkenen achter de schermen. Het zorgt voor een 
gevoel van sterke verbondenheid en gemeenschappelijkheid en vormt de bron voor 
de ontwikkeling van multidisciplinaire samenwerking. Desalniettemin is enige ver-
zakelijking voelbaar. De neuzen van betrokkenen zijn nadrukkelijk gericht op het 
(gezamenlijke) resultaat. Ook Jan stelt zich zakelijker op dan tijdens de ‘Leef-je 
Uit’-tour. Hoewel hij in de kern relaxed blijft en een ieder persoonlijke aandacht 
geeft, valt op dat hij perfectie nastreeft in de performance tijdens de concerten en 
daar ook gericht op stuurt. Na afloop van zijn concerten staat achter de schermen 
het zakendoen centraal. Jan begeeft zich bewust onder zijn ‘zakelijke’ gasten en 
besteedt veel aandacht aan ieder van hen. Het ‘oude-jongens-krentebrood’ gehalte 
staat meer op de achtergrond, terwijl dat tijdens de ‘Leef-je-Uit’-tour juist op de 
voorgrond stond. De gang van zaken achter de schermen bij de jubileumconcerten 
heeft trekken van een marktcultuur zoals geduid door Cameron en Quinn. Daarin 
voert concurrentiegerichtheid de boventoon. De verzakelijking is dan ook niet 
vreemd, gezien de intenties van Jan de Duitse markt te heroveren169. 

169 Vgl. Cameron en Quinn, 1999
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2.4 Nick & Simon ‘Fier’ op weg naar Symphonica in Rosso

Nick Schilder en Simon Keizer leren elkaar kennen op het Don Bosco College in 
Volendam. Ze treden daar voor het eerst samen op met een luid applaus als be-
loning. Negen dagen later vieren zij samen Oud & Nieuw in café ’t Hemeltje in 
Volendam. Het is de fatale avond waarop daar een heftige brand uitbreekt die vele 
levens kost. Wonderbaarlijk genoeg ontsnapt Simon op tijd en overleeft Nick de 
brand ondanks zijn zware verwondingen. Deze gebeurtenis versterkt hun vriend-
schap en samen gaan ze door met muziek maken naast hun studie bedrijfsecono-
mie. Zes jaar lang maken ze demo’s maar worden ze bij elke platenmaatschappij 
geweigerd. Ze geven niet op en Simon zegt daarover: “Ik heb er zelf altijd in geloofd 
dat het zou lukken.” 170 Beide heren doen mee aan het televisieprogramma ‘Idols’ 
in de hoop een platencontract te winnen maar worden af geserveerd. Dan komt 
Jaap Buijs bij Nick op de lijn. Nick geeft Jaap aan dat hij “alleen samen met Simon” 
verder wil in de muziek. Jaap Buijs vertelt: “Ik voelde dat Nederland wel toe was aan 
een duo. Nick & Simon konden zich daarin onderscheiden van de rest in Nederland.” 
Jaap Buijs neemt Nick & Simon onder zijn hoede. Op zijn advies is hun repertoire 
Nederlandstalig. Sinds 2006 staan Nick & Simon aan de top van de Nederlandse 
muziekindustrie en zijn ze bekroond met verschillende muziekprijzen. 

In deze paragraaf belicht ik de organisatie en het management van het succes 
van Nick & Simon aan de hand van hun optreden bij het Oudejaarsfeest van de 
Staatsloterij 2010 op het Museumplein in Amsterdam, de ‘Fier’-concerttour en de 
‘Symphonica in Rosso’-concerten in 2011. Hun optreden bij het Oudejaarsfeest 
van de Staatsloterij 2010 maakt inzichtelijk welke afweging van Volendam Music 
BV ten grondslag ligt aan de medewerking van haar artiesten aan (publieke) fes-
tiviteiten. Ook legt het bloot hoe Volendam Music BV te werk gaat wanneer hun 
artiesten optreden onder de vlag van een andere organisatie. De ‘Fier’-concerttour 
laat zien dat Nick & Simon duidelijk een eigen stempel drukken op de werk-
wijze bij hun concerten en welke effecten dat heeft. Bij ‘Symphonica in Rosso’ 
2011 wordt duidelijk hoe Volendam Music BV zich wapent tegen een te grote 
invloed van een grotere en machtigere speler in de samenwerking en het succes van 
Symphonica in Rosso weet aan te wenden in de verdere uitbouw van het succes 
van Nick & Simon.

Oudejaarsavond op het Museumplein 
Nick & Simon treden eind 2010 op als hoofdact tijdens het Oudejaarsfeest van de 
Staatsloterij dat op oudejaarsavond live door SBS op televisie wordt uitgezonden. 
Het feest is voor veertigduizend mensen gratis toegankelijk op het Museumplein 
in Amsterdam. Jaap Buijs zegt: “Dat het optreden gratis toegankelijk is voor zoveel 
mensen, weegt niet op tegen de enorme publiciteit die het met zich mee brengt. Nick 
& Simon komen live op televisie op een avond waarop een groot deel van Nederland 
televisie kijkt.” Op 30 december 2010 wijdt de Metro een hele pagina aan het op-
treden. De krant citeert Nick: “Voor elke artiest is het fantastisch om op zo’n moment 

170 De televisie uitzending ‘Van der Vorst ziet Sterren’ uitgezonden door RTL 4 op 1 oktober 2010
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op tv te zijn met je eigen werk.” De organisatie en de productie van het programma 
ligt in handen van SBS en IDTV, maar Volendam Music BV zorgt er voor dat ze 
de cruciale touwtjes in eigen handen houden. “We hebben voor het optreden van 
Nick & Simon vanavond een aantal voorwaarden aan de begeleidingsband gesteld”, 
zegt de tourmanager. De muzikaal bandleider van The Motherfuckerband, de vaste 
begeleidingsband van Nick & Simon, is toegevoegd aan de begeleidingsband van 
die avond. Bovendien zijn ook de vaste ‘backing vocals’171 van Nick & Simon van 
de partij. Dan vertelt de tourmanager: “Ook staan er drie eigen geluidsmensen van 
Volendam Music BV aan de knoppen tijdens het optreden van Nick & Simon.” Eén 
op het podium voor het geluid van Nick & Simon, één in de ‘front of house’172 
ten behoeve van het geluid op het Museumplein en één in de televisiewagen voor 
het geluid op televisie. “Het geluid moet goed zijn, zeker bij zo’n optreden als dit 
waar tienduizenden mensen naar kijken via tv”, stelt Jaap Buijs. Tijdens de generale 
repetitie in de middag houdt de tourmanager de kwaliteit van het geluid dan ook 
goed in de gaten. Hij gaat alle geluidsmensen af om bij hen te checken hoe het met 
het geluid is gesteld. Weer terug bij het podium doet hij verslag van zijn bevindin-
gen: “Het geluid op televisie moet bijgesteld worden, het mag wat warmer klinken.” 
Nick & Simon lopen dan net de ‘catwalk’ op om de Wham!-medley te oefenen. 
Als dat gedaan is, komt de geluidsman van het podium bij de tourmanager om 
te overleggen. Hij geeft aan dat hij van de geluidsman in de televisiewagen heeft 
doorgekregen dat het voor het geluid op televisie beter is als Nick & Simon tijdens 
hun optreden op het podium blijven. De tourmanager twijfelt geen moment en 
geeft het door aan Nick & Simon. Zij lopen tijdens hun optreden in de avond dus 
niet de ‘catwalk’ op. 

In de avond staat een persmoment gepland. De vertegenwoordiger van de platen-
maatschappij verwacht verslaggevers van SBS-Shownieuws, RTL-Boulevard en van 
het Parool. Hij heeft dat doorgekregen van SBS. Om half tien blijken alleen de 
mensen van SBS-Shownieuws er te zijn. Voorafgaand aan het interview met Nick 
& Simon geeft de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij de verslaggever 
aan dat vragen over de Volendamse brand van tien jaar geleden niet geoorloofd 
zijn. De verslaggever haalt dat onderwerp dan ook niet aan. Ze krijgt er bovendien 
de kans niet voor want de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij blijft bij 
het interview staan zodat hij kan ingrijpen, mocht dat nodig zijn. Later op de 
avond, na afloop van hun optreden, hebben Nick & Simon nog een Meet & Greet 
met VIP-gasten. Zij krijgen in het begin van de avond van de artiestenbegeleider 
van SBS te horen dat het om circa tachtig personen gaat. Simon kijkt een beetje 
beduusd en zegt tegen Nick: “Ik dacht dat het om zes tot acht mensen zou gaan.” 
Nick antwoordt: “Dat dacht ik ook.” Zodra de tourmanager lucht van deze kwestie 
krijgt, meldt hij de artiestenbegeleider onmiddellijk dat een Meet & Greet met 
zoveel mensen niet conform de afspraak is. De artiestenbegeleider zegt toe het 
uit te zoeken. Ondertussen stelt de tourmanager Jaap, die onderweg is naar het 

171 De ‘backing vocals’ zijn de achtergrondzangers en/of -zangeressen.
172 In de ‘front of house’ staat de geluidsapparatuur waarmee het geluid voor het publiek wordt 

geregeld.
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Museumplein, op de hoogte. Zodra hij is gearriveerd, geeft hij de artiestenbegelei-
der aan dat van een Meet & Greet met zoveel mensen geen sprake kan zijn want 
“dan zijn ze nog uren bezig.” Weer terug in de kleedkamer bij Nick & Simon meldt 
hij het volgende: “We laten daar even ons gezicht zien en om half één vertrekken we.” 
Zo gezegd, zo gedaan. Even na middernacht begeeft de hele stoet zich naar de 
drukke VIP-ruimte. Daar willen tientallen aanwezigen met Nick & Simon op de 
foto die dat rustig ondergaan. Om vijf voor half één kijkt Jaap op zijn horloge en 
zegt: “Nog even en dan neem ik ze mee”. Er staat nog een hele rij mensen te wach-
ten maar stipt om half één tikt Jaap Nick op de schouder met de mededeling “we 
gaan.” Daarop verlaten Nick & Simon de VIP-ruimte. Hun verplichtingen voor de 
avond zitten er op. Ze kunnen eindelijk zelf Oud & Nieuw vieren. 

Exclusiviteit versus publiciteit
Uit voorgaande praktijkbeschrijving blijkt dat voorafgaand aan de beslissing om 
Nick & Simon al dan niet op te laten treden tijdens het Oudejaarsfeest van de 
Staatsloterij op het Museumplein in Amsterdam, door Jaap Buijs een afweging is 
gemaakt. Hij heeft het effect van een gratis toegankelijk optreden op de exclusi-
viteit van Nick & Simon afgezet tegen de landelijke publiciteit die de uitzending 
ervan op televisie hen oplevert en het laatste laten prevaleren. Frascogna en Lee 
Hetherington wijzen expliciet op het risico van een gratis toegankelijk optreden: 
“The concertgoer and record buyer won’t be nearly as interested in paying to hear or 
see the artist when they can get the same thing for free.” 173 Daar staat tegenover dat 
volgens Doherty de medewerking aan bepaalde televisieprogramma’s een belang-
rijk promotiemiddel vormt voor de artiest174. De beschreven berichtgevingen in 
Metro en Shownieuws illustreren dat het optreden inderdaad zorgt voor landelijke 
publiciteit van het duo. Bovendien bereiken Nick & Simon door de live uitzending 
van het Oudejaarsfeest van de Staatsloterij op SBS 6 tienduizenden woonkamers 
in Nederland, een groot potentieel aan publiek voor hun concerten in 2011. Dat 
dit gratis toegankelijke optreden afbreuk kan doen aan de exclusiviteit van Nick 
& Simon weegt daar voor Jaap niet tegen op. Hij neemt het risico van ‘overexpo-
sure’ van Nick & Simon. Afwegingen tussen exclusiviteit en publiciteit zijn niet 
gemakkelijk voor een artiestenmanager. Frascogna en Lee Hetherington stellen in 
dat verband: “It requires a great deal of judgement on the part of the manager to say 
‘no’ to lucrative offers for the sake of preserving the artist’s career.”175 Het is dan ook 
van belang de levensvatbaarheid van de artiest op de langere termijn in het vizier 
te houden bij dergelijke beslissingen. In dat licht bezien, had de exclusiviteit van 
Nick & Simon zwaarder kunnen tellen dan de publiciteit. Dankzij de deelname 
aan ‘The Voice of Holland’, hun album ‘Fier’ in combinatie met de gelijknamige 
concerttour en de Symphonica in Rosso concerten in 2011 heeft het duo aan pu-
bliciteit immers geen gebrek. 

173 Frascogna en Lee Hetherington, 2004: 152
174 Doherty in The Music Management Bible, 2003
175 Frascogna en Lee Hetherington, 2004: 152
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Kwaliteitsborging door ‘control’ af te dwingen 
Door positief te beslissen op de betreffende boekingsaanvraag vormen Nick & 
Simon onderdeel van een programma van SBS en IDTV en worden zij afhankelijk 
van de programma- en productieleiding ervan. In deze machtsrelatie zijn Nick 
& Simon in principe als ‘laag’ en SBS in combinatie met IDTV als ‘hoog’ aan te 
merken. Echter, doordat Volendam Music BV op voorhand voorwaarden stelt aan 
het optreden van Nick & Simon verschuift de machtsrelatie richting ‘gelijk versus 
gelijk’176. Deze mogelijkheid heeft Volendam Music BV aangezien Nick & Simon 
uniek zijn en SBS en IDTV het duo graag op het podium wil met Oud & Nieuw. 
Volendam Music BV zet hier de uniciteit van Nick & Simon in als machtsmid-
del om invloed uit te oefenen op de gang van zaken tijdens hun optreden onder 
de vleugels van SBS en IDTV177. Zo krijgt Volendam Music BV het voor elkaar 
om de bezetting van de begeleidingsband meer naar eigen hand te zetten en alle 
geluidsposities tijdens het optreden te laten bezetten door eigen geluidsmensen. 
Op deze manier organiseert Volendam Music BV tijdens het Oudejaarsfeest van 
de Staatsloterij ‘control’ op cruciale posities en zijn Nick en Simon ervan verze-
kerd dat hun optreden met massale publieke belangstelling van de nodige kwali-
teitsborgen is voorzien. Het illustreert dat Volendam Music BV risico’s reduceert 
door vooraf ‘control’ op cruciale posities af te dwingen bij optredens die plaats 
vinden onder de vleugels van anderen. Dat het nodig is, blijkt uit de beschreven 
repetitie van het optreden. Het is een mooi voorbeeld van risicomanagement in de 
muziekwereld178.

Waakhond en beschermheer
Het interview van Nick & Simon met SBS-Shownieuws en de ‘Meet & Greet’ na 
afloop van hun optreden tijdens het Oudejaarsfeest, geeft inzicht in de buffer-
functie die Volendam Music BV heeft tussen Nick & Simon en de buitenwereld. 
Passman beschouwt die rol als één van de belangrijkste taken van een artiestenma-
nager. Volendam Music BV vult rondom het optreden van Nick & Simon op oude-
jaarsavond de bufferfunctie in door als waakhond te fungeren en door op te treden 
als beschermheer wanneer dat nodig blijkt. Bij het interview met SBS-Shownieuws 
fungeert de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij als waakhond. Hij be-
waakt de vraagstelling van de verslaggever zorgvuldig en door zijn aanwezigheid 
worden geen ongeoorloofde vragen gesteld. Rondom de Meet & Greet worden ech-
ter zowel de waakhond als de beschermheer actief in de persoon van respectievelijk 
de tourmanager en Jaap Buijs. Zodra blijkt dat SBS en IDTV een Meet & Greet 
met zestig tot tachtig personen in gedachten heeft in plaats van met een stuk of 
zes staan Nick & Simon niet te juichen. De tourmanager signaleert als waakhond 
dat een Meet & Greet met een dergelijke omvang niet conform de afspraak is. Hij 
stelt Jaap Buijs op de hoogte die op zijn beurt de artiestenbegeleider van SBS en 
IDTV er op aanspreekt zodra hij ter plaatse is. Als er vervolgens bij de Meet & 
Greet toch een flink aantal mensen blijkt te zijn, grijpt Jaap genadeloos in met als 

176 Vgl. Mastenbroek, 2005
177 Vgl. Morgan, 1992
178 Vgl. Claassen, 2009
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resultaat dat Nick & Simon om half één buiten staan en klaar zijn. Jaap heeft zich 
op dat moment laten zien als beschermheer van Nick & Simon. De zwarte Piet is 
voor hem en niet voor Nick & Simon. Jaap vult de bufferfunctie in zoals Passman 
dat voor ogen heeft. Volgens hem is het namelijk aan de artiestenmanager om op te 
draaien voor moeilijke beslissingen die de artiest aangaan en waar zij achter staan 
maar waarvan het niet wenselijk is dat de wereld dat weet179.

Fier
Op 1 oktober 2010 komt het vierde album van Nick & Simon uit onder de naam 
‘Fier’. De dag ervoor zijn daarvan al vijftigduizend exemplaren verkocht en dat 
maakt het album meteen platina. Diezelfde avond zijn Nick & Simon te gast in 
de televisie-uitzending van RTL-Boulevard waar Nick zegt: “Je kunt nog zo zelfver-
zekerd zijn maar als ’t publiek je muziek niet moet, houdt het op.” Met het album 
‘Fier’ schuiven Nick & Simon op richting het genre popmuziek maar de oude 
vertrouwde sound is wel gebleven. Zelf zeggen ze hierover: “het is een evolutie, geen 
revolutie.” De vertegenwoordiger van de platenmaatschappij van Nick & Simon 
hanteert altijd als vuistregel dat een artiest niet te veel in één keer van ‘sound’ 
moet veranderen. De binding met het bestaande publiek gaat anders verloren”, zegt 
hij. Het album ‘Fier’ bevat zestien voornamelijk zelf geschreven nummers die zijn 
opgenomen met Gordon Groothedde, de vaste producer van Nick & Simon. “Ik 
vind het belangrijk dat een artiest zelf nummers kan schrijven, dan heeft de artiest een 
langere houdbaarbeid”, aldus Jaap Buijs. Om de fans in het ‘download’ tijdperk te 
stimuleren het album ‘Fier’ te kopen, is de eerste oplage van de CD voorzien van 
een bonus DVD met een akoestische set vol covers, een dagboekachtig filmpje van 
Simon en een mooie digipack uitvoering met prachtig artwork. “Mensen zijn eerder 
geneigd een CD te kopen als er iets speciaals bij zit”, licht de vertegenwoordiger van 
de platenmaatschappij toe. De speciale bonus editie van ‘Fier’gaat over de toon-
bank voor €19,99. Het album ‘Fier’ zonder poespas is via de officiële website van 
Nick & Simon te downloaden voor €9,99. Begin 2011 doen Nick & Simon in het 
kader van het album ‘Fier’ een concerttour. De website voor deze tour, www.4xfier.
nl, komt net als de site voor de ‘Leef-je-Uit’ tour van Jan Smit van de hand van 
de communicatieadviseur van Volendam Music BV en is uiteraard met een link 
gekoppeld aan de officiële website van Nick & Simon. Hieronder beschrijf ik de 
aanloop naar het eerste ‘Fier’ concert van Nick & Simon in Groningen. Daarbij 
zal blijken dat Nick & Simon een eigen stempel drukken op de werkwijze bij hun 
concerten met als gevolg dat het bij de repetities, soundcheck en ook op de con-
certavond zelf er anders aan toe gaat, dan bij de ‘Leef-je-Uit’-tour van Jan Smit die 
in paragraaf 2.3 is beschreven. 

Locaties voor de concerttour regelen
Volendam Music BV werkt met een intermediair als het gaat om het regelen van 
de locaties voor concerten. Zodra besloten is een concerttour te doen, krijgt de 
intermediair een seintje van de tourmanager en gaat de “halbespeling” van start. 

179 Passman, 2009
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Aanvankelijk stonden er tien concerten gepland voor de ‘Fier-tour’ van Nick & 
Simon. Dat is volgens de tourmanager terug gebracht naar vier concerten vanwege 
gemaakte afspraken met de organisatoren van de ‘Symphonica in Rosso-concerten’ 
waar Nick & Simon in het najaar van 2011 aan meedoen. De concerttour heeft 
daarom de naam ‘4 x Fier’ gekregen en staat in Groningen, Antwerpen, Eindhoven 
en Rotterdam. De intermediair vertelt dat de keuze voor deze locaties geen toeval 
is: “Groningen is één van de beste steden in Nederland voor Nederlandstalige mu-
ziek. Antwerpen is dat in België. Eindhoven is geografisch gezien een goede locatie 
en Ahoy in Rotterdam loopt goed.” De intermediair schat dus in welke locaties het 
beste passen bij het muziekgenre van de artiest want “als de hal niet vol is bij het 
concert is dat antireclame.” De intermediair maakt voor Volendam Music BV deals 
met de verschillende hallen. De deal wordt neergelegd in een overeenkomst tussen 
Volendam Music BV en de betreffende hal. De intermediair gebruikt daarvoor be-
staande overeenkomsten als voorbeeld. Hij vraagt vervolgens de tourmanager om 
technische bijzonderheden in te vullen zoals de benodigde elektriciteitscapaciteit 
en het aantal kleedkamervoorzieningen voor het concert. Pas als de tourmanager 
de overeenkomst heeft aangevuld en goedgekeurd, zorgt de intermediair dat deze 
door de eigenaar of beheerder van de betreffende hal wordt getekend. Dat lukt niet 
altijd op tijd blijkens zijn volgende uitspraak: “Het komt wel eens voor dat een over-
eenkomst pas na het concert wordt getekend.” Terwijl hij dat zegt, realiseert hij zich 
dat de overeenkomst voor Groningen nog niet rond is terwijl de datum van het 
concert al nadert. “Die moeten dus vandaag nog de deur uit”, stelt de intermediair 
vast. De tourmanager vindt het belangrijk dat de overeenkomsten voor aanvang 
van het concert zijn getekend. Hij heeft naar eigen zeggen anders geen poot om 
op te staan als in de hal zaken niet goed geregeld blijken te zijn. Overigens zijn de 
afspraken tussen Volendam Music BV en de intermediair ‘halbespeling’ ook vast-
gelegd in een contract. 

De verkoop van tickets voor het concert
Volendam Music BV laat de ticketverkoop voor de concerten over aan de Nationale 
Theaterkassa. Ook in dit geval zijn de afspraken over en weer schriftelijk vastge-
legd. Een medewerkster van de Nationale Theaterkassa vertelt dat zij van Volendam 
Music BV een overzicht van data en locaties van concerten ontvangt en dan per 
locatie bekijkt wat de capaciteit is en wat dat betekent voor de verdeling van sta- en 
zitplaatsen. Bovendien gaan ook zogenaamde ‘rolstoeltickets’ in de verkoop voor 
mensen in een rolstoel en hun begeleiders. Volendam Music BV beschikt namelijk 
over een speciaal rolstoelpodium. De medewerkster geeft aan dat de “zichtlijnen 
op het podium” belangrijk zijn. Deze blijken uit de tekening van het podium in de 
hal en op basis daarvan gaan “vakken wel of niet in de verkoop”. Voor de zekerheid 
houdt de medewerkster altijd een aantal “blunderplaatsen” achter de hand om op 
de concertavond zelf een oplossing te kunnen bieden aan mensen die ontevreden 
zijn over hun plaats. Zij legt vervolgens uit dat de verkoop van start kan zodra alle 
plaatsen in het verkoopsysteem zijn gezet. Meestal loopt de ticketverkoop voor 
concerten van Volendam Music BV enkel en alleen via de Nationale Theaterkassa 
maar voor het ‘Fier- concert’ in Groningen ligt dat anders. De medewerkster licht 
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toe: “De Martinihal heeft zelf een goed verkoopsysteem en is hoofdverkoper voor 
het ‘Fier’ concert in Groningen. Wij verkopen mee aangezien wij beschikken over 
een groot fanbestand.” Vlak voordat de ticketverkoop start, gaat er een mailing uit 
naar alle mensen die zich via de website hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. 
Mensen kunnen via internet of telefonisch een ticket reserveren. Via internet vindt 
betaling plaats via creditkaart of via Ideal, bij een telefonische reservering via een 
overschrijving of een eenmalige automatische incasso. In alle gevallen bevestigt de 
Nationale Theaterkassa de bestelling. Het ticket wordt vervolgens naar keuze als 
e-ticket of als ‘harde’ ticket verzonden. Doordat de gehele verkoop via een geauto-
matiseerd systeem loopt, zijn er duplicaten van tickets uit te draaien in de hal zelf 
voor het geval er zich iemand meldt die de tickets kwijt is geraakt of is vergeten. 
“Via de naam of de postcode kunnen wij in het systeem de tickets traceren”, zegt 
de medewerkster. Bovendien worden verzonden tickets die achteraf niet betaald 
blijken te zijn in het systeem geblokkeerd. Eenmaal per week geeft de medewerk-
ster van de Nationale Theaterkassa de verkoopstand door aan Volendam Music BV. 
Zij overlegt regelmatig met de tourmanager over de voortgang in de verkoop. De 
tourmanager licht toe dat hij extra promotiemiddelen kan inzetten als de verkoop 
achterblijft of kan zorgen dat de ruimte in een hal verkleind wordt door te kiezen 
voor een andere positionering van bijvoorbeeld tribunes. Bij het ‘Fier-concert’ in 
Groningen is dat niet aan de orde want dat is uitverkocht. Op de concertavond zelf 
regelen een aantal beveiligers de toegang tot de hal. Zij scannen de barcodes op de 
tickets met apparatuur van de Nationale Theaterkassa. 

De aanloop naar de aftrap van de 4 x Fier tour
Vijf dagen voor de eerste concertdag van ‘4 x Fier’ in Groningen trekt de crew 
van Nick & Simon de hal in om het concertdecor op te bouwen. De coördinator 
showtechniek vertelt dat meerdere LED-schermen achter het podium komen te 
hangen. Aan de hand van de setlist is door de mensen van de showtechniek bedacht 
welke beelden op de LED-schermen moeten verschijnen. “We hebben de vrije hand 
gekregen, Volendam werkt met ons op basis van vertrouwen”, zegt de coördinator 
showtechniek. Hij legt uit dat hij voor deze show gebruik maakt van een nieuwe 
techniek: driedimensionale visualisatie op basis van ‘real time volume rendering 
and image fusion’. “Met deze techniek worden de beelden ter plekke in 3D gemaakt”, 
aldus de coördinator showtechniek. De puntjes op de i zijn pas te zetten na de 
soundcheck met Nick & Simon. De soundcheck wordt opgenomen zodat vervol-
gens de precieze programmering van de beelden plaats kan vinden. De mensen 
van de showtechniek zijn daar op de vooravond van het concert nog tot diep in 
de nacht zoet mee. De volgende dag vindt de tourmanager het resultaat mooi. 
Hij licht toe: “Doordat het aantal ‘Fier-concerten’ naar beneden is bijgesteld door 
‘Symphonica in Rosso’ is er qua show minder uitgepakt dan aanvankelijk de bedoeling 
was maar er staat evengoed nog heel wat.” Volgens de tourmanager is dit gedaan “om 
de kosten van de concerttour te drukken want uit vier concerten zijn de opbrengsten 
ook lager dan uit tien.” 
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Twee dagen voor het concert arriveert The Motherfockerband om te repeteren. 
Dan blijken er in de hal geen kleedkamers beschikbaar te zijn voor de bandleden. 
De tourmanager heeft contact met de beheerder van de hal en krijgt te horen 
dat de betreffende ruimtes nodig zijn voor een congres. De tourmanager is ‘not 
amused’: “Nu dit weer. Er waren ook al geen parkeerplaatsen achter het gebouw be-
schikbaar voor de trailers. Die staan nu her en der langs de weg of bij het hotel. Het 
is hier slecht geregeld.” Hij gaat bij de intermediair na of het contract met de hal 
inmiddels getekend is maar dat blijkt niet het geval te zijn. De tourmanager vindt 
dat vervelend omdat hij voor zijn gevoel nu minder eisend kan zijn tegenover de 
beheerder van de hal. “Dit is nou de reden dat ik de zaken met de hal gewoon vooraf 
goed op papier wil hebben”, verzucht hij. De band repeteert ondertussen alle ar-
rangementen onder leiding van de muzikaal bandleider. In de band zit een nieuw 
gezicht. Deze wisseling in de band heeft plaats gevonden op verzoek van Nick & 
Simon. De tourmanager licht toe: “Nick & Simon wilden andere kwaliteit in de 
band brengen.” Nick heeft dat het betreffende bandlid ook zelf uitgelegd. Die heeft 
daarna nog een gesprek met Jaap gehad. “Jaap is met een oplossing gekomen”, aldus 
de tourmanager. 

De dag voor het concert komen Nick & Simon in de ochtend aan. Ze zijn echter 
niet fit. Simon is de hele nacht ziek geweest en heeft amper geslapen. Nick voelt 
zich grieperig en zit er bleekjes bij. “Dit is geen moment om ziek te worden”, zegt 
hij terwijl hij zich uit zijn stoel hijst en zich richting het podium begeeft. Jaap 
Buijs is al op de hoogte gesteld van de fysieke gesteldheid van de heren. “Is de polis 
van de annuleringsverzekering voor de tour wel binnen?”, vraagt hij de tourmanager 
telefonisch. Dat blijkt het geval en dus is Jaap gerust gesteld. Ondertussen zorgt 
de cateraar van de concerttour goed voor Nick & Simon. Simon krijgt een “helend 
brouwsel”180 in zijn handen gedrukt. Hij drinkt het driekwart op en kalefatert er 
zowaar wat van op. Nick houdt het bij wat thee en verlangt zichtbaar naar zijn bed. 
De stagemanager stelt voor te starten. De repetitie begint met het oefenen van de 
openingsact. Nick & Simon gaan op een platform staan dat vervolgens de lucht 
in wordt gehesen. Het is de bedoeling dat bij de opening van het concert het doek 
valt en Nick & Simon dan met het platform neerdalen op het podium. De grote 
vraag is: gaat Nick met of zonder gitaar op het platform staan? De stagemanager 
vindt: “Het is een heftig intro, dus misschien beter zonder gitaar.” De backliner zorgt 
vervolgens dat de gitaar van Nick, die speciaal voor deze concerttour is gemaakt en 
voorzien is van de opdruk ‘4 x Fier’, op een standaard op het podium klaar staat 
voor hem. De roadmanager van Nick & Simon bekijkt het plaatje en vindt het er 
niet goed uitzien. Hij gaat naar voren om het aan te kaarten want: “Nick komt altijd 
op met gitaar. Het staat raar als hij nu zonder gitaar op komt, het is zijn handelsmerk.” 
Nick ziet het echter niet zitten met gitaar op het platform te staan. De backliner 
bedenkt dan dat de gitaar ook vastgemaakt kan worden aan de leunstang op het 
platform zodat Nick hem om kan doen voordat hij van het platform op het po-
dium stapt. Ook deze variant wordt geoefend. De roadmanager vindt het een stuk 
beter ogen. Nick & Simon besluiten daarop de opening op deze manier te doen. 

180 Het is een mix van thee, citroen, honing, paracetamol en cognac.
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De geluidsman van Nick & Simon vraagt hen om “even een stukje te zingen” zodat 
hij “de oortjes goed kan afstellen.” Er wordt een nummer ingezet. Nick wijst telkens 
met zijn vinger omhoog zodat de geluidsman weet hoe hij het geluid van Nick 
moet bijstellen. Simon loopt richting de geluidsman om mondeling aanwijzingen 
te geven. Ondertussen is aan het gezicht van Nick af te lezen dat hij zich belab-
berd voelt. Hij vraagt de tourmanager om een kruk zodat hij er bij kan zitten. De 
tourmanager laat de backliner een kruk halen die daar binnen een paar minuten 
mee aan komt dragen. Nick neemt meteen plaats op de kruk en zit er futloos bij. 
Dan wordt de eerste set van het concert nummer voor nummer doorgenomen. 
Tussendoor stemt Simon continue af met de ‘backing vocals’. Hij geeft hen aan 
wanneer ze wel of niet mee moeten zingen en ook neemt hij zo nu en dan de toon-
hoogte en de melodie met hen door. Soms is ook afstemming tussen Nick & Simon 
zelf nodig. Eén van hun nieuwere songs loopt niet lekker en Nick stelt voor de song 
te splitsen zodat elk een deel zingt. Simon vraagt Nick hoe hij het wil hebben. Nick 
laat het hem op papier zien waarna Simon de band instrueert: “We doen dit num-
mer nog een keer maar dan gesplitst.” Zo gezegd, zo gedaan. Ondertussen krijgt de 
tourmanager telefoon van een verslaggever van het Dagblad van het Noorden die 
met een fotograaf wil langs komen voor een interview met Nick & Simon en een 
foto van hun repetitie. De tourmanager kijkt naar Nick & Simon en stelt vast dat 
het geen goed plan is. Hij houdt de verslaggever af maar geeft wel aan dat ze de vol-
gende dag bij het concert welkom zijn voor foto’s en een interview. De tourmana-
ger belt aansluitend direct Jaap Buijs om hem erover te informeren: “Het Dagblad 
van het Noorden wilde langs komen maar dat kan écht niet want Nick & Simon zien 
er behoorlijk ziek uit.” De tourmanager licht later toe dat hij Jaap op de hoogte stelt 
van dit soort zaken omdat de ervaring is dat verslaggevers ‘shopgedrag’ vertonen 
en proberen hun bezoekje alsnog via een andere ingang gedaan te krijgen. Nick & 
Simon zijn inmiddels klaar met de repetitie van de eerste set van het concert en zij 
vinden het tijd voor een dik uur pauze. 

Na de pauze volgt de repetitie van de tweede set van het concert. Het begint met 
de act van The Beatles. Nick & Simon kennen de songteksten niet goed uit hun 
hoofd. De tourmanager signaleert dat en vraagt of ze behoefte hebben aan ‘auto-
cue’181. Nick vindt dat wel een goed idee. De tourmanager pakt meteen zijn tele-
foon om het te regelen.“Ik regel het meteen voor alle nummers want als dat ding er 
toch komt dan kunnen net zo goed alle nummers erop”, zegt hij. Het vervolg van de 
tweede set bestaat uit bekendere nummers en loopt soepel. Nick & Simon sparen 
hun stemmen en zingen niet alles meer mee. Eén van de geluidsmensen regelt ook 
een barkruk voor Simon en brengt dan met een olijk gezicht nog een bartafeltje. 
Hij babbelt even wat met Simon en gaat weer van het podium. Even later komt hij 
terug met een blad vol koffie en thee en bedient Nick & Simon en de bandleden. 
Dan wordt de tourmanager onaangenaam verrast door de beheerder van de hal. Zij 
komt met een strak gezicht de hal in en spreekt de tourmanager aan op het geluid. 
Zij wil het geluid zachter in verband met het congres in de andere ruimte. De tour-
manager springt bijna uit zijn vel want “de repetitie en soundcheck staan opgenomen 

181 Dit is een monitor op de grond waar de songteksten vanaf te lezen zijn.
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in het productiedraaiboek dat is aangeleverd in het kader van de boeking van de hal.” 
De geluidsman heeft ondertussen al door wat er aan de hand is en stelt het volume 
flink naar beneden bij. De beheerder van de hal kan er mee leven en vertrekt weer. 
De tourmanager moppert nog wat na: “Ik kan het toch niet helpen dat ze een congres 
naast een concert zet.” Op het podium gaat de repetitie door alsof er niets gebeurd 
is. Als de tweede set klaar is, vindt kort afstemming plaats over de kleding voor de 
band. Besloten wordt dat de stagemanager de stad in gaat om voor de mannelijke 
bandleden colberts te kopen. “Dan komt het geheel er wat strakker uit te zien”, zegt 
de stagemanager. De tourmanager geeft hem zonder aarzeling de creditcard van de 
zaak om het te regelen. 

Voordat Nick & Simon richting huis kunnen om uit te zieken, moet het intro van 
het concert nog een keer “met alles erop en eraan” worden gedaan om een “strakke 
timing” te krijgen. Het doek wordt opgehangen en de stagemanager maant ieder-
een klaar te gaan staan: “iedereen op positie!” De volgspotters klimmen naar hun 
zitcabines in de lucht. Het grote licht in de hal gaat uit. Het vuurwerk gaat af, het 
doek valt en Nick & Simon dalen met het platform naar het podium terwijl de 
muziek van hun nummer ‘Vlinders’ klinkt. Er gaat nog een keer vuurwerk af. Nick 
pakt zijn gitaar en begint te zingen. Dan schiet het de tourmanager te binnen dat 
er een filmpje van Nick & Simon als ambassadeurs van Edukans is waar nog iets 
mee moet tijdens het concert. Hij belt Alice Buijs: “Wanneer moet het Edukans-
filmpje ook al weer draaien?” Alice herinnert zich dat ze hebben afgesproken dat 
het filmpje bij de inloop voorafgaand aan het concert te zien moet zijn op de grote 
schermen naast het podium. De tourmanager weet genoeg en geeft het door aan 
de crewmensen die zich bezig houden met de programmering. De repetitiedag zit 
erop. Nick & Simon gaan naar huis en de band praat nog wat na onder het genot 
van een drankje. De stagemanager neemt ondertussen de stofzuiger ter hand en 
maakt het podium schoon terwijl de geluidsmensen daar een dolletje van maken 
door keihard ‘I want to break free’ van Queen te laten klinken door de hal. 

De dag van het concert is daar. Nick & Simon komen in het begin van de middag 
aan en zijn gelukkig fit. De roadmanager vertelt dat Nick & Simon onderweg het 
album ‘Fier’ nog eens hebben beluisterd en de songs samen hebben doorgeno-
men. Ze hebben afgestemd wie welk deel van de songteksten doet. Nick vraagt 
de roadmanager of de outfits voor de act van The Beatles wel mee zijn genomen. 
De roadmanager antwoordt bevestigend, haalt ze vervolgens uit de auto en brengt 
ze naar de kleedkamer van Nick & Simon. De stagemanager verschijnt ook met 
de ingekochte colberts voor de band dus de kleding is rond. Dan herinnert de 
tourmanager zich dat voor de act van The Beatles ook een speciale gitaar, een 
Rickenbacker182, nodig is en zegt: “Shit, de visagie en de kleding is geregeld maar ik 
heb nooit meer aan die gitaar gedacht.” Hij belt meteen een collega uit het vak met 
de vraag waar hij die zelfde middag nog zo’n gitaar kan regelen en krijgt een adresje 
door in Kortenhoef. Hij belt daar naar toe en de gitaar kan er afgehaald worden. 
De tourmanager gaat vervolgens na wie in de buurt van Kortenhoef woont en de 

182 The Beatles gebruikten Rickenbacker gitaren.
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gitaar kan komen brengen. Zo komt hij op een fotograaf die sowieso die avond het 
concert komt fotograferen. Hij belt hem en het is geregeld. De fotograaf pikt de 
gitaar op en neemt hem mee naar Groningen. Ondertussen zijn Nick & Simon al 
begonnen met de generale repetitie. Ze bepalen samen op welke momenten ze het 
publiek laten meezingen die avond. Als laatste repeteren ze nog met Pearl die een 
gastoptreden verzorgt en samen met Nick een duet doet. Het duet is rustig en Nick 
vindt het er niet zo leuk uitzien als ze simpelweg op het podium naast elkaar gaan 
staan. Hij bedenkt dat ze ook op de trap kunnen gaan zitten. De tourmanager staat 
in de hal en roept: “Ik kan jullie niet zien als jullie op de trap zitten.” Nick heeft dan 
een ander idee: ze beginnen allebei aan een zijkant met zingen en lopen dan naar 
het midden om daar de song samen te eindigen. Nick geeft Pearl aanwijzingen en 
ze oefenen het twee keer. Tenslotte krijgen Nick & Simon en de bandleden nog 
uitgelegd wanneer tijdens het concert vuurwerk afgaat en waar het is geplaatst. 
Dan is ook de generale repetitie achter de rug. Even later schrijft Nick op Twitter: 
“Vanavond de aftrap van de 4xFier-tour… de spanning stijgt.” 

De concertavond
Volgens de planning gaan om half zeven in de avond de deuren van de hal open 
voor het concert van Nick & Simon. Iedereen is door het Hoofd Beveiliging geïn-
strueerd een kwartier eerder al op de juiste plaats te staan. De tourmanager consta-
teert echter om iets voor half zeven dat er niemand bij de muntverkoop voor con-
sumpties staat en dat ook de barmensen er nog niet staan.“Weer iets wat niet goed 
geregeld is door de hal, nu kan ik niet op tijd open”, zegt hij geïrriteerd. Bij de ingang 
staan de mensen van de ‘Official Nick & Simon Merchandise’ klaar met een stand . 
Ze hebben zestien producten in het assortiment en geven de verkochte spullen aan 
de mensen mee in een ‘Nick & Simon’ plastic zak. Eén van de merchandisers laat 
zien dat de kleding gemerkt is met ‘Branded fashion Nick & Simon’. 

Zodra de deuren open gaan, stromen de mensen binnen. Het is meteen druk bij 
de stand van de merchandising en dat blijft zo totdat het concert start. Er zijn ook 
CD’s en DVD’s van Nick & Simon te koop. Doordat degene die de verkoop van 
CD’s en DVD’s bij de concerten van Volendam Music BV verzorgt, is aangemeld 
als officiële verkoper van muziek telt het aantal verkochte albums bij de concer-
ten mee voor hitlijsten zoals de Single Top 100, de Album Top 100 of de DVD 
Music Lijst183. De hal stroomt langzaam vol en om acht uur begint het concert. 
Jaap Buijs volgt het boven vanaf de VIP- tribune. De tourmanager komt even bij 
hem checken wat hij ervan vindt. Jaap geeft hem een hand en zegt: “Het ziet er 
weer geweldig uit.” Hij vraagt nog even naar de dingen die niet goed zijn gegaan in 
de hal, hoort de tourmanager aan en constateert dan: “Met deze hal is bijna altijd 
gedoe. De vorige keer met het concert van Jan ging het goed maar dat was de enige keer 
tot nu toe.” Hij is even stil en zegt dan nog: “Afspraken zijn afspraken, we moeten 
daar gewoon op kunnen vertrouwen net zoals de hal er op kan rekenen dat ik de prijs 
betaal die is afgesproken.” Inmiddels is het al weer pauzetijd. Jaap’s oog valt op de 

183 De hitlijsten worden samengesteld op basis van verkoop van fysieke singels/albums door officiële 
verkooppunten, legale downloads en airplay bij verschillende radiozenders. 
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grote schermen naast het podium waar producten van Nick & Simon Merchandise 
te zien zijn. “Ik vind dat nogal commercieel”, zegt hij erover en besluit meteen: “Ik 
denk dat ik er maar niets over ga zeggen.” Jaap zoekt Nick & Simon op en geeft hen 
een compliment over hun concert. 

Meteen na de pauze doen Nick & Simon ‘The Beatles’ act die in goede aarde 
valt bij het publiek. Daarna volgen de bekendere nummers van Nick & Simon 
zoals ‘Vallende Sterren’ en het publiek zingt massaal mee: “Jij kijkt naar de maan 
en een vallende ster met haar stralende licht komt er aan. Jij ziet ze gaan, alle val-
lende sterren die weer doven in het licht van de maan.” Hoe kan het ook anders met 
dergelijke betoverende teksten? Ook dit nummer hebben Nick & Simon destijds 
samen met producer Gordon Groothedde gemaakt. Volgens de vertegenwoordiger 
van de platenmaatschappij is het vanaf het begin een bewuste keuze geweest om 
Nick & Simon te laten werken met andere producers dan die van Jan Smit. Hij 
zegt: “We wilden een ander geluid maken, pop- en rockachtig met een vleugje volks.”. 
De vertegenwoordiger van de platenmaatschappij vertelt dat ze in hun zoektocht 
naar andere producers onder andere bij Gordon Groothedde zijn uitgekomen.“Met 
Gordon klikt het goed, persoonlijk en op muzikaal gebied.” Zo is Gordon uitgegroeid 
tot de vaste producer van Nick & Simon. Gordon vertelt dat hij geluid associeert 
met kleuren:“In mijn gedachten zie ik een song als een schilderij voor me. De kleuren 
moeten met elkaar kloppen en passen bij de emotie van het lied.” Hij geeft aan dat 
hij op elk moment van de dag muzikale ideeën kan krijgen. Die legt hij meteen 
vast, ook al is het maar een flard, zodat hij ze later verder kan uitwerken. Gordon 
laat zien dat hij in zijn telefoon verschillende muziekstukjes heeft opgeslagen. Bij 
sommige staat vermeld: Nick & Simon?” Hij geeft aan dat die ideeën interessant 
kunnen zijn voor Nick & Simon. Op enig moment laat hij ze aan hen horen en als 
het ze aanspreekt, werken ze het samen verder uit tot een nieuw nummer. 

Het einde van het concert komt in zicht. Nick & Simon bedanken de crew en 
noemen daarbij een aantal mensen met naam en toenaam. Na de toegift gaan 
zij met hun bandleden zij aan zij in een rij op het podium staan om het applaus 
van het publiek in ontvangst te nemen. Als ze van het podium afkomen, staat de 
tourmanager hen op te wachten. “Bedankt, het was goed”, zegt Simon tegen hem. 
Ook Nick bedankt de tourmanager. Hij kondigt meteen wel wat puntjes voor de 
evaluatie aan. Hij noemt er ook al eentje: “Als ik een stap achteruit doe, moet het licht 
niet op mij blijven schijnen. Simon moet dan in het licht blijven staan, ik niet want 
ik doe dan niks” De tourmanager luistert naar Nick die vrijwel meteen besluit het 
zelf tegen de volgspotters te zeggen. Een ander punt betreft het rookgedrag back-
stage. Nick & Simon hebben last van de rook en dus doet de tourmanager na het 
weekend een mailtje uit aan iedereen die backstage toegang heeft met het verzoek 
daar niet meer te roken. Bij de concerten in Eindhoven, Antwerpen en Rotterdam 
gebeurt dat dus niet meer. 
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Vanuit bovenstaande praktijkbeschrijving zijn de volgende thema’s te destilleren 
die relevant zijn in het kader van de opbouw en het behoud van het succes van 
Nick & Simon. 

‘Fier’ versus ‘Symphonica in Rosso’ 
De deal die eind 2010 tot stand komt inzake Symphonica in Rosso 2011 heeft 
onmiddellijke consequenties voor de ‘Fier-tour’ van Nick & Simon. Uit boven-
staande praktijkbeschrijving blijkt immers dat de ‘Fier-tour’ als gevolg van die deal 
is ingekort en qua show ook minder groots is dan was gepland. Het inkorten van 
de ‘Fier-tour’ is ingegeven door het belang van de organisatoren van Symphonica 
in Rosso bij de uniciteit van Nick & Simon. Per slot van rekening vissen zij gro-
tendeels in dezelfde publieksvijver als Volendam Music BV wanneer het gaat om 
concerten met Nick & Simon als hoofdartiest. Het publiek zal minder snel geneigd 
zijn kaarten voor Symphonica in Rosso met Nick & Simon te kopen wanneer zij 
een paar maanden eerder voor minder geld een ‘Fier-concert’ van Nick & Simon 
kunnen bezoeken. Reden genoeg voor de organisatoren van de ‘Symphonica in 
Rosso-concerten’ bij Volendam Music BV te bedingen dat de ‘Fier-tour’ wijkt voor 
de ‘Symphonica in Rosso- concerten’ zodat zij daarvan minder te vrezen hebben 
voor wat betreft de kaartverkoop. Deze deal in beschouwing nemend, is de afhan-
kelijkheidsrelatie tussen de organisatoren van de ‘Symphonica in Rosso-concerten’ 
en Volendam Music BV op het eerste gezicht te duiden als een machtsrelatie die 
door Mastenbroek wordt beschreven als ‘hoog versus laag’184. De eer voor Nick & 
Simon om als hoofdartiest in ‘Symphonica in Rosso’ 2011 te staan heeft immers 
als keerzijde dat Volendam Music BV en ook hun vaste platenmaatschappij min-
der ruimte hebben het ‘Fier-album’ van Nick & Simon middels de ‘Fier-tour’ te 
exploiteren. 

Een concerttour is volgens Hannan e.a. belangrijk “…to develop that all-impor-
tant relationship with fans that will help the artist to achieve commercial success.”185 
Frascogna en Lee Hetherington wijzen er in dat verband op dat een concert met 
duizenden bezoekers kan leiden tot een significant hogere verkoop van albums van 
de artiest186. Deze zienswijze volgend, zou de reductie met zes ‘Fier-concerten’ zich 
moeten vertalen in lagere verkoopcijfers van het album ‘Fier’. Het album is echter 
al platina op de dag dat het uitkomt en heeft de ‘Fier-tour’ niet per se nodig als 
promotiemiddel. Het succes van het album ‘Fier’ boogt grotendeels op de deelname 
van Nick & Simon in de jury van het televisieprogramma ‘The Voice of Holland’ 
waar in paragraaf 2.2 al aandacht aan is besteed. De verkoop van het album krijgt 
een extra impuls wanneer bekend wordt dat Nick & Simon hoofdartiest zijn van 
‘Symphonica in Rosso’ door alle landelijke publiciteit die daarop volgt. Dit is in 
lijn met de visie van Doherty die het verband tussen ‘publiciteit’, ‘populariteit’ en 
‘muziekverkoop’ legt187. Dus hoewel onder invloed van de deal inzake ‘Symphonica 

184 Vgl. Mastenbroek, 2005
185 Hannan e.a. in The Music Management Bible, 2003: 244
186 Frascogna & Lee Hetherington, 2004
187 Doherty in The Music Management Bible, 2003
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in Rosso’ Volendam Music BV moet inboeten op de ‘Fier-concerttour’, heeft de 
verkoop van het album ‘Fier’ van Nick & Simon er niet onder te lijden. Ik ver-
onderstel dat Volendam Music BV dit al had voorzien en daarom de deal inzake 
‘Symphonica in Rosso’ niet stuk heeft laten lopen op de ‘Fier-tour’. Een dergelijke 
vooruitziende blik van Volendam Music BV zorgt er voor dat de machtsrelatie 
tussen de organisatoren van de ‘Symphonica in Rosso-concerten’ en Volendam 
Music BV meer in balans is dan op het eerste gezicht lijkt. Op het eerste gezicht is 
deze machtsrelatie immers in termen van Mastenbroek als ‘hoog-versus-laag’ aan te 
merken188. Feit blijft wel dat vier concerten minder opbrengsten uit kaartverkoop 
opleveren dan tien ‘Fier-concerten’. In dat verband is de zienswijze van Passman 
interessant. Hij stelt: “It’s more expensive to put another dollar of income in your poc-
ket than it is to put a dollar of cost savings in your pocket.189” Ter onderbouwing van 
deze stelling legt hij uit dat over de inkomsten uit de kaartverkoop percentages aan 
derden op basis van met hen gesloten overeenkomsten moeten worden afgedragen 
terwijl een besparing op de kosten geheel ten goede komt aan de eigen pocket. 
Volendam Music BV lijkt zich dit principe goed te realiseren en kiest er niet voor 
niets voor om te besparen op de kosten van de ingekorte ‘Fier-tour’ door de show 
wat minder groots te maken. De ‘Fier-tour’ levert al met al uiteindelijk in harde 
valuta weliswaar minder op dan de bedoeling was maar Volendam Music BV heeft 
een toekomstig winstpunt in het vizier en gokt op de vruchten van ‘Symphonica 
in Rosso’ voor Nick & Simon.

Een eigen sound
Uit de praktijkbeschrijving van ‘Fier’ blijkt dat zowel Jaap Buijs als de platenmaat-
schappij waar Volendam Music BV mee werkt het van cruciaal belang achten dat 
Nick & Simon in staat zijn om zelf hun nummers te schrijven en hun eigen geluid 
te creëren met het oog op een langere houdbaarheidsdatum op de muziekmarkt. 
Ook Frascogna en Lee Hetherington beschouwen een eigen sound als “the first item 
of concern” en noemen “a unique vocal style” van groot belang om onderscheidend 
te zijn ten opzichte van reeds bestaande artiesten. “If an artist is merely a clone of 
someone else, there is a little chance a record company will be interested. Record buyers 
are no different”, aldus Frascogna en Lee Hetherington. Zij achten het daarom 
ook van belang dat een artiest in staat is om zijn eigens songs te schrijven want: 
“First of all, an artist-writer is more likely to have a distinct sound or style by virtue 
of songs that are custom-tailored to his or her own performing abilities. Secondly, an 
artist-writer is asure of a stable source of material. This enhances longevity and, in the 
eyes of the record company, reduces the risk of signing the artist.”190 Ook Allen hecht 
waarde aan de “uniqueness of the artist” en ziet het als een taak van de manager “to 
help the artist refine their image so it has a commercial edge but still maintains the 
values the artist brings into his work.”191 Juist om deze reden is de uiterst creatieve 
Gordon Groothedde als producer tegen Nick & Simon aangezet. Jaap Buijs heeft 

188 Vgl. Mastenbroek, 2005
189 Passman, 2009: 368
190 Frascogna & Lee Hetherington, 2004: 80 
191 Allen, 2007: 72
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op deze manier georganiseerd dat de sound van Nick & Simon eigenheid vertoont 
en zich onderscheidt van de sound van bijvoorbeeld Jan Smit zonder daarbij in te 
boeten op de commercialiteit van het repertoire van Nick & Simon. Allen vindt 
ook de ontwikkeling van de artiest van belang “with the purpose of finding ways to 
make the artist more competitive.”192 Wel tekent hij daarbij aan dat het belangrijk is 
qua stijl weliswaar mee te gaan met de tijd zonder een bestaand imago te snel of te 
dramatisch te veranderen. Met hun album ‘Fier’ laten Nick & Simon zien dat zij 
zich ontwikkelen en daarmee voorzichtig opschuiven richting een ander muziek-
genre zonder hun reeds opgebouwde eigen sound te verliezen. Dat versterkt hun 
concurrentiepositie in de Nederlandse muziekbusiness. Doordat Nick & Simon in 
2011 als hoofdartiest in Symphonica in Rosso staan, rekt de bandbreedte van hun 
muziekgenre verder op. Symphonica in Rosso 2011 biedt Nick & Simon kansen 
op muzikaal gebied nieuwe dingen uit te proberen en door te ontwikkelen als 
muziekartiest.

Muziekverkoop in het digitale tijdperk
Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft de technologie zich in sneltreinvaart 
ontwikkeld en gezorgd voor maatschappelijke tendensen tot digitalisering en in-
formatisering193. Deze algemene maatschappelijke tendensen raken en beïnvloeden 
de muziekwereld zodanig dat Baskerville en Baskerville spreken van een revolutie 
in de muziekindustrie die zij als volgt omschrijven: “Digital technology radically 
altered not only the business of music but also its creation, manufacture and distribu-
tion.194” Volgens hen is voor de muziekmakers weliswaar meer creatieve vrijheid 
ontstaan en dragen de nieuwe technische mogelijkheden bij aan een hogere kwali-
teit van muziekopnames maar het digitale tijdperk zorgt ook voor een groot onge-
mak want “digital music could be copied – “cloned” – infinitely.” Bovendien is met de 
wereldwijde opkomst van internet een moeilijk reguleerbaar en breed toegankelijk 
distrubutiekanaal voor gedigitaliseerde muziek ontstaan. Consumenten plukken 
daar de vruchten van want het downloaden van muziek is niet alleen plaats- en 
tijdonafhankelijk maar bovendien goedkoper dan de aankoop van een fysiek CD-
tje of DVD-tje. De muziekindustrie ziet de fysieke single- en albumverkoop door 
de jaren heen dan ook drastisch teruglopen en is genoodzaakt tot het hanteren 
van een nieuw business model dat zich meer richt op de verkoop van ‘downloads’. 
Wereldwijd is de muziekindustrie daarmee de veranderingen als gevolg van de 
technologische ontwikkelingen gaan exploiteren. Bovendien is ook de telling voor 
het verkrijgen van awards (goud, platina of multiplatina) naar beneden bijgesteld 
en tellen sinds een aantal jaren ook ‘downloads’ mee voor de certificering195. “Music 
– its creation, realization, and distribution – is now a digital entity”, concluderen 
beide heren Baskerville196. 

192 Allen, 2007: 146
193 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 2000
194 Baskerville & Baskerville, 2010: 313-314
195 In Nederland worden de criteria voor de telling vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van 

Producers en Importeurs van beeld- en geluidsdragers.
196 Baskerville & Baskerville, 2010: 313-314
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De genoemde veranderingen in de muziekwereld als gevolg van algemene maat-
schappelijke tendensen doen zich voor in de ‘outer’ context van Volendam Music 
BV maar missen ook hun uitwerking binnen Volendam Music BV niet197. De prak-
tijkbeschrijving van ‘Fier’ illustreert dat Volendam Music BV aan deze veranderin-
gen van buitenaf betekenis heeft gegeven en is gekomen tot uitkomsten die pas-
sen bij de Nederlandstalige muziekmarkt anno 2011198. Het album ‘Fier’ is via de 
website van Nick & Simon tegen betaling te downloaden en voor tien euro meer is 
een speciale fysieke editie van ‘Fier’ met specials en extraatjes van Nick & Simon te 
verkrijgen. Met de laatste variant richt Volendam Music BV zich met name op de 
trouwe, vaste fans van Nick & Simon vanuit de gedachte dat die nog steeds graag 
een tastbaar en speciaal product van hun idolen aanschaffen. Dat dit meersporen-
beleid zijn vruchten afwerpt, blijkt uit het bereiken van de platina-status van het 
album ‘Fier’ nog voor het moment van de release van het album. Bovendien staat 
het album in de top drie van best verkochte albums in 2010. Het feit dat Volendam 
Music BV de verkoop van de albums ook tijdens de concerten laat verzorgen door 
een officiële verkoper van muziek zodat ze meetellen voor de hitlijsten, heeft hier 
zonder meer ook aan bijgedragen. Het illustreert dat Volendam Music BV en hun 
platenmaatschappij Artist & Company ook in de veranderde en nog steeds veran-
derende muziekindustrie het succes van hun artiesten, in dit geval Nick & Simon, 
weten te organiseren. Dit doen zij door simpelweg de Nederlandse muziekconsu-
ment goed te kennen en aan te voelen. De Nederlandse albummarkt wordt na-
melijk nog steeds gedomineerd door het fysieke product: 93% van de verkochte 
albums is een fysiek exemplaar en deze cd-albums zijn verantwoordelijk voor ruim 
81% van de omzet in 2010. Hiermee laat de Nederlandse muziekmarkt een ander 
beeld zien dan vergelijkbare buitenlandse muziekmarkten die veel meer worden 
bepaald door de verkoop van digitale tracks en albums199.

Regeren is vooruitzien
De praktijkbeschrijving van de ‘Fier-tour’ van Nick & Simon laat zien dat een 
concerttour een goede voorbereiding vereist.“The manager’s first order of business 
is setting an objective for each tour”, stellen Frascogna en Lee Hetherington. Zij 
noemen uiteraard “making as much money as possible” als drijfveer voor een concert-
tour maar ook “to promote a new record release” of “to capture a specific market or 
region.200” Volgens Frascogna en Lee Hetherington zijn de drijfveren van invloed 
op beslissingen ten aanzien van de concerttour. Uit de praktijkbeschrijving is af te 
leiden dat de ‘Fier-tour’ vooral bedoeld is om het nieuwe album ‘Fier’ te promoten 
en niet zozeer om een nieuw publieksegment aan te spreken of te veroveren. De 
keuze voor de locaties en de motivering daarvan is in dat verband illustratief. Er 
blijkt immers een bewuste keuze te zijn gemaakt voor Groningen en Antwerpen 
omdat daar al een flinke aanhang is voor het muziekgenre van Nick & Simon. 
Verder is een bewuste keuze gemaakt voor Rotterdam en Eindhoven vanuit de 

197 Vgl. Pettigrew, 1997
198 Vgl. Martin, 2004
199 Nederlandse Vereniging van Producers en Importeurs van beeld- en geluidsdragers, 2010
200 Frascogna & Lee Hetherington, 2004: 206
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wetenschap dat deze locaties vanwege hun strategische ligging altijd hoog scoren 
met de kaartverkoop. Dat het verdienen van geld de belangrijkste drijfveer is, zit 
in dit alles besloten en is hierboven onder het kopje ‘Fier’ versus ‘Symphonica’ ook 
al gebleken. 

Voor het regelen van de locaties voor de concerten zet Volendam Music BV een 
professional in, namelijk de intermediair die zich bezig houdt met de ‘halbespe-
ling’. Een professional kenmerkt zich onder meer door specifieke kennis of kunde. 
In termen van Weggeman is de intermediair ‘halbespeling’ die door Volendam 
Music BV voor de ‘Fier-concerttour’ is ingezet, aan te merken als een dominant 
routinematig werkende professional. Uit de praktijkbeschrijving blijkt immers dat 
hij bestaande regels toepast en werkt met standaarden201. Bovendien blijkt dat hij 
de ‘halbespeling’ zodanig vereenvoudigt en standaardiseert dat het hem bekende 
repertoire toegepast kan worden. Oftewel het mechanisme van ‘pigeon holing’ is 
bij de betreffende intermediair ‘halbespeling’ te onderkennen202. Het gevaar is dat 
hij daarin doorschiet en als professional aan effectiviteit inboet en vervalt in ‘skil-
led incompetence’. Het feit dat de intermediair niet tijdig zorgt voor een getekende 
overeenkomst betreffende het gebruik van de hal zoals in Groningen voor de ‘Fier’ 
tour is reeds een aanwijzing in die richting203. Bij de tourmanager van Volendam 
Music BV die als klant van de intermediair ‘halbespeling’ is aan te merken, ont-
staat hierdoor onvrede over de professionele dienstverlening van de intermediair 
‘halbespeling’. Hij heeft er immers last van als zaken in de hal niet volgens afspraak 
blijken te zijn en hecht waarde aan een tijdig getekende overeenkomst zodat hij 
daarop kan terugvallen richting de hal204. In Groningen heeft de tourmanager van 
Volendam Music BV vanaf de aankomst in de hal tot de aanvang van het concert 
van Nick & Simon een hoop gedoe met de vertegenwoordiger van de hal inzake de 
parkeergelegenheid voor de crew, de beschikbaarheid van de kleedkamers voor de 
bandleden, de geluidssterkte tijdens de repetitie en de bemensing van de muntver-
koop en de bar bij opening van de hal voor het concert. Een getekende overeen-
komst zou uitkomst hebben kunnen bieden205. 

Terugkomend op de rol van de intermediair ‘halbespeling’, stelt Maister dat spe-
cifieke kennis en kunde iemand niet tot een professional maken maar doet een 
professionele mentaliteit dat206. Ook Cevat zit op die lijn en noemt het nemen 
van verantwoordelijkheid als een uiting van professionele mentaliteit207. Gastelaars 
linkt de verantwoordelijkheid van de professional aan de mate van professionaliteit 
en typeert in dat verband onder meer ‘ingelijfde professionals’ en ‘verantwoorde-
lijke professionals’. Volgens haar is de professionaliteit bij een ‘verantwoordelijke 
professional’ hoog vanwege de externe verantwoordelijkheid alsmede de aanspreek-
baarheid op de kwaliteit van het werk en de gevolgen van het eigen handelen 

201 Vgl. Weggeman, 2007
202 Vgl. Perrow, 1970
203 Vgl. Argyris, 1977
204 Vgl. Gastelaars, 2006
205 Vgl. Weber, 1922
206 Maister, 1997
207 Cevat, 2002
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vanwege de risico’s die daaraan verbonden zijn. Bij een ‘ingelijfde professional’ 
ligt de professionaliteit volgens haar minder hoog vanwege het routinematige en 
ondersteunende karakter van de werkzaamheden waarover verantwoording wordt 
afgelegd208. Volendam Music BV mag verwachten met de intermediair ‘halbespe-
ling’ een ‘verantwoordelijk professional’ in de arm te nemen. In de aanloop naar de 
‘Fier-tour’ laat de intermediair ‘halbespeling’ zich echter voornamelijk zien als een 
‘ingelijfd professional’. Door de impact van het ontbreken van een getekende over-
eenkomst met de hal op de produktie van de concerten en de risico’s die daarmee 
gepaard gaan te onderkennen, kan de intermediair ‘halbespeling’ meer verantwoor-
delijkheid en daarmee professionaliteit laten zien.

De medewerkster ‘ticketverkoop’ die in opdracht van Volendam Music BV zorg 
draagt voor de kaartverkoop voor de ‘Fier-tour’ is gezien haar kennis en kunde op 
dat gebied eveneens aan te merken als een professional. Hoewel de medewerkster 
‘ticketverkoop’ op basis van routinematige standaarden werkt, vertoont zij trek-
ken van een ‘innoverende en improviserende professional’ zoals door Weggeman 
omschreven. Uit de praktijkbeschrijving blijkt namelijk dat de medewerkster ‘tic-
ketverkoop’ op elkaar lijkende situaties op maat aanpakt zoals zij dat doet bij de 
verdeling van de sta- en zitplaatsen alsmede bij de vaststelling van de verkoopbare 
plaatsen. Ook experimenteert ze met oplossingen voor bekende problemen zoals 
ze laat zien door plaatsen achter de hand te houden voor ontevreden bezoekers en 
door ter plekke duplicaten van tickets beschikbaar te hebben voor bezoekers die 
bijvoorbeeld hun ticket vergeten zijn209. Deze ruimte in het handelingsrepertoire 
van de medewerkster ‘ticketverkoop’ is overigens wel grotendeels mogelijk door 
het voorhanden zijnde geautomatiseerde systeem voor kaartverkoop. Opvallend is 
verder dat de medewerkster ‘ticketverkoop’ gedurende de gehele aanloop naar de 
concerttour de voortgang in de kaartverkoop met de tourmanager van Volendam 
Music BV bespreekt opdat hij tijdig de nodige maatregelen kan nemen. Hieruit is 
af te leiden dat zij ook gaandeweg het proces van dienstverlening Volendam Music 
BV als een gelijkwaardig coproducent blijft zien. Dat onderscheidt haar van een 
professioneel dienstverlener zoals de intermediair ‘halbespeling’ en maakt de me-
dewerkster ‘ticketverkoop’ een individueel dienstverlener. Bovendien is uit de sa-
menwerking met de hal in Groningen voor wat betreft de kaartverkoop af te leiden 
dat de medewerkster ‘ticketverkoop’ niet schuwt eigen autonomie op te geven om 
voor haar klant, Volendam Music BV, een uitverkocht ‘Fier-concert’ in Groningen 
te realiseren. Hiermee laat de medewerkster ‘ticketverkoop’ reflexitiviteit zien wat 
volgens Gastelaars onontbeerlijk is om de hoogste mate van professionaliteit te 
bereiken210. 

208 Gastelaars, 2006
209 Vgl. Weggeman, 2007
210 Vgl. Gastelaars, 2006
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Insiders of outsiders
In paragraaf 2.1 heb ik beschreven dat het begrip ‘vertrouwen’ de werkwijze van 
Jaap Buijs als authentiek leider van Volendam Music BV kenmerkt en dit tot in de 
haarvaten van zijn organisatie doorwerkt. Zo werkt Jaap op basis van vertrouwen 
zonder contract met zijn artiesten. Uit de praktijkbeschrijving van de ‘Fier-tour’ 
blijkt dat het vertrouwen van Jaap niet zover voert dat Volendam Music BV ook 
geen contract nodig acht als het gaat om de samenwerking met zakenpartners. Dit 
lijkt paradoxaal maar is gezien de organisatiecultuur van Volendam Music BV goed 
te verklaren. Kijkend naar die organisatiecultuur vanuit het integratieperspectief211 
maken zakenpartners namelijk geen deel uit van de Volendamse muziekfamilie 
en de artiesten wel. Hun “membership is undifferentiated” en “unity and together-
ness are emphasized”212 en dat zijn volgens Kunda belangrijke graadmeters voor de 
duiding van ‘insiders’ als het gaat om de analyse van een organisatiecultuur. Voor 
‘insiders’ geldt volgens Kunda bovendien dat hun “member role is incorporated, 
based on “strong identification”, an inextricable connection to the company, with little 
“demarcation”.” Het gevolg daarvan is dat “the organizational interest en self-interest 
are one” en dat gaat niet op voor ‘outsiders’213. In termen van Kunda beschouwt 
Volendam Music BV de artiesten duidelijk als ‘insiders’ en benadert hen om die 
reden anders dan ‘outsiders’ zoals zakenpartners die zichzelf van de Volendamse 
muziekfamilie onderscheiden door andere belangen na te streven. Op basis van 
de praktijkbeschrijving van de ‘Fier-tour’ is de beheerder van de hal in Groningen 
zonder twijfel te duiden als een ‘outsider’ ten opzichte van Volendam Music BV. 
Uit de praktijkbeschrijving blijkt dat ook de intermediair halbespeling en de me-
dewerkster ‘ticketverkoop’ niet integraal deel uitmaken van de Volendamse familie 
doordat zij andere (eigen) belangen nastreven. Dit zorgt er voor dat ook zij ‘out-
siders’ blijven voor Volendam Music BV en dus op gepaste zakelijke wijze worden 
benaderd. 

Alleen het beste is goed genoeg
“Volendammers zijn ondernemend en prestatiegericht”, aldus de auteurs van ‘One 
Way Wind, de geschiedenis van de palingsound’214. De praktijkbeschrijving van 
de ‘Fier-tour’ illustreert dat dit ook voor Nick & Simon op gaat. Zij repeteren 
ondanks griepverschijnselen en geven daarmee blijk van prestatiegerichtheid. 
Bovendien leggen zij de lat hoog als het gaat om de kwaliteit van hun prestatie. 
Nick & Simon streven in de eerste plaats naar perfectie in hun eigen samenzang 
en stemmen dat niet alleen tijdens de repetitie af, maar ook tijdens hun autoritten 
van en naar Groningen. In de tweede plaats stellen Nick & Simon kwaliteitseisen 
aan hun begeleidingsband. In de aanloop naar de ‘Fier-tour’ nemen zij immers af-
scheid van een bandlid die niet aan hun maatstaven voldoet. Dat kwaliteit voorop 
staat in het samenspel met de begeleidingsband blijkt ook tijdens de repetitie voor 
het ‘Fier-concert’ in Groningen wanneer Simon de ‘backing vocals’ aanwijzingen 

211 Martin, 2004
212 Kunda, 2006: 68
213 Kunda, 2006: 91
214 Veerman en Tol, 2006: 25
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geeft over onder meer toonhoogtes en melodieën van hun songs. De praktijkbe-
schrijving van de ‘Fier-tour’ laat zien dat Nick & Simon uitermate gedreven zijn, 
zich richten op het neerzetten van het beste op muzikaal vakgebied, daarbij (eigen) 
professionele standaarden hanteren en zich autonoom opstellen. Zij zijn daarmee 
te scharen onder de typering die Weggeman geeft aan professionals215. 

Echter, het streven van Nick & Simon naar perfectie reikt verder dan hun muzikale 
vakgebied en betreft ook de omlijsting en afwerking van hun ‘Fier-concert’. Zij 
oefenen vooraf de opkomst en hun podiumposities tot het hun toets der kwaliteit 
kan doorstaan. Ook komt hun perfectionisme tot uiting in de details van hun 
performance zoals de speciale ‘4 X Fier-gitaar’ van Nick en het gebruik van de 
‘Rickenbacker-gitaar’ tijdens de ‘Beatles-act’ en de ‘Beatles-look-a-like’ pakken die 
zij daarbij dragen. Tenslotte is in de merchandising van Nick & Simon de perfec-
tie tot in de details doorgevoerd: ‘Official Nick & Simon Merchandise’, ‘Nick & 
Simon-plastic zakken’ en ‘Branded fashion Nick & Simon’. Nick & Simon kijken 
en werken derhalve over de grenzen van hun eigen vakgebied heen om de kwaliteit 
van hun concertreeks te verhogen216. Bovendien verlangen Nick & Simon perfectie 
van de professionals op andere vakgebieden waar zij in het kader van de ‘Fier-tour’ 
mee samen werken. De geluidsinstellingen moeten voldoen aan de maatstaven van 
Nick & Simon maar ook de timing van de showtechniek en de timing van de 
spotlights moeten perfect zijn. Zowel de geluidsmensen als de volgspotters krijgen 
aanwijzingen om de gewenste kwaliteit van hun ‘Fier-concert’ te borgen. Hieruit 
blijkt dat Nick & Simon in het kader van de ‘Fier-tour’ de andere professionals 
aansturen. Bij de coördinator showtechniek is dat niet nodig. Hij streeft uit zich-
zelf al naar perfectie blijkens het gebruik van de nieuwste showtechniek en zijn 
finetuning van de timing tot diep in de nacht. De ‘Fier-tour’ laat zien dat Nick & 
Simon sterk sturen op kwaliteit door eisen te stellen aan de output van de profes-
sionals waar ze mee werken en op basis daarvan gericht te differentiëren in de bij- 
en aansturing zoals Weggeman dat voorstaat217. 

Een samenwerkingsgericht netwerk als motor van succes 
Door vanuit het differentiatieperspectief218 te kijken naar de beschrijving van de 
‘Fier-tour’ blijkt dat achter de ‘Fier-concerten’ een netwerk schuil gaat van eenhe-
den afkomstig uit verschillende organisaties die stuk voor stuk gericht werken op 
professionele grondslag en samenwerkingsgericht zijn. In het kader van de repetitie 
voor het openingsconcert van de ‘Fier-tour’ zijn immers op het gebied van licht, 
geluid en showtechniek functionele subgroepen te onderscheiden en zijn ook Nick 
& Simon, de Motherfockerband, het stagemanagement en de tourmanager elk als 
een subgroep te duiden219. Elk van deze subgroepen vormt een op professionele 
grondslag werkende eenheid en al deze eenheden hebben een van elkaar verschil-
lende organisatie als thuisbasis. Tijdens de repetitie toont elk van de eenheden 

215 Vgl. Weggeman, 2007
216 Vgl. Van Staveren, 2007
217 Vgl. Weggeman, 2007
218 Martin, 2004
219 Vgl. Parker, 2000
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zich samenwerkingsgericht in de interactie met Nick & Simon. De showtechniek 
scherpt haar programmering aan op basis van de soundcheck met Nick & Simon, 
het stagemanagement zorgt in samenwerking met Nick & Simon voor een betere 
vormgeving en timing van het intro, het geluid stelt de instellingen van de appara-
tuur bij in samenspraak met Nick & Simon, het licht zorgt voor een juiste timing 
van de spots door dat met Nick & Simon te repeteren en de band zet de puntjes op 
de i door de hele setlist met Nick & Simon door te spelen. De repetitie illustreert 
derhalve dat tussen Nick & Simon en elk van de overige eenheden sprake is van 
grensoverschrijdende samenwerking zoals gedefiniëerd door Van Staveren220. Dat 
de verschillende eenheden ook onderling afstemmen en samenwerken, blijkt wan-
neer aan het einde van de repetitie het intro van het concert in zijn geheel wordt 
geoefend. In dat verband zijn zes eenheden, te weten Nick & Simon, de band, het 
stagemanagement, het geluid, de showtechniek en het licht, tegelijkertijd actief om 
van het intro een perfect geheel te maken. Dit maakt dat ik het netwerk dat schuil 
gaat achter de ‘Fier-concerten’ om een kwalitatief hoogwaardige concertreeks neer 
te zetten, duid als een samenwerkingsgericht netwerk. Ik borduur daarbij voort 
op de visie van Kaats, Van Klaveren en Opheij op organiseren van samenwerking 
tussen publieke en private organisaties in de vorm van de ontwikkeling van sa-
menwerkingsvaardige organisaties221. Op basis van bovenstaande analyse definieer 
ik een samenwerkingsgericht netwerk als een netwerk van eenheden afkomstig uit 
verschillende organisaties die elk gericht werken op professionele grondslag en met 
elkaar afstemmen en samenwerken om gezamenlijk een bepaald resultaat met een 
hoog kwaliteitsniveau neer te zetten. Verderop zal ik verder ingaan op de kenmer-
ken van een samenwerkingsgericht netwerk.

De marktcultuur bij Nick & Simon
Uit de praktijkbeschrijving blijkt dat een goede sfeer belangrijk maar geen doel 
op zich is bij de concerten van Nick & Simon. Het duo is in de eerste plaats za-
kelijk, gericht op het behalen, behouden en uitbouwen van succes op de markt. 
De cultuur bij hun ‘Fier’-concerten kenmerkt zich door kwaliteitsmaatstaven en 
resultaatgerichtheid en is te duiden als een marktcultuur zoals door Cameron en 
Quinn beschreven222. Die marktcultuur draagt bij aan het ontspruiten van het sa-
menwerkingsgerichte netwerk bij de ‘Fier’-concerten zoals hierboven omschreven. 
Aangezien zowel Nick als Simon zijn afgestudeerd in bedrijfseconomie, is het niet 
verwonderlijk dat zij marktgerichtheid hoog in het vaandel hebben staan en de 
gang van zaken bij hun concerten daardoor wordt beïnvloed. De enorme snelle 
groei van het succes van Nick & Simon sinds 2006 is voor een groot deel terug te 
voeren op hun marktgerichtheid en marktgevoeligheid. Een (te) zakelijke benade-
ring brengt echter ook risico’s met zich mee. Het kan zorgen voor vervreemding 
van anderen met als gevolg dat de gecommiteerde groep met wie Nick & Simon 
‘back stage’ samen werken langzaam uitdunt wat het resultaat niet ten goede zal 

220 Vgl.Van Staveren, 2007
221 Kaats e.a. 2005
222 Vgl. Cameron en Quinn, 1999
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komen. Het is daarom voor Nick & Simon van belang in het oog te houden dat 
hun marktgerichtheid op termijn niet leidt tot een verlies aan draagvlak bij de ove-
rige relevante betrokkenen die achter de schermen bijdragen aan hun succes223. 

De bufferfunctie van het management
Eerder is de bufferfunctie van Volendam Music BV al aan de orde gekomen. Ook 
in het kader van de ‘Fier-tour’ komt deze rol van het management boven drijven. 
Volendam Music BV zorgt er voor dat tijdens de repetitie in Groningen geen pers 
verschijnt voor foto’s en interviews omdat Nick & Simon grieperig zijn. Ook heeft 
Volendam Music BV voor de gehele ‘Fier-tour’ tijdig een annuleringsverzekering 
afgesloten zodat geen buil te vallen is in geval van een afgelasting. Tijdens de re-
petitie in Groningen fungeert de tourmanager als buffer ten opzichte van de ver-
tegenwoordiger van de hal. Hij vangt alle klappen op en zorgt dat Nick & Simon 
geen hinder hebben van perikelen aangaande de hal224. Dat het (tour)management 
ook op een andere manier als buffer fungeert, blijkt een paar uur voor aanvang van 
het openingsconcert in Groningen. De tourmanager dicht dan nog een gaatje in 
de voorbereiding zonder dat Nick & Simon daar erg in hebben. Hij is vergeten een 
‘Rickenbacker-gitaar’ te regelen voor de ‘Beatles-act’ van Nick & Simon maar weet 
dat alsnog tijdig te doen door zijn relaties aan te boren en in te zetten. Hij buf-
fert hiermee uiteraard Nick & Simon richting het publiek maar vooral zijn eigen 
functioneren als verantwoordelijk professional225. In deze situatie blijkt overigens 
het belang van het voorhanden hebben van een relevant netwerk. Kimpel stelt niet 
voor niets dat succes in de muziekbussines wordt bepaald door persoonlijke relaties 
en contacten226. In hoofdstuk drie ga ik daar onder paragraaf 3.3 verder op in.

Symphonica in Rosso 2011
Symphonica in Rosso is een jaarlijks terugkerend muziekevenement in het 
Gelredome in Arnhem. De formule is sinds 2009 in handen van Mojo Concerts en 
is het meest prestigieuze en kwalitatieve muziekconcert in Nederland. Symphonica 
in Rosso staat voor een combinatie van spetterende optredens van grootse artiesten, 
een gigantisch podium, speciale licht- en geluidstechnieken, indrukwekkende visu-
als en de kleur rood. In oktober 2011 staan Nick & Simon als hoofdartiest op het 
podium van Symphonica in Rosso onder begeleiding van een veertigkoppig symp-
honisch orkest, Guido’s Orchestra. In de aanloop naar de Symphonica in Rosso 
Concerten schuif ik, met toestemming van de directeur van Mojo Concerts, aan 
bij een aantal voorbereidende besprekingen. In deze paragraaf belicht ik de voor-
bereidingen op ‘Symphonica in Rosso’ in 2011. Ik leg daarbij bloot hoe Volendam 
Music BV ‘Symphonica in Rosso’ benut om het succes van Nick & Simon uit te 
bouwen en hoe Volendam Music BV zich wapent tegen een te grote invloed van 
Mojo Concerts op de gang van zaken bij de ‘Symphonica in Rosso’-concerten in 
2011. 

223 Vgl. Cameron en Quinn, 1999
224 Vgl. Passman, 2009
225 Vgl. Gastelaars, 2006
226 Kimpel, 2005
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Hoofdartiest bij Symphonica in Rosso
Op 3 december 2010 maakt Mojo Concerts vol trots bekend dat Nick & Simon 
de hoofdact zijn op de zesde editie van ‘Symphonica in Rosso’. “Nick en Simon 
en Symphonica is een absolute droomcombinatie, slechts weinig artiesten hebben 
een muziekrepertoire dat zo goed past bij dit evenement”, aldus de organisator van 
‘Symphonica in Rosso’. “Nick en Simon hebben in korte tijd al een ongelofelijke staat 
van dienst opgebouwd. Daarnaast wordt het populaire duo door hun rol als coach in 
‘The Voice of Holland’ binnen een nog bredere doelgroep gewaardeerd” luidt de nadere 
toelichting. Diezelfde avond maken ook Nick & Simon het grote nieuws bekend 
tijdens een show van ‘The Voice of Holland’. Meteen daarna circuleert via inter-
net al een aankondiging van de concerten voor oktober 2011 in de vorm van een 
prachtige foto van Nick & Simon met op de achtergrond een stadsgezicht in rode 
gloed. Nog geen week later besluit Mojo Concerts vanwege de enorme belangstel-
ling een extra ‘Symphonica in Rosso-concert’ met Nick & Simon aan te kondigen. 
Begin januari 2011 is het eerste concert al uitverkocht, loopt het storm voor de 
kaartverkoop voor het tweede concert en wordt een derde concert, een matinee-
voorstelling, aangekondigd. De keuze voor een matineevoorstelling is ingegeven 
door de vele verzoeken daartoe van mensen die graag met hun hele gezin naar Nick 
& Simon willen gaan. Wanneer Nick & Simon begin maart 2011 een Gouden 
Harp227 ontvangen, kondigen ze zelfs een vierde ‘Symphonica in Rosso-concert’ 
aan en maken ze bekend dat de 3JS, Pearl Jozefzoon en Acda en De Munnik er 
als hun gasten aan meewerken. Jaap Buijs is in zijn nopjes en stelt glimmend van 
trots:“Wat er met Nick & Simon gebeurt sinds ‘The Voice of Holland’ is ongelofelijk.” 
Ook Nick & Simon die nog niet eerder met een eigen programma in een stadion 
hebben opgetreden, zijn onder de indruk blijkens hun volgende uitspraak: “We 
zijn zo enthousiast maar ook overdonderd door dit succes. Het is echt fantastisch.” 

Aangepaste arrangementen
Tijdens ‘Symphonica in Rosso’ brengen Nick & Simon hun hits met Guido’s 
Orchestra op geheel andere wijze. Als voorproefje daarop wordt begin 2011 het 
nummer ‘Wijzer (Dan Je Was)’ van het album ‘Fier’ voorzien van een speciaal or-
kestraal arrangement en met het orkest opgenomen. Op 25 februari 2011 komt de 
nieuwe versie van ‘Wijzer’ uit en een week later staat het al op de eerste plaats in 
de Single Top 100. Ook hits zoals ‘Vlinders’, ‘Pak maar Mijn Hand’, ‘Rosanne’ en 
‘Vallende Sterren’ worden met het symphonische orkest herontdekt en in nieuwe 
arrangementen gegoten door de bandleider van The Motherfockerband, de vaste 
begeleidingsband van Nick & Simon. Producer Gordon Groothedde helpt op ver-
zoek van Nick & Simon om de nummers een andere sound te geven en komt spe-
ciaal naar het ‘Fier-concert’ van Nick & Simon in Ahoy om daar ideeën voor op te 
doen. De bandleider van The Motherfockerband licht de aanpassingen toe: “In de 
liedjes van Nick & Simon zitten al strijkers en die zijn nu uitvergroot. Soms hebben 
we er muziekpartijen voor fluit, blazers en grote trommels bij geschreven.” Volgens de 

227 De Gouden Harp is de hoogste onderscheiding die door Stichting Buma Cultuur wordt uitgereikt. 
Het is een prijs bestemd voor muziekauteurs en artiesten die zich in hun carrière op bijzondere wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse muziek.
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bandleider is er voor de band weinig veranderd want “de opdracht is om de Nick & 
Simon sound en sfeer te behouden.” Nick & Simon beoordelen dat zelf, maar ook 
Volendam Music BV en hun platenmaatschappij luisteren mee. “Alles gebeurt in 
samenspraak”, stelt de bandleider van The Motherfockerband. Eind juni 2011 is de 
totale setlist voor ‘Symphonica in Rosso’ vastgesteld. Ook is dan een deel van de 
arrangementen klaar zodat Guido’s Orchestra kan starten met oefenen. Alles wordt 
opgenomen zodat de bandleider samen met de producer de orkestpartijen kunnen 
beluisteren om “eventuele fouten eruit te halen of het arrangement opnieuw aan te 
passen.” Gedurende de gehele aanloop naar de ‘Symphonica in Rosso- concerten’ 
en tijdens de concerten zelf houdt de producer “de overall view qua muziek.” Voor 
de bandleider is dat prettig, want zegt hij: “Doordat ik in de band speel ben ik vooral 
daar op gefocust.” Het is dus aan de producer om te zorgen voor het juiste samen-
spel tussen Nick & Simon, The Motherfockerband en Guido’s Orchestra. 

Bespreking technische produktie
Medio juli 2011 vindt een bespreking over ‘Symphonica in Rosso’ plaats op het 
kantoor van Volendam Music BV. Als eerste verschijnt de coördinator showtechniek 
die vaker voor Volendam Music BV werkt, met één van zijn mensen. Even later is 
ook het Hoofd Productie van Mojo Concerts daar met in zijn kielzog de directeur 
van Brand New Live228 en zijn accountmanager, de stagedesigner en de regisseur 
voor ‘Symphonica in Rosso’. Het gezelschap weet de vergaderruimte moeiteloos 
te vinden en neemt daar alvast plaats. Tien minuten verstrijken voordat Jaap en 
Aloys Buijs gevolgd door de tourmanager van Volendam Music BV de vergader-
ruimte betreden. Vlak daar achter aan komen ook Nick & Simon in gezelschap 
van de vertegenwoordiger van hun platenmaatschappij en de bandleider van The 
Motherfockerband. Het gezelschap is compleet en de bespreking start. De mensen 
die werken voor Mojo Concerts zitten aan de rechterhelft van de ovale vergaderta-
fel en aan de linkerhelft zitten de mensen van Volendam Music BV.

De directeur van Brand New Live opent de vergadering en zit deze als vanzelfspre-
kend voor. De accountmanager van Brand New Live maakt aantekeningen van de 
bespreking die gaat over de technische kant van de concertreeks. Er is een agenda 
met als eerste agendapunt de stand van zaken in de actiepunten. Het helder krijgen 
van de duur van de setlist en van het gehele programma alsmede het inzetmoment 
van de ‘bol’ zijn de belangrijkste actiepunten. De regisseur neemt het woord en 
geeft aan dat hij heeft gekeken naar de duur van het programma. Gezien de setlist 
komt dat volgens hem uit op ongeveer vier uur en drie kwartier gerekend vanaf de 
start van de inloop in het Geldredome. Hij zegt: “Ik heb de setlist in elkaar gezet 
aan de hand van de duur van YouTube filmpjes van de verschillende nummers en kom 
dan uit op kwart voor elf als einde.” De directeur van Brand New Live vindt dat 
een mooie eindtijd en kijkt de vergadertafel rond. Niemand reageert waarop hij 
vraagt of er nog andere ideeën zijn over de setlist. Hij licht toe: “Het is het beste om 
die al te ventileren zodat de setlist vastgesteld kan worden. Hoe eerder, hoe beter want 

228 Brand New Live is een ‘brand entertainment agency’ dat in samenwerking met Mojo Concerts/Live 
Nation is opgestart en samen met hen de Symphonica in Rosso concerten organiseert. 
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dan kunnen we gaan fine tunen.” Iedereen werpt in stilte nog eens een blik op de 
setlist en het programma. Dan verbreekt Simon de stilte met een vraag over ‘de 
bol’ in het programma: “Hoe wordt die Ledbol gebruikt?” De directeur van Brand 
New Live vertelt daarop dat het om een bol met een doorsnee van tien meter gaat 
die in het begin van het concert als spiegel kan worden gebruikt en waar ook een 
video op gezet kan worden voor later in het concert. Het is de bedoeling de bol op 
enig moment de zaal in te laten komen want: “Als de bol de zaal in komt, ontstaat 
er een ‘AHA’ gevoel.” Het is weer even stil en dan vraagt Nick: “Een spiegelbol… hoe 
moet ik dat zien?” Daarop geeft de directeur aan dat de spiegelbol een lichteffect 
heeft in een donkere concertzaal. Simon heeft nog niet voldoende duidelijk wat 
de bedoeling is met de Ledbol en zegt: “Ik stel mijn vraag nogmaals. Hoe gaat de 
Ledbol gebruikt worden?” De directeur van Brand New Live reageert: “Het is dood-
zonde om de bol niet uit te nutten maar hoe later we de bol de zaal in laten komen hoe 
beter want het is een groot ding dus trekt veel aandacht.” Simon legt daarop een link 
met nummer 32a op de setlist, Wals en Dans, en vraagt: “Is het idee nog steeds om 
daar tapdansers te gebruiken?” De directeur beaamt dat waarop Simon vraagt: “Dus 
we gebruiken dat moment om in de bol te kruipen?” De directeur knikt waarop de 
tourmanager van Volendam Music BV aangeeft: “Het bolmoment kunnen we timen 
met de dansers.” Dan laat Nick weer van zich horen: “Dus als ik het goed begrijp zijn 
de dansers de afleidingsmanoeuvre zodat het publiek niet al door heeft dat wij die bol 
in gaan?” De directeur knikt weer waarop de tourmanager van Volendam Music 
BV vraagt: “Maar het zijn meer ‘riverdance’ dansers dan tapdansers toch?” Ook dat 
beaamt de directeur van Brand New Live. Ik hoor de hersenen kraken aan de ver-
gadertafel maar er wordt niets gezegd. 

De directeur van Brand New Live gaat over naar de bespreking van de podiumop-
stelling. Het Hoofd Productie van Mojo Concerts neemt het woord en wil antwoord 
op de volgende vraag: “Zien jullie de vormgeving van het podium zitten?” De stage-
designer heeft tekeningen gemaakt van het podium zoals dat in het Geldredome 
komt te staan bij de ‘Symphonica in Rosso-concerten’. Hij deelt ze uit en licht ze 
toe: “Er is een ‘mainstage’, een ‘catwalk’ en een ‘B stage’ aan de zijkant om dichter bij 
de mensen te komen.” Hij vertelt ook dat bij de nooduitgangen stukken podium 
mobiel moeten zijn maar “die zijn goed te gebruiken voor de ‘terugloop’.” Volgens 
de stagedesigner is het middenstuk vrij steil en hij zegt: “Ik heb overwogen om het 
voorste deel van het podium lager te maken maar dan heeft het publiek minder zicht.” 
Hij heeft ook nog een andere optie in gedachten gehad: “We kunnen ook de catwalk 
verder de zaal inbrengen maar dan heb je nauwelijks mensen voor je staan.” Dan is er 
nog een idee: “Het is ook mogelijk om een trapje te plaatsen tussen het hoofdpodium en 
de catwalk.” Jaap Buijs spreekt zich uit: “Het moet er gewoon goed uitzien of het nu 
een trap of een helling is!” Nick stelt vast dat zowel de violiste uit hun band als hun 
mogelijke gast Simone Kleinsma te maken krijgen met de helling als er niet voor 
een trapje wordt gekozen. Jaap Buijs is praktisch: “Dan moeten zij hun schoenen 
daarop aanpassen.” Aloys Buijs heeft een andere mening: “Ik zou dan voor het trapje 
gaan.” Ook Simon blijkt daar voor te voelen en zegt: “Een trapje is gemakkelijker, 
bij een helling gaan we de catwalk misschien niet gebruiken.” De directeur van Brand 
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New Live besluit dan dat er een trapje moet komen en geeft de stagedesigner aan 
dat het ontwerp van het podium verder uitgewerkt kan worden. 

De directeur Brand New Live richt zich dan tot Nick & Simon en vraagt: “Is het 
zeker dat Simone Kleinsma mee doet?” Nick antwoordt: “Ja, alleen het nummer dat ze 
gaat doen, is nog de vraag.” Simon haalt daarop de setlist opnieuw aan en stelt: “Ik wil 
het nog even hebben over het USA deel in het programma.” Hij vraagt zich vervolgens 
hardop af hoe dat deel wordt ingeleid. De bandleider van The Motherfockerband 
antwoordt: “Dat begint met de band” waarop Simon vindt: “Dan moet de band 
ook te zien zijn.” De stagedesigner doet een suggestie: “Het kan een ding zijn voor 
de B-stage.” Simon vindt dat geen goed idee want “de band staat opgesteld op het 
hoofdpodium.” Jaap Buijs weet raad: “We zetten de Amerikaanse vlag op een scherm 
waar de band dan voor staat.” Nick begint te lachen waarop Jaap tegen hem zegt: 
“Goed bedacht hè vriend?” Nick lacht nog steeds en antwoordt: “Goed bezig Jaap!” 
De directeur van Brand New Live vindt dat geen slecht idee en stelt vast: “Het is 
niet zo dat het orkest als een monument staat. We kunnen een scherm laten zakken voor 
het orkest zodat alleen de band in zicht blijft.” Nick werpt weer een blik op de setlist 
en constateert: “Je zit dan wel met het orchestral impact er vlak voor.” Dan krijgt de 
directeur een nieuwe ingeving: “We kunnen hier ook met de ledbal spelen, die zit er 
toch achter. We kunnen nog niet eerder vertoonde beelden van jullie in de USA op de 
Ledbol zetten.” Dit roept echter opnieuw de vraag op wanneer de Ledbol de zaal 
in moet komen want “dat heeft een grote impact op de show dus de timing ervan is 
belangrijk”. De directeur van Brand New Live houdt alle opties open en zegt: “We 
laten alle ideeën rustig de revue passeren en komen er de volgende keer op terug.” 

Het Hoofd Productie van Mojo Concerts neemt het volgende agendapunt voor 
zijn rekening, het geluid. Hij stelt voor te werken met een ervaren geluidsman die 
‘overall’ verantwoordelijk is voor het geluid. Nick & Simon reageren: “Wij nemen 
onze vaste geluidsman mee voor ons eigen geluid.” De tourmanager van Volendam 
Music BV stelt in aansluiting daarop het volgende: “Wij zien ook het ‘fronthouse’-
graag bemand door de geluidsman waar we altijd mee werken.” Het Hoofd Productie 
van Mojo Concerts vraagt dan naar de rol van de geluidsman in het ‘fronthouse’. 
De tourmanager antwoordt: “Die zorgt voor de balans tussen het orkest, de band en 
Nick & Simon.” Nick vult aan: “Hij heeft veel ervaring met ons, kent ons goed en ook 
onze muziek. Hij weet wat we willen.” Het Hoofd Productie is er niet gerust op en 
vraagt: “Maar heeft hij voldoende ervaring hiervoor?” Aloys Buijs begrijpt dat punt 
en constateert: “Het Gelredome is inderdaad wel even wat anders dan een Votown 
concert.” Dan vraagt de tourmanager: “Kan het niet én én, dus onze vaste geluidsman 
en de ‘overall’ geluidsman?” Jaap Buijs mengt zich dan in de discussie en stelt: “Er 
moet wel iemand zijn die Nick & Simon goed kent en ook al hun liedjes.” Het Hoofd 
Productie geeft dan aan een risico te zien: “We moeten geen twee kapiteins op het 
schip hebben, dat wordt gedoe.” Jaap is het daar mee eens en zegt: “Nee ze moeten 
niet met elkaar gaan knokken natuurlijk” waarop Nick begint te lachen. De tour-
manager van Volendam Music BV doet een goed woordje voor hun geluidsman: 
“Het is een heel rustig persoon, geen eigenwijs of betweterig type.” De directeur Brand 
New Live geeft dan aan: “Er moet er natuurlijk altijd één zijn met een sterretje meer.” 
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Het Hoofd Productie maakt als volgt een eind aan de discussie: “Ik vind het goed 
mits beide heren akkoord gaan met de rolverdeling.” Iedereen kan zich daarin vinden. 
Afgesproken wordt dat de tourmanager contact legt met de geluidsman waar ze 
altijd mee werken in het ‘fronthouse’ en dat het Hoofd Productie degene benadert 
die hij in gedachten heeft voor de ‘overall’ verantwoordelijkheid voor het geluid. 

Het volgende agendapunt is het licht. De tourmanager van Volendam Music BV 
haakt daar meteen op in en zegt: “Ik denk dat het slim is om de juiste balans tussen de 
contents en het licht te zoeken.” De stagedesigner geeft aan dat het van belang is eerst 
de grote elementen juist te programmeren in de set want “de contents veranderen 
in een latere fase werkt niet.” De directeur van Brand New Live voelt er meer voor 
“eerst de ‘moods’ te bepalen.” De coördinator showtechniek stelt dan: “bij het bepalen 
van de ‘moods’ heb je wel te maken met de verdeling van de oppervlakte.” Hij vraagt 
vervolgens aan de stagedesigner of de set in ‘Fusion’ gezet kan worden. Dat blijkt 
geen probleem. “Fijn dan kunnen we beginnen en kan ik de volgende keer ‘moods’ 
laten zien in de set”, zegt de coördinator showtechniek. De directeur van Brand 
New Live houdt vervolgens een pleidooi voor realistische contents want “dat werkt 
beter om emoties te tonen.” Nick geeft dan zijn visie: “Ik ben meer voor het abstracte. 
Het ongrijpbare daarin spreekt mij meer aan.” De stagedesigner probeert een brug 
tussen beide te slaan door te stellen: “Het zijn twee uitersten en er zit een grote zone 
tussen.” De regisseur laat dan op zijn laptop wat ideeën zien. Nick is zichtbaar on-
der de indruk en zegt: “Mooi!”. De regisseur geeft aan ook al ideeën op papier te 
hebben en leest voor uit eigen werk: “We kunnen beginnen met close up beelden van 
Schiffmacher die het logo van Symphonica in Rosso tatoeëert en dan verschijnen Nick 
& Simon in beeld die bezig zijn met de voorbereidingen voor de concerten. Zo kun je 
een soort van film maken en opbouwen naar de opening van het concert.” Jaap Buijs 
reageert meteen: “Geen tattoos want daar is Nederland inmiddels zat van.” Nick 
zegt daarop sussend tegen Jaap: “Het is maar een idee.” Jaap houdt zich vervolgens 
stil. De coördinator showtechniek geeft aan behoefte te hebben aan meer afstem-
ming met de regisseur zodat hij “beter de ‘moods’ kan weergeven in de contents”. 
De regisseur vindt dat een goed plan en ze maken na afloop van de bespreking 
werkafspraken. 

De directeur van Brand New Live geeft aan niet meer zaken te hebben voor de 
bespreking. De anderen zijn ondertussen allemaal al in kleiner verband met elkaar 
aan het afstemmen. De stagedesigner en de bandleider van The Motherfockerband 
zijn met elkaar in gesprek terwijl de coördinator showtechniek afspraken maakt 
met de regisseur. Nick & Simon zoeken de tourmanager van Volendam Music 
BV op. Jaap Buijs constateert: “We zijn er voor nu uit” en verlaat samen met Aloys 
de vergaderruimte. De directeur van Brand New Live wendt zich tot het Hoofd 
Productie van Mojo Concerts en de accountmanager van Brand New Live luistert 
hun gesprek mee. Zo wordt nog een kwartier in groepjes nagepraat. Dan vertrek-
ken Nick & Simon en even later stapt ook de rest op. 
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Nick & Simon uit elkaar?
Medio augustus 2011 gonst het van de geruchten dat Nick & Simon uit elkaar 
gaan. De aanleiding is een mededeling van Nick aan een DJ van Radio 2 namelijk: 
“We hebben groot nieuws te melden. Het gaat om een muzikaal avontuur waarbij het 
nooit meer hetzelfde zal zijn.” Vervolgens bevestigt noch ontkent Nick tijdens de 
radio-uitzending dat hij en Simon elk een eigen eigen weg inslaan. Beide heren 
houden zich verder stil terwijl in de social media de speculaties over de vermeen-
de breuk van Nick & Simon toenemen. De verwarring is alom wanneer Nick & 
Simon diezelfde dag samen verschijnen als hoofdrolspelers in de nieuwe commer-
cial van de Nederlandse Spoorwegen. De geruchtenmachine blijft echter draaien 
en de onrust over de vermeende breuk tussen Nick & Simon krijgt een hoogtepunt 
wanneer een paar dagen later een andere DJ van Radio 2 het volgende twittert: “@
nickensimontwit gaan uit elkaar! Straks meer op #radio2 bij #goudenuren.” Tijdens 
de radio-uitzending van Gouden Uren verdwijnt de nevel van geheimzinnigheid. 
Duidelijk wordt dat Nick & Simon niet uit elkaar gaan maar een muzikaal uit-
stapje maken met Acda & de Munnik. Simon doet een duet met Paul de Munnik 
en Nick met Thomas Acda. De duo’s gaan met elkaar de strijd aan: Welk duo 
scoort het hoogste in de Single Top 100? Simon licht de tijdelijke switch toe: “Acda 
& de Munnik zijn onze gasten bij Symphonica in Rosso en tijdens een ontzettend 
leuke meeting bleek het muzikaal meer dan goed te klikken tussen mijzelf en Paul en 
Thomas en Nick.” Het duet van Nick & Thomas heet ‘Sterker Nu Dan Ooit’ en 
die van Keizer & de Munnik heet ‘Kijk Me Na’. Beide duetten zijn dezelfde week 
nog te downloaden en staan meteen bovenaan in de I-tune lijsten. In de Single 
Top 100 komen Schilder & Acda op nummer 1 binnen, gevolgd door Keizer & de 
Munnik op nummer 2. Zij doen dappere pogingen om Schilder & Acda voorbij te 
streven en het lukt hen na twee weken om hun rivalen van de troon te stoten. De 
competitie is weliswaar als ludieke stunt begonnen maar heeft meteen zijn weerslag 
op de kaartverkoop van de Symphonica in Rosso-concerten. “We zien de kaart-
verkoop weer stijgen sinds deze battle”, aldus de organisatoren. En de Nederlandse 
Spoorwegen wisten het uiteraard al: Nick & Simon blijven Natuurlijk Samen! 

Bespreking aankleding Symphonica in Rosso concerten
Begin september 2011 zijn de eerste ideeën voor de videocontents ten behoeve 
van de Symphonica in Rosso concerten in het vat gegoten door de mensen van 
de showtechniek. Ook heeft de regisseur van Symphonica in Rosso de aankleding 
van het podium concreter uitgewerkt en scherp op zijn netvlies staan. De directeur 
van Brand New Live heeft een vergadering belegd om Nick & Simon een indruk 
te geven van de aankleding van de Symphonica in Rosso concerten en hun mening 
daarover te toetsen. Simon verschijnt samen met Aloys Buijs. Ook de vertegen-
woordiger van de platenmaatschappij van Nick & Simon is van de partij. Nick is 
niet aanwezig vanwege andere verplichtingen. 

De directeur van Brand New Live trapt af: “We zijn ver! Aan de hand van de setlist 
hebben we de ‘moods’ ingekleurd dus ‘look’ en ‘feel’ en schiet er vooral op als je het niets 
vindt.” Meteen verschijnt het eerste videocontent op het scherm. De showtechni-
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cus licht toe: “Dit is de instart. We hebben die bewust klein gehouden zodat we niet 
meteen te veel weggeven.” De regisseur vult aan: “We starten dan met een clipje van 
één à twee minuten van de geschiedenis van Symphonica in Rosso met aan het einde een 
paar shots van Nick & Simon.” De showtechnicus klikt door naar het content voor 
het openingsnummer van Nick & Simon, ‘Kijk Omhoog’. Hij vertelt dat bewust is 
gekozen voor de kleur rood “om het Symphonica-gevoel te geven.” De directeur van 
Brand New Live maakt nog een statement: “Hier gaan we jullie ‘establishen’ want 
het gaat om jullie!” Simon knikt en de showtechnicus klikt door totdat hij aankomt 
bij het videocontent voor het nummer ‘Vlinders’. “Bij dit nummer heb ik twee ver-
sies gemaakt”, zegt hij terwijl hij beide versies laat zien en dan toelicht: “In de eerste 
versie is het begrip ‘Vlinders’ letterlijk genomen en de tweede versie toont ‘Vlinders’ in 
een meer abstracte vorm.” Simon kijkt even nadenkend en vraagt dan of er nog een 
mengeling is te vinden tussen beide versies.“We zingen al over vlinders dus hoef je 
ze niet ook nog eens te zien”, stelt hij. “Hoe zit het eigenlijk met die Ledbol?”, vraagt 
hij zich aansluitend hardop af. De directeur Brand New Live vertelt daarop dat 
de Ledbol te maken is maar tot technische problemen leidt. “Met alle ledjes wordt 
de bol te zwaar. Een cilindervorm is qua gewicht makkelijker te bewerken. Het is een 
kwestie van hogere wiskunde en heeft te maken met de route van de bol in relatie tot 
het gewicht ervan.” Simon hoort het aan en concludeert vragenderwijs: “Dus het 
neerzetten van een zon met de bol gaat ’t niet worden?” De directeur Brand New Live 
schudt zijn hoofd maar de showtechnicus ziet nog wel een mogelijkheid voor het 
idee want “het idee van een zon is ook met een cilinder goed te benaderen.” Dan geeft 
Simon aan dat hij de kleuren in het videocontent te zomers vindt.“Een te zomerse 
mood past niet bij dit liedje”, vindt hij. “Het nummer ‘Vlinders’ gaat er juist over dat 
je in elk jaargetijde verliefd kunt worden”, legt Simon uit. De showtechnicus be-
grijpt het en belooft meer mengeling in de kleur aan te brengen zodat het zomerse 
karakter vermindert. 

De showtechnicus vervolgt de demonstratie van de videocontents. Bij het num-
mer ‘Vallen en Opstaan’ is een zeer kleurrijk content gemaakt. Aloys Buijs reageert 
onmiddellijk: “Lekker druk!” Simon laat het beeld even op zich inwerken en stelt 
vervolgens: “Ik denk dat ik deze ter plekke moet zien.” De directeur Brand New Live 
geeft ook zijn mening: “We moeten er voor waken dat we hier niet over grenzen gaan. 
Je weet anders niet waar je moet kijken!” Simon wil van de showtechnicus weten 
hoe hij tot deze content is gekomen en vraagt hem: “Wat is de gedachte achter het 
drukke in deze content?” Dat blijkt het tempo van het nummer te zijn. Simon legt 
daarop uit wat met het nummer bedoeld is over te brengen: “Het thema in dit 
nummer is twijfel.” Hij is even stil, kijkt nog eens naar het content en stelt dan: 
“Gezien het thema van het liedje is dit misschien wel héél kleurrijk.” De directeur 
Brand New Live besluit daarop dat dit content opnieuw moet worden bekeken. 
Het gastoptreden van de 3JS is het volgende item. “Ze beginnen met het nummer 
‘Hou van Mij’ en daarna doen ze het ‘Wiegelied’ samen met Nick & Simon”, geeft de 
vertegenwoordiger van de platenmaatschappij aan. De regisseur vertelt dan dat hij 
er over denkt bij het ‘Wiegelied’ figuranten op het podium te laten verschijnen “als 
een jukebox die helemaal gaat leven.”Het idee spreekt Simon aan: “Het is dan meer 
op het korps gericht.” De vertegenwoordiger van de platenmaatschappij geeft nog 
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een ‘let op’ mee aan de regisseur: “Je moet wel rekening houden met het effect van dit 
nummer live. Er zit een deel in waarbij iedereen in de zaal gaat springen.” De regis-
seur geeft aan dat mee te nemen in de verdere aankleding van het nummer. Hij 
gaat door met ‘Lippen op de Mijne’ en vertelt dat het idee is voorafgaand aan het 
concert zoenende fans te filmen en beelden daarvan op het scherm te laten zien. 
“Dat werkt ook altijd goed in de relatie met het publiek”, voegt de directeur Brand 
New Live toe. 

Dan is het nummer ‘Vaderdag’ aan de beurt. Het is een persoonlijk nummer van 
Simon dat refereert aan het verlies van zijn vader op jonge leeftijd. De showtech-
nicus laat een rustig content zien met grijzige tinten en geeft aan dat het moeilijk 
is om het gevoel van het nummer te benaderen. Iedereen kijkt Simon aan die naar 
het content kijkt en zegt: De gloed is sfeervol en subtiel. Heel mooi.” Na een minuut 
stilte vervolgt hij: “Ik zou er nog wel verder in durven gaan.” Het is weer even stil. 
Dan zegt Simon: “Ik ga het nummer a-capella zingen dus misschien wil ik wel alleen 
een spotje. De uitdaging is om hét alleen het liedje te laten zijn.” Iedereen knikt be-
gripvol. Aloys, die naast Simon zit, kijkt hem vragend aan terwijl Simon naar het 
content blijft kijken en verder iedereen stil blijft. De vergadering heeft ineens een 
ingetogen sfeer. Dan kijkt de directeur Brand New Live Simon aan en zegt: “Het is 
een zeer persoonlijk liedje en geheel aan jou hoe je het wilt neerzetten.” Simon aarzelt 
even en besluit dan: “Ik wil kijken hoe het tijdens de repetitie gaat en dan zien wat 
passend is.” Dat vindt de directeur Brand New Live geen probleem: “We kunnen ter 
plekke bepalen wat we gaan doen”, stelt hij om daarna over te stappen op de bespre-
king van de volgende paarsachtige content die gemaakt is bij het nummer ‘Wijzer’. 
Simon vindt het mooi maar ziet toch een meer roodachtige kleur voor zich bij dit 
nummer. De directeur Brand New Live stelt dan: “The devil is in the details” en 
besluit tot aanscherping van de aankleding van dit nummer. 

Na een korte koffiebreak wordt de bespreking hervat met de opkomst van Acda & 
De Munnik. Op de setlist staat vermeld dat zij hun nummer ‘Zonnestralen’ doen 
maar er staat ook een vraagteken bij. Volgens de directeur Brand New Live is dat 
nummer hun grootste hit en verwacht hij daarom dat ze dat nummer doen. Hij 
constateert dat het nog wel een check bij Acda & De Munnik behoeft. Daarna 
staan de duetten van Keizer & De Munnik en van Schilder en Acda op de setlist. 
De regisseur brandt los met ideeën. Hij vindt het leuk op de achtergrond een video 
te laten draaien met krantenkoppen en quotes over de vermeende breuk van Nick 
& Simon “om de duetten in te leiden.” Ook kunnen beelden van een ‘handjedruk’ 
verschijnen om het ‘battle-gevoel’ neer te zetten. Simon begint te lachen en zegt 
met een grote grijns op zijn gezicht: “Zolang je bij mijn nummer iets meer uitpakt 
dan bij Nick vind ik het goed.” Iedereen lacht. De regisseur lanceert dan het idee een 
boksring na te bootsen met een scheidsrechter. De directeur Brand New Live ziet 
het wel voor zich en zegt: “Dit is een dingetje om flink op te blazen.” De showtech-
nicus vraagt of de clipjes van de duetten verwerkt kunnen worden in een content. 
De vertegenwoordiger van de platenmaatschappij geeft daarop aan dat de clipjes de 
avond tevoren zijn opgenomen en zeker bruikbaar zijn. Hij zegt toe ze aan de show-
technicus te mailen. Meteen geeft de showtechnicus aan dat hij het nummer van 
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Nick met Simone Kleinsma nog niet heeft ingevuld met een content. De directeur 
Brand New Live springt daar op in: “We zijn nog in onderhandeling met Simone.” 
De vertegenwoordiger van de platenmaatschappij kijkt op en reageert: “Je weet dat 
Nick dit erg graag wil en het dus belangrijk is om er uit te komen met Simone?” De 
directeur Brand New Live knikt en licht een tipje van de sluier op: “Directeur Mojo 
en Jaap Buijs hebben met elkaar gebeld hierover en een bodem en een plafond afge-
stemd.” De vertegenwoordiger van de platenmaatschappij neemt genoegen met dat 
antwoord maar stelt nog wel: “Simon heeft zijn moment met ‘Vaderdag’ dus er moet 
ook een moment voor Nick zijn.” De directeur Brand New Live geeft aan dat hij dat 
begrijpt en er diezelfde middag nog denkt uit te komen met Simone. 

Bij ‘De Laatste Dans’ wil de regisseur dansers op het podium laten komen. “Het is 
leuk om ook wat echte dingen te hebben, anders is alles zo plat”, vindt hij. “Ik heb een 
dag in de studio gepland met de choreografe om er een strak geheel van te maken. Het 
tempo van het nummer is sturend” licht hij toe. Simon twijfelt: “Het liedje gaat niet 
over dansen maar over afscheid.” De showtechnicus schiet de regisseur te hulp en 
zegt tegen Simon: “De dramatiek van afscheid is in dans natuurlijk goed uit te druk-
ken.” Aan de gezichtsuitdrukking van Simon is te zien dat hij nog steeds aarzelt. 
“Misschien kun je iets met handen die uit elkaar gaan ofzo aan het einde van de dans”, 
zegt hij dan tegen de regisseur die dat idee met neutraliteit in ontvangst neemt. 
Het einde van de setlist is daar en er ontstaat een discussie over het gebruik van de 
A- en de B-stage en de wisseling daartussen. Klip en klaar geeft de vertegenwoordi-
ger van de platenmaatschappij aan: “De finale van de show hoort niet op de B-stage. 
Het afscheid hoort gevoelsmatig thuis op de mainstage.” Simon kijkt naar de setlist en 
zegt dan: “Dat was me nog niet opgevallen. Dat is wel een punt.” De directeur Brand 
New Live knikt en geef aan: “We kunnen dat nog veranderen. Aan het eind van de 
show zijn er momenten om de euforie van de avond uit te vergroten. Wat we op papier 
zetten, is puur een guide.” De bespreking loopt tegen het einde. Simon kijkt op zijn 
horloge en complimenteert iedereen voordat hij vertrekt als volgt: “Ik denk dat de 
mensen best een leuke avond gaan krijgen……..en wij ook!” De bespreking zit er op. 
Iedereen kan weer aan de slag met de verdere uitwerking van de aankleding voor 
deze concertreeks van ‘Symphonica in Rosso’.

Afstemmingsoverleg van de geluidsmensen
Het Hoofd Produktie van Mojo Concerts belegt medio september een afstem-
mingsoverleg met alle betrokken geluidsmensen. Aanwezig zijn de projectleider 
Technische Produktie van Mojo Concerts, de contactpersoon van de leverancier 
van alle geluidsapparatuur, de twee geluidsmensen van Nick & Simon en van de 
Motherfockerband, de geluidsman van Guido’s Orchestra en de coördinerend ge-
luidsman met de ‘overall’ verantwoordelijkheid voor het geluid. De geluidsman 
van het ‘fronthouse’ is verhinderd. 

De projectleider Technische Produktie geeft het doel van het overleg weer: “We zijn 
bij elkaar om de puntjes op de i te zetten. Waar begint de één en waar stopt de ander? 
Wie doet wat?” Alle aanwezigen knikken instemmend. De contactpersoon van de 
leverancier van alle geluidsapparatuur steekt van wal: “Wij leveren alles wat Nick & 
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Simon nodig hebben.” Hij somt vervolgens de apparatuur op die hij gaat leveren. 
De geluidsmensen van Nick & Simon luisteren aandachtig. Zodra de opsomming 
gedaan is, knikken de geluidsmensen van Nick & Simon waarna één van hen zegt: 
“Zo hadden wij het ook in gedachten.” De ander richt zich vervolgens tot het Hoofd 
Produktie en vraagt: “Is het bühneplaatje al bekend?”. Dat blijkt deels bekend te 
zijn: “Het orkest is bekend, de band moeten we nog bekijken. In ieder geval staat het 
orkest achter en de band voor.” Met die informatie kunnen de geluidsmensen van 
Nick & Simon uit de voeten voor wat betreft de opstelling van hun apparatuur. 
“Wij nemen twee monitor tafels mee, één voor Nick & Simon en één voor de band”, 
licht één van hen nog toe. De projectleider Technische Produktie checkt daarop bij 
hen of zij ook de monitoring van de gastartiesten voor hun rekening nemen. Dat 
blijkt het geval te zijn. De geluidsman van Nick & Simon geeft in dat verband aan 
dat de 3JS vier verschillende gitaren nodig hebben voor hun optreden. “Dus er is 
gitaarwissel-gedoe”, constateert de projectleider Technische Produktie. Hij vervolgt: 
“Dan moeten we aan jullie kant een hoekje maken voor de gitaren.” Hij pakt de te-
kening van het podium erbij en ziet een mogelijkheid daartoe rechts achterin. De 
geluidsman van Nick & Simon ziet dan dat het podium niet gelijkvloers is en geeft 
aan dat het handig is de gitaren ongeveer op gelijke hoogte te hebben staan als de 
artiesten op het podium. In reactie daarop spreekt het Hoofd Produktie heldere 
taal: “Voorop staat dat iedereen goed moet kunnen werken maar feit is dat het platform 
niet op gelijke hoogte is met het podium.” De geluidsman van Nick & Simon vraagt 
het Hoofd Produktie dan naar de bandopstelling. “Die ken ik niet. Die informatie 
moet bij Volendam Music vandaan komen”, antwoordt hij. “Dan vraag ik dat wel aan 
de bandleider”, bedenkt de geluidsman hardop. Dan schiet het Hoofd Produktie 
nog iets belangrijks te binnen: “We moeten nog even kijken naar de backline. Ik 
wil het podium zo netjes mogelijk houden zodat het er strak uit ziet. Het liefst wil ik 
ook geen grote vierkante bakken op het podium.” De anderen nemen dat voor ken-
nisgeving aan. De projectleider Technische Produktie richt zich vervolgens op de 
geluidsman van het orkest en zegt: “Een eerste indeling van het orkest is gemaakt en 
doorgesproken met Guido.” De geluidsman van het orkest blijkt al op de hoogte te 
zijn van de betreffende indeling. Hij geeft aan dat hij alle input van het orkest los 
van elkaar aanlevert bij de coördinerend geluidsman op diens verzoek. Hierop kijkt 
de projectleider Technische Produktie de coördinerend geluidsman vragend aan. 
“Dat geeft mij een beter gevoel. Ik kan het dan overzien en heb controle, dat maakt het 
voor mij gemakkelijker”, luidt de verklaring van de coördinerend geluidsman. Er 
wordt verder geen issue van gemaakt en de projectleider concludeert: “Volgens mij 
hebben we nu artiesten, band en orkest doorgesproken”, waarop iedereen knikt.

De vraag die dan rijst is: “Hoe gaan we alles aan elkaar hangen?” De contactper-
soon van de leverancier van alle geluidsapparatuur constateert daarop meteen: “Er 
is één baas nodig.” Het blijft even stil. De geluidsman van het orkest wijst dan 
naar de coördinerend geluidsman en roept lachend: “Hij is de baas!” Het Hoofd 
Produktie maakt van het moment gebruik om toe te lichten hoe de samenstel-
ling van de groep geluidsmensen tot stand is gekomen. “In overleg met Volendam 
nemen Nick & Simon hun eigen geluidsmensen mee en is er ook voor gekozen om het 
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fronthouse te bemannen met iemand die hen goed kent”, vertelt hij. Het is stil, men 
kijkt de tafel rond en er is een lichte spanning voelbaar. De geluidsman van Nick 
& Simon verbreekt de stilte door de volgende verklaring te geven: “Nick en Simon 
zijn lastige zangers.” De spanning blijft hangen. De geluidsman van Nick & Simon 
licht verder toe: “Voordeel van deze geluidsman voor het ‘fronthouse’ is dat hij al 
honderden keren met Nick & Simon heeft gewerkt en precies weet wie van hen welk 
zinnetje doet.” Het Hoofd Produktie stelt aansluitend: “Het is goed om er iemand te 
hebben staan met de nodige ervaring met Nick & Simon.” Over de onderlinge ver-
houdingen is hij echter klip en klaar: “De coördinerend geluidsman beslist en heeft 
het laatste woord.” Niemand reageert. De coördinerend geluidsman haalt opgelucht 
adem en het Hoofd Produktie gaat verder met het volgende item. Hij deelt mee 
dat in het draaiboek van het concert geheel wordt uitgeschreven wat wanneer op 
het podium gebeurt en gaat in op het repetitieschema. “Het orkest repeteert een paar 
dagen in Landgraaf, de band repeteert apart in Amsterdam. Er is een dag gepland 
waarop het orkest, de band en ook Nick & Simon samen oefenen.” De coördinerend 
geluidsman geeft aan daar graag bij te zijn. Hij pakt zijn agenda en ontdekt dat 
hij op de betreffende dag al diverse afspraken heeft staan. Even is een frons te zien 
op zijn voorhoofd maar meteen besluit hij die afspraken te verzetten zodat hij bij 
de gezamenlijke repetitie kan zijn. Het Hoofd Produktie gaat verder: “Vanaf 4 
oktober zijn de repetities in het Geldredome, op de woensdagavond verhuizen we alles 
naar het hoofdpodium zodat we daar donderdag en vrijdag nog met iedereen kunnen 
repeteren”. Alle geluidsmensen geven aan op die donderdag en vrijdag aanwezig te 
zijn. Niemand heeft verder nog punten ter bespreking en het afstemmingsoverleg 
is daarmee ten einde. 

De generale repetitie in het Gelredome
Eind september 2011 zijn de repetities voor de ‘Symphonica in Rosso-concerten’ 
in volle gang. In Amsterdam oefent The Motherfockerband een paar dagen samen 
met Guido’s Orchestra. In de week voorafgaand aan het eerste concert doen zij dat 
in een ruimte van het Gelredome. Zodra in de arena het podium gereed is, instal-
leren zij zich daar om samen verder te oefenen. Gedurende de laatste twee dagen 
repeteren Nick & Simon zelf ook mee en krijgt het geheel definief vorm. 

Het is vrijdag 7 oktober 2011. Rond elf uur in de ochtend druppelt iedereen bin-
nen voor de generale repetitie. De bandleden zitten al in hun kleedkamer wanneer 
Nick & Simon arriveren. Eén van de achtergrondzangeressen is grieperig en ligt 
onder een dekentje op de bank te slapen. “Ze heeft antibiotica gekregen, dus morgen 
staat ze er wel”, schat de bandleider van The Motherfockerband in. De producer 
van Nick & Simon komt aanrijden en even later arriveert ook de bus met de men-
sen van Guido’s Orchestra. In de arena van het Gelredome zijn alle technici al druk 
bezig. Voor medewerkers van Mojo Concerts en Brand New Live is een produktie-
kamer ingericht waar de accreditatie en cateringbonnen afgehaald kunnen worden. 
Een vertegenwoordiger van de platenmaatschappij van Nick & Simon loopt overal 
en nergens rond en ook Aloys Buijs is van de partij. In het Gelredome lopen ook 
al beveiligingsmensen rond. Zij bewaken de toegang en zorgen dat geen van de 
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aanwezigen foto’s of filmpjes maakt. Niets van de show mag immers vroegtijdig 
uitlekken!

Een uurtje later is iedereen aan het lunchen in de kantine. Nick & Simon zitten 
samen aan een tafel. Ze nemen ondertussen nogmaals de setlist door en maken er 
aantekeningen op. Ze willen toch nog wat aanpassingen want zodra de directeur 
Brand New Live verschijnt, vraagt Simon hem meteen: “Kunnen een aantal zaken 
nog anders worden geregeld?” Dat blijkt geen probleem te zijn. Nick & Simon kun-
nen tijdens de generale repetitie nog aangeven wat ze anders willen. Dan geeft 
Simon aan: “We willen de nummers die we gisteren met de gastartiesten hebben ge-
oefend vandaag nog een keer repeteren.” Ook dat is mogelijk. “We doen vandaag de 
hele setlist met alles erop en eraan”, zegt de Directeur Brand New Live waarna hij 
de kantine weer verlaat en de trap afgaat richting de arena van het Gelredome. De 
band is klaar met lunchen en gaat terug naar de kleedkamer om zich om te kleden. 
“We moeten in showkleding verschijnen”, zegt één van de bandleden. Dat geldt ook 
voor Nick & Simon. “Het plaatje wordt dan compleet en zo nodig kan de styliste nog 
aanpassingen doen”, legt de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij uit. “Ze 
heeft oog voor details, alles moet precies kloppen”, vertelt hij. In de arena staan de 
technici al klaar voor de generale repetitie. “Alle videocontents zijn scherp getimed”, 
meldt de coördinator showtechniek in het voorbijgaan. De sfeer in het ‘front of 
house’ is gemoedelijk. “Het geluid loopt goed”, vindt men daar. “Er zijn dan ook 
goede afspraken gemaakt over de onderlinge rolverdeling”, geeft één van de mensen uit 
het ‘fronthouse’ aan. De producer van Nick & Simon stelt zich op voor het ‘front 
of house’ zodat hij ‘overall’ de muziek goed kan beoordelen. “Alles is tot op micro-
minuut geprogrammeerd”, zegt hij vol vertrouwen. De volgspotters zitten gereed en 
het orkest zit op het podium al warm te spelen. Nick komt een kijkje nemen op het 
podium en begint de volgspotters te dollen door erg snel heen en weer te bewegen. 
De producer geeft Guido nog wat laatste aanwijzingen en dan start de generale 
repetitie van Symphonica in Rosso 2011.

Het gehele decor kleurt rood en op de videoschermen is het logo van Symphonica 
in Rosso te zien. Tijdens de ouverture toont het videoscherm beelden van orkest-
leden en daarna van Nick & Simon die vanuit hun kleedkamer naar het podium 
lopen. Dan komen Nick & Simon via een trap het podium op en beginnen met 
‘Kijk Omhoog’. Ze zijn beiden gekleed in een prachtig donker kostuum in com-
binatie met een rood overhemd en ook een rode broekriem. Zelfs de gitaar van 
Nick is rood. Het totale plaatje is stijlvol en geheel in de sfeer van Symphonica in 
Rosso. Terwijl Nick & Simon al met hun tweede nummer bezig zijn, draait Nick 
zich even om naar het decor achter hem om daar zelf een glimp van op te vangen. 
“Ik zie er nooit wat van want ik sta er altijd met mijn rug naar toe”, zegt hij achteraf. 
Wannneer het nummer klaar is, doet Simon het welkomstwoord. De setlist wordt 
daarna verder doorlopen tot en met nummer zes. Het valt dan even stil en Simon 
vraagt zich af: “Wat gaan we nou doen?” Hij werpt een blik op de setlist en weet het 
weer: “Oh ja….Een Nieuwe Dag.” Meteen zet het orkest het intro van het nummer 
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in en is er op de ‘snor’229 een zonsopkomst te zien. Nick blijkt niet helemaal tevre-
den te zijn over de toonhoogte van het nummer. Hij gebaart naar de toetsenist uit 
de band dat het hoger moet waarop de toetsenist knikt dat hij het begrepen heeft. 
Het volgende nummer is ‘Vallen en Opstaan’. Nick loopt naar de catwalk aan de 
rechterzijkant en kijkt of Simon naar de catwalk aan de linkerzijkant gaat. Dat 
doet Simon en bij het volgende nummer wisselen de heren van catwalk. Daarna is 
het showtime voor de 3JS en Simon kondigt hen aan: “Zij waren al een voorbeeld 
voor ons toen wij nog niet bekend waren. Wij zijn dan ook vereerd om vanavond onze 
Volendamse vrienden in onze show te hebben. Hier zijn de 3JS!”. Nick vertolkt daar-
op het nummer ‘Hou van Mij’ van de 3JS en daarna doen Nick & Simon samen 
het ‘Wiegelied’. Via de showtrap komen dansers het centrum van het podium op 
en bootsen zij de videoclip van het nummer min of meer na. 

Het moment voor de ‘bol’ die in de uiteindelijke uitvoering een cylinder is gewor-
den, is daar. Terwijl Nick & Simon het nummer ‘Een Zomer Lang’ doen, zakt de 
cylinder op het podium. Na het daaropvolgende nummer ‘Het Masker’ gaat de 
‘snor’ omlaag zodat Nick & Simon in het donker de cylinder in kunnen achter de 
‘snor’. Het licht blijft echter iets te lang op hen gericht waarop Simon aangeeft: 
“De lichten moeten meteen uit zodat we het trappetje af kunnen naar achteren.” Er 
klinkt geroffel van de drums en de spanning bouwt op. Dan komt de cylinder in 
beweging. Langzaam schuift de cylinder waarop sterren zijn geprojecteerd de arena 
in richting het ‘front of house’. Het is de bedoeling dat na twee minuten en dertig 
seconden Nick & Simon met een podium uit de cylinder dalen en hun nummer 
‘Wijzer’ inzetten. De timing loopt echter niet lekker. Het podium zakt te vroeg uit 
de cylinder waardoor Nick & Simon al open en bloot in de arena zweven terwijl 
het orkest nog niet is gestart. De magie van het moment is daardoor weg. Dan 
wordt ‘Wijzer’ alsnog ingezet maar ook met het geluid gaat het niet goed want 
Nick vraagt tijdens het nummer: “Mag ik wat harder?” De vertegenwoordiger van 
de platenmaatschappij kijkt vanaf de grond toe. “We hebben bewust dit nummer 
gekozen voor dit moment in de show omdat we begin dit jaar ‘Wijzer’ speciaal opnieuw 
hebben uitgebracht voor Symphonica in Rosso”, zegt hij. Het Hoofd Produktie van 
Mojo Concerts staat een stukje verderop en stelt:“Dit is de klapper van de show.” 
Het is dan ook van groot belang dat “de timing strak loopt en de magie van dit 
moment goed tot uitdrukking komt.” Nick & Simon doen ondertussen ‘Wat Een 
Nacht’ op het zwevende podium gevolgd door ‘Vallende Sterren’ terwijl ze door de 
lucht langzaam terug schuiven naar het hoofdpodium. Het is duidelijk: “Dit stukje 
moeten we opnieuw oefenen.” Dat gebeurt aan het einde van de middag maar ook 
dan loopt de timing niet goed. Deze keer begint het orkest al te spelen terwijl Nick 
& Simon nog in de cylinder zitten. Het Hoofd Produktie van Mojo verzucht: “We 
moeten écht strak sturen op die twee minuten en dertig seconden. Dit mag niet mis 
gaan tijdens de show!” 

229 Dit is een showelement dat deel uit maakt van het podiumdecor.
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De repetitie gaat door. Simon doet het nummer ‘Vaderdag’ zonder enige begelei-
ding. Wanneer hij klaar is, zegt hij: “De spot mag dan héél snel weer uit!” Dan volgt 
het USA blok dat opent met het Amerikaanse volkslied en een Amerikaanse vlag 
op de ‘snor’. De videoschermen tonen beelden van ‘The American Dream’, de do-
cusoap waarin Nick & Simon proberen muzikaal succes op te starten in Amerika 
en die begin 2011 is uitgezonden op televisie door de TROS. Ook hier loopt 
de timing niet lekker maar “het hoeft niet opnieuw want het is wel helder”, aldus 
Simon. Er volgt een medley van ‘Hotel California’, ‘Jailhouse Rock’ en ‘Listen to 
the Music’. “Kan die auto cue iets eerder doorrollen zodat ik op tijd weet welk liedje er 
volgt?”, vraagt Simon meteen na afloop van de medley. Aansluitend instrueert hij 
de volgspotter: “En ik hoef hier niet gevolgd te worden. Dit moment is niks.” Daarna 
is het even stil op en rond het podium. Dan stelt Nick: “We kunnen door.” Hij 
kijkt op de setlist en ziet dat hij aan de beurt is voor een praatje. “Hier ga ik wel 
iets vertellen over Marco en italiaanse liedjes om van daaruit de brug te slaan naar het 
volgende nummer ‘Vivo Perlei’”, vertelt Nick. Eén van de achtergrondzangeressen 
komt vervolgens naar voren om samen met Nick het betreffende nummer te repe-
teren. Simone Kleinsma zal voor dit nummer geen acte de presence geven zoals de 
bedoeling was want “zij wilde de hoofdprijs”, aldus Aloys Buijs. 

De rest van de setlist wordt zonder problemen doorlopen en dan zit om zes uur 
in de middag de generale repetitie erop. “Er moeten nog wat laatste puntjes op de i 
worden gezet maar morgenavond staat alles!”, zegt Aloys. 

Het openingsconcert van ‘Symphonica in Rosso’ in 2011 
Op 8 oktober 2011 heerst ’s middags om vier uur al een gezellig sfeertje rond-
om het Gelredome. De eerste bezoekers zijn al daar en scharen zich om de grote 
vrachtauto van de Nick & Simon Merchandise. Er zijn speciale ‘Symphonica in 
Rosso T-shirts’ van Nick & Simon te koop in de kleuren zwart of rood met daarop 
gedrukt het door Henk Schiffmacher ontworpen logo van ‘Symphonica in Rosso’. 
Menigeen koopt er eentje als aandenken. De vaste fotograaf van Volendam Music 
BV arriveert. Hij gaat op zoek naar Aloys “om te horen of er nog speciale wensen 
zijn.” Die blijken er te zijn. “Ik wil graag een close up en een overzichtsfoto”, geeft 
Aloys aan. “Ik heb ze morgen nodig voor de website en het persbericht dat ik uit doe”, 
zegt hij dan. De fotograaf zegt toe de volgende ochtend materiaal aan te leveren. 
Hij vraagt Aloys vervolgens om een setlist. Aloys kijkt moeilijk.“Dan weet ik waar 
ik wanneer moet gaan staan”, licht de fotograaf zijn verzoek toe. “Oh maar dat wijst 
zich vanzelf ”, reageert Aloys dan. De fotograaf moet zich dus zonder setlist zien te 
redden. De fotograaf heeft echter ook nog geen accreditatie. Hij meldt zich bij de 
produktiekamer en geeft aan dat hij op de perslijst staat. Wanneer hij vraagt of hij 
ook backstage toegang heeft zodat hij ook van achter het podium foto’s kan nemen 
van de show, kijkt de medewerkster van Mojo Concerts bedenkelijk. Ze vraagt 
een collega die de perslijst beheert om raad. “Dat loopt via het management”, luidt 
het antwoord. Toevallig komt Aloys Buijs net op dat moment de produktiekamer 
binnen. De fotograaf klampt hem aan waarop Aloys bij de betreffende medewerk-
ster van Mojo Concerts aangeeft: “Een backstagepasje is in dit geval in orde. Hij is 
onze huisfotograaf.” De fotograaf krijgt vervolgens een pasje. De medewerkster van 
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Mojo Concerts geeft hem nog wel het volgende mee: “Het is niet de bedoeling dat 
je in de kleedkamers van Nick & Simon gaat fotograferen.” De fotograaf vindt dat 
vanzelfsprekend en antwoordt: “Nee, dat doe ik nooit!” Als hij de produktiekamer 
uitloopt, ziet hij een groot rek staan met daarin een stapel setlists. Hij neemt er 
één van de stapel en zegt tegen zichzelf: “Ziezo, die heb ik ook binnen.” Vervolgens 
gaat hij de arena in om “de boel te verkennen.” Hij loopt een rondje door de arena 
en schat in “wat de beste positie is om mooie plaatjes te schieten.” Wanneer hij een 
inschatting daarvan heeft gemaakt, stelt hij zijn apparatuur in. Circa een uur voor 
aanvang van het concert begeeft de fotograaf zich naar het podium om zijn start-
positie in te nemen. 

Tegen vijven is het druk in de kantine. De Motherfockerband zit daar samen aan 
een tafel te eten. Ook de orkestleden eten samen maar zitten gezien de grootte van 
hun groep verdeeld over meerdere tafels. De Volendamse geluidsmensen zitten 
samen aan tafel met de Volendamse mensen van de showtechniek. De mensen die 
voor Mojo Concerts werken, zitten bij elkaar aan een andere tafel. Aloys en Alice 
Buijs eten even snel samen. Jaap is er nog niet. 

Om zeven uur in de avond gaat het Gelredome open voor de bezoekers. Veel be-
zoekers dragen iets roods en hebben daarmee gehoor gegeven aan de dresscode. 
Nick & Simon trekken zich terug in hun enorm luxe en ruime kleedkamer. De 3JS 
nemen een kijkje op de perstribune. Deze blijkt echter niet afgesloten te zijn voor 
het overige publiek en dus komen meteen bezoekers op hen af voor een fotootje. 
De 3JS verlaten de tribune dan ook weer snel en nemen een kopje koffie in de ver-
gaderruimte van Volendam Music BV. Jaap Buijs is daar ook en heeft speciaal voor 
deze gelegenheid een rood overhemd aangetrokken. Vlak voordat het concert start, 
begeeft iedereen zich naar de skybox van waaruit het concert in alle rust goed is te 
volgen. Het Gelredome is lekker vol met 30.000 bezoekers en er heerst een gemoe-
delijke sfeer. Op www.twitter.com is een tweet van Nick te lezen: “Alles en iedereen 
is er klaar voor! We gaan jullie verrassen. Veel plezier vnv!! #Symphonicainrosso.” 

Even na achten gaat de kop er af. Symphonica in Rosso 2011 begint. Nick & 
Simon komen de trap af en een luid applaus volgt. De heren zijn duidelijk onder 
de indruk en raken zelfs even hun tekst kwijt. “Het is onbeschrijfelijk wat er op zo’n 
moment met je gebeurt”, zegt Nick achteraf. “Wanneer je daar staat, dringt het pas 
door dat die tienduizenden mensen speciaal voor ons zijn gekomen. Dat is overweldi-
gend!”, aldus Simon na het concert. 

Naarmate de show vordert, reageert het publiek steeds enthousiaster en komen 
Nick & Simon meer en meer los. Wanneer de cylinder als een soort lampion met 
blinkende sterren door de arena naar voren schuift, houdt iedereen de adem in. 
Het publiek wacht vol verwachting op wat komen gaat. De mensen achter de 
schermen kruizen hun vingers en hopen op een juiste timing. En het gaat goed! De 
cylinderbodem zakt bij het intro van ‘Wijzer’ en Nick & Simon zetten in terwijl ze 
boven het publiek zweven. Het is in één woord betoverend! 

Book 1.indb   113 8-8-2013   16:12:15



114 een wereld van succes

Het concertblokje met Acda en De Munnik nadert. Terwijl Nick & Simon samen 
met The Motherfockerband een a capella showtje weggeven op het B-podium, is 
er mainstage een rode vleugel geïnstalleerd. Meteen aansluitend start een video 
die de ‘battle’ tussen Keizer & De Munnik en Nick & Thomas weergeeft. Simon 
kondigt vervolgens De Munnik aan en samen doen zij hun nummer ‘Kijk Me Na’. 
Vervolgens verschijnt Nick op het podium die Thomas aankondigt en samen met 
hem ‘Sterker Dan Ooit’ zingt. Terwijl Acda en De Munnik het blokje afsluiten met 
hun hit ‘Zonnestralen’, wisselen Nick & Simon snel van outfit. Simon begeeft zich 
meteen naar het D-podium midden in de arena om daar vol in de spotlights zijn 
nummer ‘Vaderdag’ te doen. Hij staat er ontspannen bij terwijl hij het zingt. Na 
de laatste toon maakt Simon een diepe buiging. Het ademt respect uit. Meteen is 
ook het licht uit. Een groot applaus volgt. Later in de show krijgt ook Nick zijn 
moment wanneer hij samen met Pearl ‘Vivo per lei’ neerzet en daarmee zijn liefde 
voor muziek uitdrukt. In perfect Italiaans klinkt door het Gelredome: “Vivo per lei 
da quando sai, la prima volta l’ho incontrata…” Nick en Pearl zetten het nummer 
vol liefde en gevoel neer. Het is adembenemend mooi en perfect uitgevoerd. “Ik 
spreek geen Italiaans en heb een aantal maanden dag in dag uit de tekst van dit num-
mer ingestudeerd”, verklapt Nick achteraf. 

Het einde van het concert nadert. Op het podium verschijnen de ‘river dancers’. 
Nick & Simon begeven zich backstage naar het E-podium vlak voor de achterste 
tribune. Daar doen ze het nummer waarmee ze hun allereerste hit scoorden ‘De 
Soldaat’ gevolgd door hun andere grote hit ‘Rosanne’. Een brug daalt neer zodat 
Nick & Simon daarover naar de betonbaan aan de linkerzijkant van de arena kun-
nen lopen terwijl ze ‘Pak Maar Mijn Hand’ zingen en van daaruit teruggaan naar 
het hoofdpodium. Dan krijgt Simon zijn grote vriend Kees Tol in de smiezen te 
midden van het publiek. Kees zit op de schouders van DJ Sander Lantinga. Simon 
aarzelt geen moment en klimt over het hek. Hangend aan het hek zingt hij Kees 
toe die met beide armen in de lucht meedeint. Het enthousiasme spat er af. Nick 
kijkt lachend toe. Wanneer Simon weer over het hek terug geklommen is, lopen 
ze samen het hoofdpodium op om het publiek te bedanken. Dan trekken Nick & 
Simon zich terug. Ook de band verlaat het podium. Het orkest blijft in het donker 
zitten. Het publiek applaudisseert. Alle mensen op de zittribunes zijn gaan staan 
en na een paar minuten klinkt luid: “We want more!”. De band neemt dan weer 
plaats. Op de catwalk verschijnen Nick & Simon en door het Gelredome klinkt 
‘Lippen op de Mijne’ terwijl de videoschermen beelden tonen van bezoekers van 
het concert die elkaar zoenen. Dan volgt de allerlaatste toegift van Nick & Simon 
in de vorm van ‘Steeds Weer’. Nick & Simon buigen nog een laatste keer en ver-
dwijnen dan achter de coulissen. Het openingsconcert van ‘Symphonica in Rosso’ 
2011 is afgelopen.

Jaap Buijs verlaat met zijn gezelschap meteen de skybox en begeeft zich richting de 
kleedkamer van Nick & Simon. Wanneer hij daar arriveert, zijn Nick & Simon er 
al en is ook hun producer in de kleedkamer. De stemming is uitgelaten. De span-
ning is er duidelijk van af. De styliste verzamelt ondertussen alle kledingstukken en 
rijdt het kledingrek naar buiten want “alles moet worden gewassen voor de volgende 
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show.” Ook de fotograaf van Volendam Music BV komt een kijkje nemen bij de 
kleedkamer. “Ik heb mooie plaatjes” meldt hij. “Het was een onbeschrijflijke erva-
ring”, zegt Simon glunderend. Nick is wat minder expressief. Voor Nick & Simon 
is het feest deze avond echter nog niet voorbij. In een lounge aan de andere kant 
van het Gelredome wachten ruim tweehonderd gasten om samen het succes van 
Symphonica in Rosso 2011 te vieren. Terwijl een beveiliger Nick & Simon naar 
de betreffende lounge brengt, wordt in een hoekje in de hal druk geëvalueerd. De 
directeur van Mojo Concerts zit daar met het Hoofd Produktie van Mojo Concerts 
en de directeur van Brand New Live terug te blikken op het concert en geeft aan 
wat er nog beter kan. De recencies over het openingsconcert zijn echter over het 
algemeen meer dan lovend. De Telegraaf kopt in een speciale Symphonica in Rosso 
uitgave: “Nick & Simon stelen de show.” De Metro schrijft: Nick & Simon na het 
Gelredome: op naar de Arena.” Het Parool recenseert: “Nick en Simon zorgden voor 
een spetterende avond…..” Alleen de Volkskrant laat zich kritisch uit: “Een avond 
lang heb je het gevoel dat er bij Nick & Simon meer in moet zitten, of dat ze misschien 
echt een maatje te klein zijn.” De Volendammers raken er niet door van de wijs.“Er 
zijn 120.000 kaarten verkocht, er zijn maar weinig artiesten die dat tegenwoordig 
voor elkaar krijgen”, stelt Jaap Buijs. De volgende dag staat een concertverslag van 
de hand van Aloys op de website van Volendam Music BV met als kop: “Eerste 
Symphonica in Rosso met Nick & Simon is een groot succes”, ondersteund door een 
zevental foto’s van de huisfotograaf van Volendam Music BV. Begin november 
2011 brengen Nick & Simon het nummer ‘Bij je Zijn’ uit voorzien van een video-
clipje met een compilatie van hun Symphonica in Rosso concert. Het is een mooie 
opwarmer voor de dubbel-cd en de dvd van de Symphonica in Rosso concerten 
met Nick & Simon die eind novemer 2011 verschijnt. Het album komt binnen op 
de eerste plaats in de Album Top 100 en bereikt al binnen enkele weken de status 
van dubbelplatina230. 

De praktijkbeschrijving van Nick & Simon in relatie tot Symphonica in Rosso 
2011leidt tot de volgende inzichten in succesbepalende aspecten. 

Een ‘booster’ voor succes 
In de vorige paragraaf is al aangestipt dat de onthulling van Nick & Simon als 
hoofdartiest in de ‘Symphonica in Rosso-concerten’ van 2011 hen geen windeieren 
legt. Zij staan vanaf dat moment volop in de publiciteit hetgeen volgens de den-
klijn van Doherty hun populariteit doet toenemen231. Het prestigieuze imago van 
‘Symphonica in Rosso’ dat is terug te voeren op de ‘brand design’ van ‘Symphonica 
in Rosso’ als merk, speelt een belangrijke rol. Het is immers de grootste muziek-
produktie die Nederland kent die bovendien garant staat voor kwaliteit doordat 
zij eerder internationaal grote namen zoals Lionel Richie, Diana Ross en Sting op 
het podium heeft gehad. Niet voor niets trekt ‘Symphonica in Rosso’ in 2011 dik 
120.000 bezoekers. Dit zijn deels fans van Nick & Simon maar vooral ook mensen 
die op het concept van ‘Symphonica in Rosso’ afkomen ongeacht de hoofdartiest. 

230 De status van dubbelplatina houdt in dat er 100.000 exemplaren zijn verkocht.
231 Vgl. Doherty in The Music Management Bible, 2003
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Een deel daarvan zal Nick & Simon (meer) gaan waarderen door het concertbe-
zoek en wellicht hun muziek kopen. De naam en faam van ‘Symphonica in Rosso’ 
is daarmee een ‘booster’ voor het succes van Nick & Simon. Het feit dat zij daar 
als hoofdartiest staan, is immers voor het publiek een indicatie van de status en 
muzikale kwaliteit van Nick & Simon gezien de uitstraling van ‘Symphonica in 
Rosso’ als merk232. 

Niet voor niets zorgt Volendam Music BV er samen met hun platenmaatschap-
pij voor dat de link tussen Nick & Simon en ‘Symphonica in Rosso’ voortdu-
rend wordt gelegd in de publiciteit. Blijkens de praktijkbeschrijving colpoteren 
Volendam Music BV en de platenmaatschappij deze link via diverse kanalen. Eind 
2010 maken Nick & Simon via het televisieprogramma ‘The Voice of Holland’ 
bekend dat ze in 2011 in ‘Symphonica in Rosso’ staan. Vanaf dat moment komt in 
elk interview met Nick & Simon ‘Symphonica in Rosso’ te sprake met als resultaat 
dat de pers die link in leven houdt. Begin 2011 brengen ze de ‘Symphonica in 
Rosso-versie’ van het nummer ‘Wijzer (Dan Je Was)’ uit. Wanneer Nick & Simon 
een Gouden Harp in ontvangst nemen, kondigen ze voor het oog van de televi-
siecamera een vierde ‘Symphonica in Rosso-concert’ aan. Om de publiciteit uit 
de zomerdip te halen, wekken ze in augustus 2011 de suggestie uit elkaar te gaan. 
Het blijkt echter niet meer dan een publiciteitsstunt om de link met ‘Symphonica 
in Rosso’ nieuw leven in te blazen en in dat kader in samenwerking met Acda & 
De Munnik twee nieuwe singles te lanceren. In aanloop naar de ‘Symphonica in 
Rosso-concerten’ is de ‘battle’ tussen de twee tijdelijke duo’s de manier om de 
link in stand te houden. Ook verschijnen Nick & Simon in diezelfde periode in 
een TV-commercial van de Nederlandse Spoorwegen. De commercial maakt een 
knipoog naar de ‘Symphonica in Rosso-concerten’ door de trein als vervoermiddel 
voor concertbezoek te promoten. De ‘Official Nick & Simon Merchandise’ ver-
koopt in het kader van de concerten speciale ‘Nick & Simon T-shirts’ met daarop 
het logo van ‘Symphonica in Rosso’. Meteen na afloop van het eerste concert doet 
Volendam Music BV een persbericht uit waarin het succes van Nick & Simon 
op het podium van ‘Symphonica in Rosso’ wordt benadrukt en staat de volgende 
dag een fotoreportage van het concert op hun website. Ook na afloop van de 
concertreeks benut Volendam Music BV samen met hun platenmaatschappij de 
link tussen Nick & Simon en ‘Symphonica in Rosso’. De single ‘Bij Je Zijn’ die 
begin november 2011 uitkomt, is immers voorzien van een videoclip met een 
compilatie van een ‘Symphonica in Rosso-concert’ met Nick & Simon. Een dub-
bel-CD met DVD van de ‘Symphonica in Rosso- concerten’ met Nick & Simon 
volgt eind november 2011 en vindt gretig aftrek. Uit dit alles is af te leiden dat het 
merk ‘Symphonica in Rosso’ als trekpaard fungeert voor de marketing van Nick 
& Simon waarbij Volendam Music BV en hun platenmaatschappij blijk geven van 
een doordachte marketingstrategie en promotiemix233. 

232 Vgl. Boer, 2007
233 Vgl. Kotler en Armstrong, 2009
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Vernieuwing met behoud van eigen sound
Het belang van een eigen sound om als muziekartiest succesvol te zijn en te blijven 
is in het kader van de bespreking van de ‘Fier-tour’ al naar voren gekomen. De 
kunst is volgens Allen de eigen sound zodanig door te ontwikkelen dat het herken-
baar blijft voor het bestaande publiek. Doordat het samenspel tussen pop- en klas-
sieke muziek bij ‘Symphonica in Rosso’ voorop staat, is het voor Nick & Simon de 
ideale gelegenheid hun hits in een nieuw jasje te steken. Door de ‘Nick & Simon-
sound’ te voorzien van een licht klassiek sausje spreken zij een nieuw publiek aan 
zonder op hun bestaande publiek in te boeten. Om er verzekerd van te zijn dat 
het eigen geluid van Nick & Simon voldoende overeind blijft, zorgt Volendam 
Music BV er in de gehele voorbereiding van de ‘Symphonica in Rosso-concerten’ 
voor dat cruciale posities bezet zijn met ‘eigen spelers’. Het is aan de bandleider 
van de Motherfockerband en de vaste producer van Nick & Simon om de muzi-
kale arrangementen aan te passen met de expliciete opdracht de eigen sound van 
Nick & Simon te behouden. Bij de repetities luisteren zij dan ook nauwlettend of 
Guido’s Orchestra de arrangementen uitvoert zoals is bedoeld en de eigen sound 
van Nick & Simon niet ondergesneeuwd raakt door de orchestrale toevoegingen. 
Tijdens de ‘Symphonica in Rosso-concerten’ wordt de eigen sound van Nick & 
Simon bovendien geborgd door de begeleiding van de Motherfockerband, de vaste 
begeleidingsband van Nick & Simon. De producer van Nick & Simon ziet dan toe 
op het juiste samenspel tussen Nick & Simon, de Motherfockerband en Guido’s 
Orchestra. In andere woorden: hij ziet toe op de juiste verhouding tussen de eigen 
sound van Nick & Simon en de nieuwe orchestrale sound waar hun nummers voor 
deze gelegenheid mee zijn aangekleed. Dat daarin de juiste mix is gevonden om een 
breder publiek aan te spreken en de positie op de Nederlandstalige muziekmarkt 
(verder) te verstevigen, leid ik af uit de dubbelplatina status die de dubbel-CD en 
DVD van het ‘Symphonica in Rosso-concert’ met Nick & Simon binnen een paar 
weken bereikt. Onder de noemer van de ‘Symphonica in Rosso-concerten’ kunnen 
Nick & Simon bovendien een muzikaal experiment aangaan zonder enig afbreuk 
te doen aan hun bestaande imago. Het is dan ook een mooi aangrijpingspunt om 
de samenwerking aan te gaan met een ander bekend Nederlands duo, Acda & De 
Munnik, en uit te vinden hoe het publiek op die ontwikkeling reageert. Door twee 
nieuwe combinaties te maken, Nick & Thomas en Keizer & De Munnik, begeven 
Nick & Simon zich voorzichtig op een nieuw pad. Als het niet aanslaat bij het 
publiek, is het muzikale expertiment prima te verkopen als een eenmalige actie in 
het kader van ‘Symphonica in Rosso’. Slaat het wel aan dan is de deur geopend om 
de samenwerking uit te bouwen en bijvoorbeeld te komen met een album van Nick 
& Thomas, een album van Keizer & De Munnik of een album van hen vieren met 
nummers in wisselende samenstelling. Aangezien de duetten van Nick & Thomas 
en van Keizer & De Munnik goed zijn ontvangen door het publiek, blijkt deze 
samenwerking een succesvol middel tot verdere muzikale vernieuwing234. 

234 Vgl. Allen, 2007
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Risicomanagement als business-strategie 
Hierboven is al aangestipt dat in de aanloop naar de ‘Symphonica in Rosso-con-
certen’ Volendam Music BV zorgt voor ‘eigen spelers’ op cruciale posities. Dit doet 
Volendam Music BV om mogelijke risico’s in te perken. Volendam Music BV wil 
duidelijk niet het risico lopen dat de aanpassingen van de muzikale arrangementen 
van de nummers van Nick & Simon ten koste gaan van de herkenbaarheid van hun 
sound en zij zet de bandleider van de Motherfockerband en de vaste producer van 
Nick & Simon in om dat te voorkomen. Omdat een eigen sound onlosmakelijk is 
verbonden met een eigen sfeer, borgt Volendam Music BC dat de omlijsting van 
de ‘Symphonica in Rosso-concerten’ recht doet aan de sfeer die Nick & Simon 
willen uitstralen met hun songs. De coördinator showtechniek, met wie Volendam 
Music BV altijd werkt, fungeert daartoe als pion. Het risico dat de ‘Nick & Simon-
sfeer’ wordt opgeslokt in de grootsheid van de ‘Symphonica in Rosso-sfeer’ is door 
Volendam Music BV op deze wijze ondervangen. Ook staan, net als  het eerder 
beschreven Oudejaarsfeest van de Staatsloterij, tijdens de ‘Symphonica in Rosso-
concerten’ de vaste geluidsmensen van Nick & Simon achter de knoppen van de 
apparatuur. Volendam Music BV verzekert zich er op deze wijze van dat de kwa-
liteit van het geluid tijdens de ‘Symphonica in Rosso-concerten’ met de nodige 
waarborgen is omkleed. Eerder is al gebleken dat Volendam Music BV bij optre-
dens voor een massaal publiek waarbij de produktie in handen is van anderen, de 
geluidskwaliteit als een groot afbreukrisico beschouwt en om die reden afdwingt 
dat hun artiesten alleen werken met eigen geluidsmensen. In het kader van de 
‘Symphonica in Rosso- concerten’ doet zich dat opnieuw voor. Uit de diverse ge-
noemde voorbeelden blijkt dat Volendam Music BV mogelijke afbreukrisico’s voor 
hun artiesten inschat wanneer de produktie van een groot optreden niet in eigen 
handen ligt en procesmatig de nodige controlmaatregelen neemt om die risico’s 
in te perken. Volendam Music BV geeft daarmee volgens de duiding van Claassen 
blijk van Enterprise Risk Management waarbij risicomanagement integraal deel 
uitmaakt van de business-strategie en elke speler van Volendam Music BV een 
functiegebonden eigen verantwoordelijkheid heeft in de uitvoering daarvan. Voor 
Volendam Music BV is dat een belangrijk instrument om het succes van hun ar-
tiesten te borgen235. 

Management of disagreement
Zoals in hoofdstuk één is aangegeven is de cultuur van een organisatie te duiden 
door deze vanuit meerdere perspectieven te bekijken en in samenhang te bezien. 
Dit leidt tot het volgende beeld over de cultuur en machtsverhoudingen in het 
kader van ‘Symphonica in Rosso’ 2011.

235 Vgl. Claassen, 2009
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Eenheid op de bühne
Het neerzetten van een succesvol symphonisch muziekspektakel in het Gelredome 
is vanuit het integratieperspectief236 gezien, het gemeenschappelijke doel van de 
organisatoren van Symphonica in Rosso en van Volendam Music BV. Kunda be-
nadrukt de waarde van symbolen en rituelen als cultuurdragers om een gevoel 
van eenheid uit te drukken en acht de aanwezigheid van een dergelijk gevoel van 
belang om als organisatie een gemeenschappelijk doel te bereiken237. Hiervoor is 
al aan de orde gekomen dat Symphonica in Rosso als merk staat voor de mix van 
popmuziek met klassieke muziek. Dat komt tot uitdrukking in het door de be-
kende tatoeëerder, Henk Schiffmacher, ontworpen logo van Symphonica in Rosso: 
een tattoo van een elektrische gitaar met engelvleugels. De eenheid en het doel 
van Symphonica in Rosso ligt in dit symbool besloten. Met de kleur rood als 
hoofdkleur voor het muziekspektakel worden de warme sfeer en de eenheid van 
het geheel benadrukt. Nick & Simon conformeren zich daaraan door deze kleur 
tijdens de concerten in de kleurstelling van hun outfits subtiel tot uiting te laten 
komen. Bovendien is gedurende het concert de kleur rood veelvuldig terug te zien 
in de videocontents en in de lichtstellingen ter omlijsting van de songs. Doordat de 
kleur ook als gewenste dresscode is genoemd in de aankondiging van de concerten 
is een groot deel van de concertbezoekers ritueel gehuld in iets roods. Ook Jaap 
Buijs heeft voor de gelegenheid een rood overhemd uit de kast getrokken en toont 
zich daarmee één met Symphonica in Rosso. Tijdens de ‘Symphonica in Rosso-
concerten’ in 2011 manifesteert de cultuur zich ‘frontstage’ voor het oog van de 
toeschouwer als een eenheid met een gemeenschappelijk doel. Hierna zal blijken 
dat dit ‘backstage’ achter de coulissen en ‘under the stage’ in de groeven van de 
organisatie van ‘Symphonica in Rosso’ in 2011 anders is238. 

Twee bloedgroepen en meerdere subgroepen achter de schermen
Vanuit het differentiatieperspectief kijkend naar de organisatiecultuur bij 
‘Symphonica in Rosso’ in 2011 zijn subculturen zichtbaar met elk een eigen doel-
stelling239. Parker spreekt in dat verband van subgroepen die naar functie, ruimte 
of generatie te onderscheiden zijn en stelt dat de samenstelling ervan verschuift on-
der invloed van de context240. Dat doet zich ook voor bij ‘Symphonica in Rosso’ in 
2011 waar in de eerste plaats een tweedeling is te onderkennen tussen de mensen 
die werken voor Mojo Concerts en de mensen die werken voor Volendam Music 
BV. Deze twee bloedgroepen manifesteren zich onmiddellijk bij de bespreking in-
zake de technische produktie waar de mensen die voor Mojo Concerts werken zich 
als groep naar de vergaderruimte begeeft, evenals de mensen van Volendam Music 
BV die daar later binnen komen. Bovendien neemt de ene groep plaats aan de ene 
helft van de vergadertafel en de andere groep aan de andere helft. Het verschil in 
belangen en werkwijze tussen beide bloedgroepen komt tijdens de vergadering en 

236 Martin, 2004
237 Kunda, 2006
238 Vgl. Bailey, 1977
239 Martin, 2004
240 Parker, 2000
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ook tijdens de daarop volgende besprekingen inzake ‘Symphonica in Rosso’ in 
2011 tot uiting. Gedurende de vergadering over de technische produktie treden de 
mensen die werken voor Mojo Concerts op de voorgrond. Zij hebben op diverse 
onderdelen zoals stagedesign en podiumopstelling plannen op papier gezet en pre-
senteren die aan de mensen van Volendam Music BV. Deze groep staat hierdoor in 
de reactieve hoek. De meerduidigheid die zich op dat moment bij hen voordoet, 
beschouwt Weick als het startpunt in het proces van betekenisgeving241. In het 
vervolg van de bespreking inzake de technische produktie zijn verschillende fasen 
die Weick in het proces van betekenisgeving duidt, te onderkennen. In de fase van 
‘enactment’ horen de mensen van Volendam Music BV de plannen aan en stellen 
Nick & Simon vragen over de ledbol als showelement om de gepresenteerde plan-
nen nader te inspecteren242. In deze fase blijkt hoezeer Nick & Simon op elkaar zijn 
ingespeeld doordat zij elkaar in de vraagstelling moeiteloos afwisselen en opvolgen. 
Ingegeven door hun directe belang als hoofdartiest van ‘Symphonica in Rosso’ bij 
showelementen die passen bij de sfeer van het geheel en hen tijdens het concert 
niet in de weg zitten, manifesteren Nick & Simon zich hier als subgroep binnen 
de groep van mensen die werken voor Volendam Music BV243. Aangezien er geen 
duidelijkheid komt over het gebruik van de ledbol blijft het proces van betekenis-
geving op dit punt steken in de inspectiefase244. 

Op de podiumopstelling gaan de mensen van Mojo Concerts en van Volendam 
Music BV wel dieper in. Op dat punt doorlopen zij de selectiefase doordat ze 
ideeën daarover met elkaar uitwisselen en bespreken. Ze worden het bovendien 
eens over de praktische (on)bruikbaarheid van bepaalde podiumopstellingen en 
doorlopen daarmee ook de retentiefase. Een gezamenlijke uitkomst is het resultaat, 
namelijk dat er een trapje komt tussen het hoofdpodium en de catwalk. Vervolgens 
zijn de videocontents onderwerp van bespreking. In de inspectie- en selectiefase 
blijken de meningen hierover lijnrecht tegenover elkaar te staan. Mojo Concerts 
geeft de voorkeur aan realistische achtergrondbeelden en Volendam Music BV 
ziet liever abstracte weergaven om de nummers van Nick & Simon te ondersteu-
nen. Mojo Concerts wil het concert starten met beelden van een tatoërende Henk 
Schiffmacher, terwijl Jaap Buijs, als spreekbuis van Volendam Music BV, daar 
ronduit zijn afkeuring over uitspreekt. De sussende interventie van Nick voorkomt 
vervolgens een patstelling tussen beide bloedgroepen aan de vergadertafel. Een 
overgang naar de retentiefase om op dat moment tot overeenstemming op dit punt 
te komen, zit er dan niet meer in245. Het einde van de vergadering is een drem-
pelmoment waarbij de samenstelling van subgroepen verschuift en nog meer dif-
ferentiatie zichtbaar wordt246. Jaap en Aloys Buijs vormen als eigenaren en directie 
van Volendam Music BV een subgroep en verlaten de vergadering meteen. Nick & 
Simon en de tourmanager van Volendam Music BV gaan als groepje met elkaar in 

241 Weick, 1995
242 Vgl. Weick, 2001
243 Vgl. Parker, 2000
244 Vgl. Weick, 2001
245 Vgl. Weick, 2001
246 Vgl. Parker, 2000
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gesprek en vormen op dat moment een subgroep. Ook de directeur van Brand New 
Live, het Hoofd Productie van Mojo Concerts en de accountmanager van Brand 
New Live praten als subgroep na. Hetzelfde geldt voor de stagedesigner van Mojo 
Concerts en de bandleider van The Motherfockerband. De coördinator showtech-
niek die werkt voor Volendam Music BV zoekt één op één afstemming met de 
regisseur die werkt voor Mojo Concerts. Zij overleggen als eigenstandige functio-
nele subgroep verder en maken zelf werkafspraken om tot een passend geheel van 
showelementen te komen. Het illustreert dat de coördinator showtechniek zich 
tijdens de vergadering opstelt als lid van de groep mensen die werkt voor Volendam 
Music BV maar na afloop van de vergadering zijn (eigen) rol weer oppakt en zich 
rekent tot de subgroep die functioneel verantwoordelijk is voor de showtechniek. 
Hij verschuift daarmee duidelijk van subgroep onder invloed van de context en de 
belangen die in dat verband spelen247. 

Ook bij de bespreking over de video-contents en tijdens het afstemmingsoverleg 
over het geluid manifesteren de mensen die werken voor Mojo Concerts en de 
mensen die werken voor Volendam Music BV zich elk als een subgroep. Deze 
besprekingen maken bovendien zichtbaar dat de mensen van Brand New Live een 
subgroep vormen binnen de groep mensen die werken voor Mojo Concerts. Dit 
uit zich doordat de bespreking over de video-contents plaats vindt in het kantoor 
van Brand New Live en daar niemand van Mojo Concerts zelf bij aanwezig is. 
Bij het afstemmingsoverleg inzake het geluid zit Brand New Live juist weer niet 
aan tafel. Dat afstemmingsoverleg laat overigens al zien dat Nick & Simon, The 
Motherfockerband, en Guido’s Orchestra elk als een subgroep zijn aan te merken 
aangezien elk van hen een eigen geluidsman heeft. Ook de positionering tijdens de 
generale repetitie en de concerten illustreert dat: Nick & Simon staan voor op het 
podium, de band staat in het midden en het orkest staat op een hoger plateau daar-
achter. Ook heeft elk achter de schermen een eigen kleedkamer. Bovendien is daar 
naast een aparte produktieruimte en een aparte kamer aan Volendam Music BV 
toegewezen. De mensen van Volendam Music BV zijn zo nu en dan te vinden in de 
produktieruimte maar houden zich voornamelijk op in hun eigen ruimte. Ook tij-
dens de concerten zondert Volendam Music BV zich af in een skybox. Verder zijn 
tijdens de generale repetitie en de concerten de mensen die werken in het ‘front of 
house’ te duiden als een subgroep. Deze subgroep blijkt te bestaan uit een aantal 
functionele subgroepen, namelijk licht, geluid en showtechniek. De verschillende 
subgroepen in het kader van Symphonica in Rosso 2011 zijn ook zichtbaar in 
de kantine. Nick & Simon eten samen en nemen ondertussen de setlist nog eens 
door, de leden van de Motherfockerband zitten samen aan een tafel, de orkestle-
den eten samen, de mensen van Mojo Concerts zitten samen, evenals broer en zus 
Buijs. De Volendamse geluidsmensen zitten samen aan een tafel met de mensen 
van de showtechniek die voor Volendam Music BV werken. De mensen die voor 
Mojo Concerts werken, zitten bij elkaar aan een andere tafel. Hier manifesteren de 

247 Vgl. Parker, 2000
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twee bloedgroepen zich weer als hoofdpijlers in de organisatie van ‘Symphonica in 
Rosso’ in 2011248. 

Machtsblokken en hun onderlinge verhouding
Het bovenstaande illustreert dat de mensen die werken voor Mojo Concerts en de 
mensen die werken voor Volendam Music BV als subgroepen een interdependent 
samenwerkend geheel vormen maar vooral als partijen tegenover elkaar staan wan-
neer de doeleinden en belangen uiteen lopen. Bij de bespreking inzake de tech-
nische produktie manifesteert Mojo Concerts zich als de meer machtige partij249. 
Hoewel de vergadering plaats vindt onder het dak van Volendam Music BV zit 
iemand uit de geledingen van Mojo Concerts voor en beheersen de mensen van 
Mojo Concerts het vergader- en besluitvormingsproces. Op basis van hun kennis 
en ervaring inzake de organisatie van ‘Symphonica in Rosso’ zitten zij immers beter 
voorbereid aan de vergadertafel en ‘overvallen’ zij de mensen van Volendam Music 
BV met reeds uitgedachte plannen op onderdelen zoals stagedesign en podium-
opstelling. Ook ligt de controle over informatie inzake het gebruik van showele-
menten zoals de ledbol in handen van de mensen die werken voor Mojo Concerts. 
Door deze diverse machtsbronnen tijdens de bespreking te hanteren, oefenen zij 
macht uit op de mensen van Volendam Music BV250. 

De beschreven gang van zaken benadrukt de afhankelijkheidspositie van Volendam 
Music BV en maakt haar in eerste aanleg de minder machtige partij. Volendam 
Music BV reageert in eerste instantie ook als zodanig door een overwegend af-
wachtende houding aan te nemen. Dit verandert wanneer de bemensing van de 
geluidsapparatuur aan de orde komt. Volendam Music BV laat zich dan horen en 
dat vormt het keerpunt in de onderlinge machtsverhouding tussen beide subgroe-
pen. Er ontstaan twee machtsblokken die aan elkaar gewaagd zijn251. 

Eerder is al aan de orde gekomen dat Volendam Music BV de geluidskwaliteit 
bij optredens als een groot afbreukrisico beschouwt en om die reden alleen met 
eigen geluidsmensen wil werken. Zodra bij de bespreking inzake de technische 
produktie het geluid ter sprake komt, stellen Nick & Simon dan ook dat zij hun 
vaste geluidsman meenemen. De stellende wijze van Nick & Simon laat de mensen 
van Mojo Concerts geen enkele ruimte voor discussie. Omdat Volendam Music 
BV ook het ‘front of house’ bemensd wil zien met een geluidsman uit de eigen 
geledingen draagt vervolgens de één na de ander uit het Volendamse kamp daartoe 
een argument aan. Door de veelheid aan argumenten kan het Hoofd Produktie 
van Mojo Concerts ter plekke weinig anders doen dan Volendam Music BV op 
dit punt tegemoet komen en de geluidsman van Volendam Music BV te dulden 
aan de geluidsknoppen in het ‘front of house’. Wel ontstaat nog een discussie 
over de hiërarchische verhouding tussen deze geluidsman en de geluidsman die 
Mojo Concerts wil inzetten in het ‘Front of House’. De laatste krijgt dan van 

248 Vgl. Parker, 2000
249 Vgl. Mastenbroek, 2005
250 Vgl. Morgan, 1992
251 Vgl. Mastenbroek, 2005
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het Hoofd Produktie van Mojo Concerts een coördinerende rol met een door-
slaggevende stem toegedicht zodat hij formeel hoger op de hiërarchische ladder 
staat dan de geluidsman van Volendam Music BV. Omtrent de rolverdeling en 
machtsverhouding tussen beide geluidsmensen blijft desalniettemin onderhuidse 
spanning voelbaar252. Deze komt duidelijk tot uiting bij het afstemmingsoverleg 
van de geluidsmensen. Wellicht toevallig maar wel opvallend is dat de geluidsman 
van het ‘front of house’ uit de Volendamse geleding daar verstek laat gaan. Door 
(bewust) niet te verschijnen bij een belangrijke vergadering wordt immers volgens 
Morgan ook macht uitgeoefend253. Bovendien is het even angstvallig stil aan tafel 
wanneer de positionering en onderlinge verhouding van de geluidsmensen in het 
‘front of house’ aan de orde komt. De geluidsman van het orkest doorbreekt deze 
stilte als ‘onpartijdige’ en wijst grappend de geluidsman van Mojo Concerts aan 
als de formele baas. Het Hoofd Produktie van Mojo Concerts grijpt dat moment 
aan om de keuze voor twee geluidsmensen in het ‘front of house’ toe te lichten. 
Echter hij weet daarmee de spanning aan tafel niet weg te nemen. Dat lukt ook de 
geluidsman van Nick & Simon niet die daartoe nog een poging doet door de aan-
wezigheid in het ‘Front of House’ van een geluidsman die Nick & Simon en hun 
manier van werken goed kent toe te lichten. Het Hoofd Produktie besluit dan de 
formele onderlinge verhouding nogmaals te benadrukken en daarmee lijkt ‘back-
stage’ de kous af te zijn. Informeel, ‘under the stage’, blijkt dat echter allerminst zo 
te zijn. Volendam Music BV zet namelijk tijdens de concerten een joker in om haar 
geluidsman in het ‘front of house’ te dekken254. Het is de vaste producer van Nick 
& Simon die aan zijn naam en faam binnen de muziekwereld het nodige gezag 
ontleent. Hij staat continu voor het ‘Front of House’ en bewaakt vanuit die positie 
niet alleen het juiste samenspel tussen Nick & Simon, de Motherfockerband en 
Guido’s Orchestra maar ook de kwaliteit van het geluid zowel op het podium als in 
de hal. Informeel heeft de producer van Nick & Simon tijdens de ‘Symphonica in 
Rosso-concerten’ dus alle touwtjes in handen. In geval zich in het ‘front of house’ 
een verschil van inzicht voordoet tussen de geluidsman van Volendam Music BV 
en de geluidsman van Mojo Concerts kan de producer van Nick & Simon met 
gezag de doorslag geven ongeacht de formele machtspositie van de geluidsman 
van Mojo Concerts ten opzichte van de geluidsman van Volendam Music BV255. 
Volendam Music BV heeft op deze wijze het machtsspel inzake het geluid beslecht 
in haar voordeel en laat daarmee zien niet onder te doen voor Mojo Concerts256. 
Het is de kunst van management van ‘disagreement’ wat Volendam Music BV hier 
laat zien.

Dat Volendam Music BV niet onderschat moet worden en in staat is op enig mo-
ment de rollen om te keren en de macht naar zich toe te trekken, blijkt ook al bij 
de bespreking over de aankleding van de concerten. Volendam Music BV is daar 
volledig in control. De opmaak van de video-contents ligt in handen van de co-

252 Vgl. Foucault, 1988
253 Morgan, 1992
254 Vgl. Bailey, 1977
255 Vgl. Morgan, 1992
256 Vgl. Mastenbroek, 2005
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ordinator showtechniek die voor Volendam Music BV werkt en één van zijn tech-
nici toont een eerste opzet tijdens de bespreking. Het proces van betekenisgeving 
wordt per videocontent doorlopen met een gezamenlijke uitkomst als resultaat257. 
Per video-content geeft Simon aan of het passend is dan wel de plank mis slaat, 
gezien de betekenis van de song, die het ondersteunt. Hij bepaalt daarmee de 
uitkomst258. De directeur van Brand New Live maakt weliswaar zo nu en dan een 
opmerking om zijn invloed te laten gelden maar Simon laat zich daardoor niet 
van de wijs brengen. Ook niet wanneer de directeur Brand New Live prijs geeft 
dat de ledbol in de uitvoering geen bol maar een cilinder is259. Doordat Nick niet 
bij de bespreking is, is de invloed van Simon des te groter. De vertegenwoordiger 
van de platenmaatschappij van Volendam Music BV houdt echter gedurende de 
bespreking de belangen van Nick in het oog. Niet voor niets geeft hij op enig mo-
ment aan dat ook Nick zijn moment moet hebben tijdens het concert, daarmee 
het evenwicht tussen beide heren bewakend260. Opvallend in dat verband is de 
onderhandeling met Simone Kleinsma die ter sprake komt. Deze wordt ‘backstage’ 
weliswaar gevoerd door de Directeur Brand New Live maar staat onder invloed van 
de onderhandelingsreikwijdte die ‘under the stage’ één op één door Jaap Buijs en 
de directeur van Mojo Concerts is bepaald261. 

Individuele invloeden en belangen 
Vanuit het fragmentatieperspectief262 kijkend naar de cultuur bij de organisatie van 
Symphonica in Rosso 2011 zijn soms individuen en hun persoonlijke invloeden en 
belangen zichtbaar. Inzake de kwestie Simone Kleinsma komen zowel Jaap Buijs 
als de directeur van Mojo Concerts als individu om de hoek kijken en spelen hun 
persoonlijke maatstaven een rol in het onderhandelingsproces met haar. Tijdens de 
bespreking over de video-contents wordt Simon als individu met een eigen belang 
zichtbaar wanneer de battle tussen enerzijds zijn duet met Paul de Munnik en an-
derzijds het duet van Nick met Thomas Acda aan de orde komt. Bij die bespreking 
komt het leiderschap dat Simon in zich draagt tot uiting net als bij de generale re-
petitie van Symphonica in Rosso263. Hoewel hij en Nick gelijk zijn in positie mani-
festeert Simon zich bij de generale repetitie van Symphonica in Rosso als leider van 
het duo doordat hij de ‘lead’ neemt. Simon doet dit eerder ook bij de repetitie van 
de ‘Fier-concerten’. Hoewel het daar ingegeven lijkt te zijn door de grieperigheid 
van Nick, komt dat in een ander daglicht te staan nu Simon ook bij de generale 
repetitie van ‘Symphonica in Rosso’ stuurt en richting geeft aan het geheel264. 

257 Vgl. Weick, 2001
258 Vgl. Parker, 2000
259 Vgl. Morgan, 1992
260 Vgl. Mastenbroek, 2005
261 Vgl. Bailey, 1977
262 Martin, 2004
263 Vgl. Lindermann e.a., 2009
264 Vgl. Mastenbroek, 2005
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Kenmerken van een samenwerkingsgericht netwerk
Net als bij de ‘Fier-tour’ drijven Nick & Simon bij de ‘Symphonica in Rosso-con-
certen’ op een samenwerkingsgericht netwerk. Achter de schermen werken zij im-
mers samen met eenheden, afkomstig uit verschillende organisaties zoals de show-
techniek, het geluid en het licht, die stuk voor stuk gericht werken op professionele 
grondslag en met elkaar afstemmen om gezamenlijk een kwalitatief hoogwaardige 
concertreeks neer te zetten. 

Bij de beschrijving en analyse van de Fier tour is al gebleken dat Nick & Simon 
zijn aan te merken als professionals volgens de typering van Weggeman doordat 
ze uitermate gedreven zijn, zich richten op het neerzetten van het beste op hun 
vakgebied, daarbij (eigen) professionele standaarden hanteren en zich autonoom 
opstellen. Op muzikaal gebied is in het kader van ‘Symphonica in Rosso’ elk num-
mer van Nick & Simon doordrenkt van hun perfectionisme maar verdient de per-
formance van het Italiaanse nummer ‘Vivo per lei’ een eervolle vermelding. Door 
maandenlang dag in dag uit de tekst van dit nummer in te studeren, brengt Nick 
het alsof hij de Italiaanse taal van kinds af aan machtig is265. Dat het streven naar 
algehele perfectie ook in hun performance tot in de details is doorgevoerd, blijkt 
tijdens het ‘Symphonica in Rosso-concert’ uit de rode gitaar van Nick, de rode 
vleugel op het podium en de subtiele verwevenheid van de kleur rood in de outfits 
van Nick & Simon wat het werk is van hun styliste. Tijdens de generale repetitie 
van ‘Symphonica in Rosso’ blijkt net als bij de ‘Fier’ concerten dat de samenwer-
king van Nick & Simon met elk van de professionele eenheden binnen het netwerk 
verder reikt dan hun eigen vakgebied doordat ze eisen stellen aan de kwaliteit van 
het werk van die overige eenheden. De timing van de volgspotters in relatie tot 
het nummer ‘Vaderdag’ van Simon, de bediening van de cylinder in relatie tot de 
start van het intro van het nummer ‘Wijzer’, de afstelling van het geluid van Nick 
tijdens het nummer ‘Wijzer’ en de timing van de beelden van het USA-blokje in 
relatie tot de start van het Amerikaanse volkslied illustreren dat. Vanuit hun stre-
ven naar perfectie jagen Nick & Simon de samenwerkingsgerichtheid van elk van 
de overige eenheden binnen het netwerk aan. Als effect daarvan ontstaat wederke-
righeid in de samenwerking tussen Nick & Simon en elk van de overige eenheden 
in het netwerk zoals ook reeds is gebleken bij beschreven ‘Fier-tour’266. 

Het voorgaande illustreert dat Nick & Simon in het hart staan van het samenwer-
kingsgerichte netwerk dat schuil gaat achter de ‘Symphonica in Rosso-concerten’ 
in 2011. Binnen dat netwerk is hun positie als professionele eenheid gelijk aan de 
positie van de overige professionele eenheden binnen dat netwerk en hebben zij 
geen institutionele macht267. Echter, doordat alle eenheden zich bewust zijn van 
de bijzondere positie van Nick & Simon binnen het netwerk, is bij elk van hen 
een afhankelijkheidspositie te onderkennen ten opzichte van Nick & Simon als 
hoofdartiest van ‘Symphonica in Rosso’ in 2011. Nick & Simon genieten hierdoor 
positioneel gezag binnen het samenwerkingsgerichte netwerk en dat geeft hen de 

265 Vgl. Weggeman, 2007
266 Vgl. Van Staveren, 2007
267 Vgl. Morgan, 1992
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macht binnen dat netwerk samenwerkingsrelaties (verder) te ontwikkelen en te 
bevorderen268. Zij doen dat door daar het voorbeeld in te geven: zelf actief samen 
werken met elk van de professionele eenheden binnen het netwerk en eisen stel-
len aan de kwaliteit van hun werk. Dat doet wederkerigheid (reciprociteit) in die 
samenwerking ontspruiten zoals eerder is beschreven. Bij de generale repetitie van 
‘Symphonica in Rosso’ blijkt dit ook zijn weerslag te hebben op de onderlinge 
samenwerking van de andere eenheden binnen het netwerk en tot wederkerigheid 
in hun onderlinge verhoudingen te leiden. Om bijvoorbeeld de timing van de cy-
linder perfect te laten verlopen, wordt dit tijdens de generale repetitie herhaaldelijk 
gezamenlijk gerepeteerd en is over en weer continu actieve afstemming tussen de 
mensen van alle verschillende professionele eenheden om met elkaar te zorgen voor 
een uiterst nauwkeurige programmering van het concert. Hieruit is af te leiden dat 
Nick & Simon vanuit het hart van het netwerk de samenwerking tussen elk van 
de overige eenheden binnen dat netwerk stuwen om tot totale perfectie in de uit-
voering van het concert te komen. Deze samenwerking binnen het netwerk tussen 
de verschillende professionele eenheden onderling die zich heeft ontwikkeld als 
afgeleide van de samenwerking tussen de professionele eenheid in het hart van het 
netwerk met elk van de overige eenheden binnen dat netwerk duid ik als ‘induc-
tieve reciprociteit’. De aanwezigheid daarvan beschouw ik als een kenmerk van een 
succesvol samenwerkingsgericht netwerk. 

Kortom: een samenwerkingsgericht netwerk is een netwerk van eenheden afkom-
stig uit verschillende organisaties die stuk voor stuk gericht werken op profes-
sionele grondslag en met elkaar afstemmen en samenwerken om gezamenlijk een 
bepaald resultaat met een hoog kwaliteitsniveau neer te zetten. Kenmerkend voor 
een samenwerkingsgericht netwerk is dat de professionele eenheden die er deel 
van uitmaken institutioneel een gelijke positie hebben maar dat één van hen op 
basis van positioneel gezag in het hart van het netwerk staat. Die professionele 
eenheid jaagt van daaruit de samenwerkingsgerichtheid van elk van de overige 
professionele eenheden binnen het netwerk aan door kwaliteitseisen te stellen en 
voorbeeldgedrag te laten zien. Daardoor fungeert de professionele eenheid die in 
het hart van het samenwerkingsgerichte netwerk staat als stuwende kracht voor 
de samenwerking tussen elk van de overige eenheden binnen dat netwerk. De we-
derkerige samenwerking (reciprociteit) tussen de professionele eenheid in het hart 
van het netwerk en elk van de overige eenheden in het netwerk vormt de bron 
voor de ontwikkeling van de onderlinge samenwerking tussen de overige profes-
sionele eenheden binnen het netwerk. De samenwerking binnen het netwerk tus-
sen de verschillende professionele eenheden onderling die zich heeft ontwikkeld 
als afgeleide van de samenwerking tussen de professionele eenheid in het hart van 
het netwerk met elk van de overige eenheden binnen dat netwerk, laat zich in de 
terminologie vatten als ‘inductieve reciprociteit’. De aanwezigheid daarvan duidt 
op een succesvol samenwerkingsgericht netwerk. 

268 Vgl. Mastenbroek, 2005
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2.5 De 3JS gaan hoger, harder en verder

De 3JS bestaat uit Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jaap de Witte. Door hun albums 
‘Dansen op de Dijk’ en ‘Liedjes in de toon van het leven’ die alleen in Volendam 
verkrijgbaar waren, genieten ze aanvankelijk vooral lokale bekendheid. In 2007 
breken de heren landelijk door met hun eerste studioalbum ‘Watermensen’ en zijn 
zij te zien in ‘Jan Smit, de zomer voorbij’. Inmiddels zijn de 3JS niet meer weg te 
denken uit de Nederlandse muziekwereld. De muziek van de band laat zich het 
beste omschrijven als Nederlandstalige pop met een flinke scheut Ierse folk. Het 
geeft een nieuwe draai aan de palingsound. Het debuutalbum van de 3JS wordt 
goud, het trio krijgt in 2007 de Zilveren Harp269 uitgereikt en ontvangt in 2010 
voor hun album ‘Dromers & dwazen’ de Edison Publieksprijs in het popgenre270. 
Na twee theatertours geeft de band in het najaar van 2010 een eerste eigen con-
cert in de Amsterdamse Heineken Music Hall. In 2011 vertegenwoordigt het trio 
Nederland bij het Eurovisie Song Festival en in 2012 doen zij een derde theater-
tour in Nederland. In deze paragraaf belicht ik de gang van zaken achter de scher-
men bij het eerste eigen concert van de 3JS in de Heineken Music Hall in 2010, 
beschrijf ik de voorbereidingen van de 3JS en hun management op het Eurovisie 
Songfestival in 2011 en belicht ik de totstandkoming en start van hun theatertour 
in 2012. 

Bij het eerste concert van de 3JS in de Heineken Music Hall komt de eigen wijze 
van de 3JS aan het licht en de impact daarvan op de gang van zaken en de on-
derlinge verhoudingen achter de schermen. Het Eurovisie Song Festival in 2011 
blijkt een evenement dat door Volendam Music BV wordt benut om het succes 
van de 3JS een impuls te geven. Ook maakt het Eurovisie Songfestival duidelijk 
dat Volendam Music BV anders omgaat met ‘trusted partners’ dan met ‘unknown 
partners’. De voorbereiding op de theatertour 2012 laat zien dat de 3JS het beste 
tot hun recht komen zonder directe bemoeienis van Volendam Music BV en legt 
dus de impact van Volendam Music BV op de 3JS bloot.

Een eigen concert in de Heineken Music Hall
Op 30 oktober 2010 is het zover! De 3JS staat met een eigen show op het podium 
van een uitverkochte Heineken Music Hall. Het is een mijlpaal voor de 3JS. 

Wat vooraf ging…
De tourmanager is al vanaf acht uur in de ochtend ter plekke. Voor hem is het 
ook aftasten want het is de eerste keer dat een artiest van Volendam Music BV 
met een eigen concert in de Heineken Music Hall staat. Hij vertelt dat hij zijn 
vaste contactpersoon voor de halbespeling in het begin van het jaar gevraagd heeft 
om de Heineken Music Hall te regelen voor de 3JS. De aanloop naar deze dag is 
geen peulenschilletje geweest want “bij optredens in hallen zoals de Rijnhal werkt 

269 De Zilveren Harp is een Nederlandse muziekprijs die wordt uitgereikt door de Stichting Buma 
Cultuur aan aanstormend talent en is bedoeld als aanmoedigingsprijs.

270 De Edison wordt uitgereikt door de Edison Stichting en geldt als één van de oudste muziekprijzen in 
de wereld en is de oudste muziekprijs in Nederland. 
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het toch anders en daar is onze werkwijze op afgestemd.” Bij optredens in hallen 
ligt alles in handen van de tourmanager en kan hij de zaken regelen zoals hem 
dat het beste uit komt. De Heineken Music Hall houdt zelf graag een vinger in 
de pap en daardoor is de tourmanager gebonden aan de werkwijze en richtlijnen 
van de Heineken Music Hall. Om daar meer ruimte in te krijgen voor zijn eigen 
werkwijze, heeft de tourmanager vooraf veel energie moeten steken in overleg met 
de Heineken Music Hall om tot zaken te komen. “Er was een aantal breekpunten, 
maar we zijn uiteindelijk tot goede afspraken kunnen komen”, zegt de tourmanager. 
Dan vertelt hij dat ook de mannen van de 3JS een gebruiksaanwijzing hebben die 
hij niet altijd gemakkelijk vindt. Hij heeft dan ook een beetje tegen deze dag op-
gezien, want verzucht hij: “De 3JS doen wat zij willen en zijn niet zo stuurbaar.” Zo 
zijn er zes mensen in beeld geweest voor de bediening van het digitale mengpaneel 
voor het geluid in de zaal terwijl Volendam Music BV dat altijd door hetzelfde 
bedrijf laat doen. Toen de tourmanager daar lucht van kreeg, is hij met de 3JS 
om de tafel gaan zitten en heeft hij ze uitgelegd “dat het zo niet werkt.” De 3JS en 
de vaste geluidsman hebben v ervolgens op aandringen van de tourmanager met 
elkaar gesproken en ideeën uitgewisseld. De 3JS zijn enthousiast geraakt en dus is 
de vaste geluidsman van Volendam Music BV van de partij in de Heineken Music 
Hall. Ook voor wat betreft de showtechniek heeft zich iets dergelijks voorgedaan. 
Tot zijn grote verbazing kreeg de tourmanager op een dag een tijdschrift in handen 
waarin een interview stond met iemand die vertelde de lichtshow voor het concert 
van de 3JS te verzorgen. Uit navraag bij de 3JS bleek één van hen daar inderdaad 
meer van te weten. De tourmanager had echter al met de vaste zakelijke partner 
op het gebied van showtechniek afspraken gemaakt en dus ging het andere feest 
niet door. “Zo gaat dat bij de 3JS”, aldus de tourmanager. Hij licht toe dat de leden 
van de 3JS stuk voor stuk creatief en supermuzikaal zijn en zich vaak laten leiden 
door ingevingen die de show nog mooier en nog grootser moeten maken. Ze bellen 
hem, apart van elkaar, ook geregeld op met prachtige ideeën. Vaak blijken ze die 
nog niet eens met elkaar gedeeld te hebben en de tourmanager raakt dan ook wel 
eens de weg kwijt bij de 3JS. Hij organiseert dan een gezamenlijke afspraak om“de 
lijn weer duidelijk te krijgen.” Een paar dagen voor het concert heeft de tourmana-
ger bij Jaap Kwakman thuis een laatste overleg gehad met de 3JS over de invulling 
van het concert. Als het goed is, komen er geen verrassingen meer maar “bij de 3JS 
weet je ’t maar nooit!”

De soundcheck
Het is twee uur in de middag. De 3JS en hun tienkoppige band zijn op het podium 
druk met het uitpakken en installeren van hun apparatuur. De 3JS spelen met een 
eigen band en selecteren zelf de bandleden daarvoor. Jaap Kwakman doet de muzi-
kale aansturing ervan en er is vooraf twee keer gerepeteerd. Om drie uur staat het 
begin van de soundcheck gepland. De 3JS hebben een strak schema opgesteld aan-
gezien zij een aantal gastartiesten hebben en er met hen nog even gerepeteerd moet 
worden. Op het podium is het echter om drie uur uur nog een rommeltje. Eén van 
de crewleden is de lampen op het podium aan het afstellen. De stagemanager is 
in geen velden of wegen te bekennen. De bandleden zijn los van elkaar bezig met 
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inspelen en op het podium liggen allerlei snoeren en kabeltjes. De tourmanager 
loopt het podium op, vraagt hoe of wat aan de leden van de 3JS en geeft aan dat ze 
achter lopen op schema. Jaap Kwakman kijkt op en meldt dat de stagemanager271 
voor hem nog een kabel aan het halen is. Hij heeft namelijk nieuwe effectpedalen 
voor zijn gitaar en “de kabel is stuk.” Jaap de Witte is geconcentreerd bezig met zijn 
eigen gitaar. Jan Dulles staat een beetje om zich heen te kijken. De tourmanager 
maakt zich zorgen en wendt zich tot de backliner272 met het verzoek orde aan te 
brengen op het podium. De backliner neemt daarop meteen de regie in handen. 
Hij zorgt dat alle mensen die niet op het podium horen eraf gaan en regelt dat alle 
losse kabeltjes worden opgeruimd. Er verstrijken twintig minuten. De tourmana-
ger staat achter in de zaal en zegt:“Ik kan hier erg slecht tegen.” Dan verschijnt de 
stagemanager met de kabel die Jaap Kwakman nodig heeft. Hij sluit deze aan en 
geeft aan dat de soundcheck kan starten. Telkens worden kleine stukjes van num-
mers gespeeld die niet in de zaal te horen zijn. Jaap Kwakman is niet tevreden en 
wil wat meer drums op de ‘floor’ horen. Op het podium lopen ondertussen nog 
steeds mensen rond om de bekabeling goed te krijgen. Een volgend nummer wordt 
ingezet en halverwege stopt Jaap Kwakman met spelen. Hij zegt: “Ik voel geen 
energie op het podium. Dat scherm van plexiglas voor de drums haalt alles weg.” De 
tourmanager snelt naar voren en legt uit dat het betreffende scherm het geluid in 
de zaal ten goede komt. Daarop zegt Jaap Kwakman: “Dat kan wel zo zijn maar ik 
vind het niks.” Jaap de Witte vertrekt geen spier en Jan Dulles kijkt vertwijfeld van 
de tourmanager naar Jaap Kwakman en weer terug. Er is enige spanning voelbaar. 
Dan hakt de stagemanager de knoop door: “Waarom staat dat ding er dan nog? Ik 
zou zeggen, haal het maar weg”, waarop Jan Dulles het scherm aan de kant doet. 
De tourmanager haalt zijn schouders op. “Als ze achteraf maar niet mopperen over 
het geluid in de zaal”, mompelt hij zacht tegen zichzelf. De 3JS beginnen weer 
met spelen en als het nummer klaar is, roept Jaap Kwakman enthousiast“Yes, dat 
is andere koek!” Zo gaat de soundcheck nog een tijdje door. De tourmanager ergert 
zich aan de gang van zaken.“Ik kan dit niet aanzien”, zegt hij voordat hij zich terug 
trekt in de produktiekamer. 

Gedoe rondom de gastenlijst
Het is bijna half zes en de tourmanager maakt de gastenlijst in orde. Op de lijst 
staan honderdenzeventig namen en er zijn wat onduidelijkheden zoals “de vrien-
den van Jaap, 12 X.” De eerste vraag is of het hier gaat om vrienden van Jaap 
Kwakman, Jaap de Witte of van Jaap Buijs. De tourmanager doet een belrondje en 
het blijkt om vrienden van Jaap Kwakman te gaan. De vraag rijst wie deze vrienden 
zijn want de Heineken Music Hall verlangt een opgave van namen. Dan krijgt de 
tourmanager een telefoontje met de mededeling dat een groep Volendammers is 
gearriveerd waaronder de broer van Jan Dulles en dat deze groep backstage bij de 
catering staat. De tourmanager geeft aan dat dit niet de bedoeling is want de 3JS 
hebben vooraf uitdrukkelijk bij hem aangegeven dat ze niemand backstage willen 

271 De stagemanager coördineert de gang van zaken op het podium.
272 De backliner draagt zorg voor de opbouw en de afstemming van de instrumenten.
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hebben. Hij loopt richting de catering en verzoekt de betreffende groep weg te 
gaan. Eenmaal terug gaat hij verder met de gastenlijst. Inmiddels zijn ook Jaap, 
Alice en Aloys Buijs gearriveerd. Alice helpt de tourmanager met het completeren 
van de namen op de gastenlijst. Jaap Buijs vraagt ondertussen of de gasten ook 
consumpties krijgen. De tourmanager geeft aan dat de 3JS vooraf hebben aange-
geven dat niet nodig te vinden. Jaap vindt dat maar niks. Dan komt Jan Dulles 
binnen. Jaap spreekt hem meteen in het Volendams aan op de beslissing om de 
gasten niet van consumpties te voorzien. Jan verwijst naar de tourmanager maar 
daar neemt Jaap geen genoegen mee. De tourmanager geeft op zijn beurt aan dat 
het niet aan hem is om te beslissen of gasten wel of geen consumpties krijgen en 
hij slechts dat regelt wat hem gevraagd is. Dan voegt Jaap er nog aan toe: “Je kunt 
toch geen gasten uitnodigen en ze vervolgens de hele avond niets aanbieden!” Jan is het 
daar wel mee eens en Alice stelt vervolgens voor om de gasten op rekening te laten 
drinken. De tourmanager grijpt daarop in want “zo werkt het niet bij de Heineken 
Music Hall en bovendien heb je dan geen enkele controle meer op de rekening.” Terwijl 
de tourmanager al belt om muntjes voor consumpties te regelen, verlaat Jan Dulles 
de productiekamer weer. Alice besluit vervolgens na kort overleg met haar vader en 
broer dat elke gast vier muntjes krijgt. 

Het is half zeven en de deuren van de Heineken Music Hall gaan open. De gas-
tenlijst is aangeleverd en het is dus duidelijk wie er wel of niet als gast naar bin-
nen mag. Niets blijkt echter minder waar. De tourmanager wordt overspoeld met 
telefoontjes. Er staan allerlei mensen bij de ingang die niet op de gastenlijst staan. 
De tourmanager geeft aan dat ze niet toegelaten mogen worden. Dan belt Jaap 
Kwakman met de mededeling dat gasten van hem beneden staan die er niet in 
mogen. “Dat komt omdat ze niet op de lijst staan”, zegt de tourmanager. Jaap wil 
hen toch binnen hebben en dus begeeft de tourmanager zich naar de ingang om 
het te regelen. Ondertussen belt Aloys hem. Bij de hoofdingang blijkt ook een 
groep mensen te staan die naar binnen moet. De tourmanager geeft aan dat deze 
mensen zich bij een andere ingang moeten melden om binnen te komen. Hij is 
inmiddels zelf bij de speciale ingang voor de gasten en speurt naar de groep die niet 
op de gastenlijst staat maar wel naar binnen moet van Jaap Kwakman. Dan belt 
Alice met de vraag waar de moeder van Jaap Kwakman het beste kan parkeren. Hij 
vertelt Alice hoe of wat en heeft ondertussen de mensen in beeld die naar binnen 
moeten. Nadat hij dat heeft geregeld, loopt hij terug. Het Hoofd Beveiliging belt 
hem. Het is onduidelijk voor wie de afgezette tribune in de zaal is bestemd en wie 
wel of niet de VIP-lounge in mag. De tourmanager geeft aan dat de gasten die bij 
de entree een specifiek polsbandje hebben gekregen de tribune op mogen en dat 
de mensen met een ‘access for all’-polsbandje ook de VIP-lounge in mogen. Dan 
belt de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij met de mededeling dat de 
specifieke tribune vol zit en hij zijn zakelijke relaties nu overal en nergens in de 
zaal heeft staan. “Wat een toestand”, verzucht de tourmanager. Dan loopt hij Alice 
tegen het lijf die ook allerlei zaken rondom gasten aan het oplossen is. “Dit is niet 
prettig werken”, constateert ze later. 
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Een concert met een zinderende afsluiting
De 3JS hebben vooraf goed nagedacht over de opbouw van hun concert. Zij willen 
de eerste helft rustig houden en in de tweede helft moeten de vonken eraf springen. 
Ze weten duidelijk wat ze willen en dat betreft ook het decor: “Geen Led scherm 
met molentjes enzo.” De eerste helft van het concert is dan ook vrij tam en heeft 
een sobere uitstraling. Na de pauze is het podium groter gemaakt en is er meer 
licht door onder andere trendy LED-beelden op de achtergrond. Het bruist meer 
en zodra Rowwen Hèze samen met de 3JS speelt, ontstaat een feeststemming in 
de Heineken Music Hall. Dan zetten de 3JS ‘Het Wiegelied’ in. Het publiek zingt 
massaal uit volle borst mee en alle handen zijn in de lucht. Het is zinderend! 

Vooraan bij het podium zit Aloys. Hij steekt zijn duim omhoog richting de tour-
manager. Tijdens de toegift lopen ze backstage om de 3JS op te wachten. De heren 
komen opgelucht en in euforische stemming het podium af. Aloys complimenteert 
hen met hun daverende eerste concert. Iets verderop staat de vertegenwoordiger 
van de platenmaatschappij al te wachten met pers voor een interview. Backstage 
vieren de 3JS en hun VIP-gasten na afloop nog een feestje. Jaap Kwakman zegt dan 
nog tegen de tourmanager: “Het was vanmiddag wel wat chaotisch.” Jaap de Witte 
onthoudt zich van enig commentaar en Jan Dulles zegt: “Zo gaat dat bij repetities.” 
Voor Alice is het duidelijk: “We moeten het hier van de week samen over hebben.” De 
tourmanager is moe en blij dat de avond erop zit. 

De eigen wijze van de 3JS
Door naar de gang van zaken rondom het eerste concert van de 3JS in de Heineken 
Music Hall te kijken vanuit de drie perspectieven van Martin ontstaat een helder 
beeld over de 3JS in relatie tot Volendam Music BV. 

Hoewel de 3JS op de bühne een eenheid vormen, is dat achter de schermen niet 
zonder meer het geval. Het fragmentatieperspectief van Martin273 legt de ambiguï-
teit van de 3JS bloot en toont de individuele invloeden van elke J en de doorwerking 
daarvan op hun concert in de Heineken Music Hall. Jan Dulles, Jaap Kwakman 
en Jaap de Witte zijn alle drie uiterst creatief en ontwikkelen los van elkaar ideeën 
voor het concert in de Heineken Music Hall. Ze ventileren deze afzonderlijk bij 
de tourmanager van Volendam Music BV die daardoor geregeld niet weet waar hij 
aan toe is. Spreekt een ieder van de 3JS voor zichzelf of vanuit het collectief van 
de 3JS? Door met de heren gezamenlijk om de tafel te gaan, krijgt de tourmanager 
duidelijk waar zij het over eens zijn en als 3JS voor staan. Tijdens de soundcheck in 
de Heineken Music Hall komt de fragmentatie binnen de 3JS tot uiting wanneer 
Jaap Kwakman vindt dat het plexischerm bij de drums de energie op het podium 
in de weg staat. Jaap de Witte reageert alsof het hem niet aangaat en Jan Dulles 
toont vertwijfeling. Omdat de 3JS op dat moment geen overeenstemming laten 
zien, hakt de stagemanager de knoop door. Hij bepaalt voor de 3JS dat zij zonder 
plexiglas optreden en laat zich daarbij leiden door de mening van Jaap Kwakman. 
De voorbeelden illustreren dat in het kader van het concert in de Heineken Music 

273 Martin, 2004
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Hall de mening van elk van de 3JS door middel van distributie door anderen tot 
een gezamenlijk standpunt van de 3JS wordt gebracht274. Parker betwist overigens 
de toegevoegde waarde van het fragmentatieperspectief van Martin om een cul-
tuur te duiden. Hij is van mening dat een cultuur altijd betrekking heeft op meer 
dan één persoon en zich kenmerkt door collectiviteit275. In de visie van Parker is 
het dus niet zozeer van belang waarin en waarover de leden van de 3JS verschillen 
maar waarin zij elkaar vinden. Vanuit deze visie beschouw ik de 3JS als een ge-
fragmenteerde drie-eenheid (subgroep) waarbij hun collectiviteit is gelegen in hun 
Volendamse achtergrond, in hun liefde voor muziek en in hun streven naar succes 
op de Nederlandstalige muziekmarkt. 

Kijkend vanuit het differentiatieperspectief276 springt de verhouding van de 3JS 
met Volendam Music BV meteen in het oog. In het kader van het concert in de 
Heineken Music Hall vallen de 3JS als eenheid weliswaar binnen de landsgrenzen 
van Volendam Music BV maar opereren ze vooral alsof ze daar los van liggen. Ze 
vormen voor Volendam Music BV een onbeheersbaar eiland en organiseren hun 
concert op eigen wijze. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de 3JS in aanloop 
naar het concert op eigen houtje met verschillende geluidsmensen in gesprek zijn 
inzake de bediening van het mengpaneel in de zaal en bovendien zonder mede-
weten van Volendam Music BV afspraken maken met een showtechnicus. Het 
gedoe rondom de gastenlijst vlak voorafgaand aan het concert illustreert ook dat 
de 3JS zaken op hun manier aanvliegen en geen lijntje leggen met het vaste land 
van Volendam Music BV. De verklaring hiervoor is gelegen in de sterke behoefte 
van de 3JS autonoom en zelfstandig te werken277. Dat zorgt er voor dat zij als sub-
groep tegenover Volendam Music BV komen te staan278. Als blijkt dat gedurende 
het concert de gasten geen hapje en drankje krijgen, vindt Jaap Buijs dat niet van 
gastvrijheid getuigen. Hij spreekt zijn ongenoegen daarover uit richting Jan Dulles 
die nog probeert de bal terug te leggen bij Volendam Music BV door die keuze 
in de schoenen te schuiven van de tourmanager. Jan merkt echter dat Jaap de bal 
met dezelfde vaart terugrolt en besluit zich te onderwerpen aan de “the direct voice 
of managerial authority” 279 van Volendam Music BV en conformeert zich aan de 
waarden en normen van Jaap Buijs die ten grondslag liggen aan de ideologie van 
Volendam Music BV. Doordat Jan Dulles in deze situatie start met een opstelling 
als lid van de 3JS en verschuift naar een opstelling als lid van Volendam Music BV 
maakt hij de 3JS weer onderdeel van Volendam Music BV280. Parker beschrijft in 
dat verband het begrip ‘contested meaning’, dat vrij vertaald ‘onderhandelde uit-
komst’ betekent281. In de situatie rondom de gastenlijst valt echter te betwijfelen of 
de uitkomst van het gesprek tussen Jan Dulles en Jaap Buijs is te beschouwen als 

274 Vgl. Rodseth, 1998
275 Parker, 2000: 222 - 227
276 Martin, 2004
277 Vgl. Weick, 2001
278 Vgl. Parker, 2000
279 Kunda, 2006: 53
280 Vgl. Parker, 2000
281 Parker, 2000
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‘contested meaning’ zoals door Parker bedoeld. Het is in de lijn van Kunda meer 
te duiden als het voegen naar de wens van Volendam Music BV met het uitgangs-
punt “commitment and loyalty are presumed to be shared by every member”282 in het 
achterhoofd omdat anders het gevaar van uitsluiting op de loer ligt. 

Het integratieperspectief283 laat zien dat Volendam Music BV bij het concert van 
de Heineken Music Hall een zware dobber heeft de 3JS in het gareel te houden. 
De tourmanager van Volendam Music BV intervenieert op eigenstandige acties van 
de 3JS die uit de pas lopen met de gebruikelijke werkwijze van Volendam Music 
BV. Zo legt hij de 3JS in de aanloop naar het concert uit dat het niet aan hen is de 
bezetting van het geluid of van de showtechniek te regelen. Maar ook gedurende 
de soundcheck heeft de tourmanager er een hele kluif aan om de werkwijze van 
de 3JS te laten sporen met de georganiseerdheid van Volendam Music BV284. Op 
het podium is het nog een rommeltje terwijl de gastartiesten al klaar staan om 
te repeteren en te soundchecken en wanneer de 3JS eindelijk gestart zijn met de 
soundcheck ziet de tourmanager met lede ogen aan dat zij het scherm van plexiglas 
voor de drums verwijderen. De tourmanager vreest voor de kwaliteit van het geluid 
in de zaal maar krijgt op dit punt geen vat op de 3JS. Het illustreert dat de 3JS zich 
niet altijd passief onderwerpen aan de regels en wensen van Volendam Music BV. 
Goffman stelt in dat verband dat ook binnen een geldend sociaal systeem ruimte 
is voor (persoonlijke) autonomie welke de gang van zaken binnen het geldende so-
ciale systeem mede vorm geeft285. Wanneer zich vlak voor aanvang van het concert 
verschillende bij Volendam Music BV onaangekondigde gasten van de 3JS melden, 
schieten Aloys en Alice Buijs de tourmanager te hulp om als Volendam Music BV 
weer ‘in control’ te komen. Door de handen ineen te slaan zorgen zij er gedrieën 
voor dat de chaos achter de schermen zich niet naar buiten toe manifesteert hoewel 
niet meer te voorkomen is dat de zakelijke relaties van de platenmaatschappij over-
al en nergens terecht komen in de zaal. Gezien vanuit het managementperspectief 
van Volendam Music BV is de chaos achter de schermen te wijten aan de autonome 
en eigen werkwijze van de 3JS. Die eigen wijze van de 3JS is Volendam Music BV 
een doorn in het oog aangezien de werkwijze die zij voorstaan zich kenmerkt door 
planning en georganiseerdheid286. 

Creatieve geesten en een regelneef
Vanuit mijn positionering als kritisch onderzoeker287 valt op dat de 3JS en de tour-
manager met elkaar in botsing komen doordat ze elk een eigen belang nastreven 
met chaotische taferelen als resultaat. De beschreven soundcheck toont de 3JS als 
muzikale professionals die de kwaliteit van hun muziek bij voorkeur laten toetsen 
door eigen vakgenoten. Bovendien hebben ze graag de ruimte om een concert 
neer te zetten dat voldoet aan hun eigen professionele ideeën en maatstaven. Ze 

282 Kunda, 2006: 68
283 Martin, 2004
284 Vgl. Kunda, 2006
285 Goffman, 1961
286 Vgl. Kunda, 2006
287 Vgl. Deetz, 2000
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onderzoeken nieuwigheden en experimenteren daarmee om de kwaliteit van hun 
muziek nog beter te maken. De nieuwe effectpedalen van Jaap Kwakman en ook 
het weghalen van het scherm van plexiglas bij de drums tijdens de soundcheck zijn 
in dat verband illustratief. De 3JS zijn zichtbaar buitengewoon creatief en gericht 
op muzikale innovatie. Ze zijn dan ook feilloos te scharen onder de omschrijving 
van Weggeman inzake innoverende en improviserende professionals288. Kijkend 
vanuit de visie van Gastelaars hebben de 3JS ‘het creëren en performen van een 
mooi stuk muziek’ als kerntaak en is het publiek aan te merken als hun klant. De 
3JS hebben dus een externe verantwoordelijkheid richting hun publiek. Zij kun-
nen van buitenaf door bijvoorbeeld de media in de vorm van recensies maar ook 
door fans zelf ‘aangesproken’ worden op de kwaliteit van hun concert. In hun 
manier van werken hebben de 3JS daar rekening mee te houden en dat maakt hen 
in termen van Gastelaars ‘verantwoordelijke professionals’ waarbij volgens haar de 
professionaliteit als hoog is aan te merken289. Uit de beschreven soundcheck blijkt 
dat de tourmanager eigen professionele standaarden heeft en voornamelijk op basis 
van routine het concert voorbereidt en organiseert. De tourmanager is dan ook te 
scharen onder de omschrijving die Weggeman geeft van overwegend routinematig 
werkende professionals. Volgens hem is ‘overadaptie’ aan eigen routines kenmer-
kend voor dergelijke professionals en werkt dat de ontwikkeling van ‘defensieve 
routines’ bij hen in de hand290. Uiteindelijk kan dat uitmonden in ‘skilled incom-
petence’ die volgens Argyris onder meer tot uiting komt in de vorm van toepassing 
van methoden en technieken die weliswaar efficiënt zijn maar niet effectief291. Dit 
is zichtbaar bij de soundcheck waarbij de tourmanager met zijn gebruikelijke ef-
ficiënte werkwijze de situatie op het podium niet goed weet om te gaan met de 
creatief en innovatief ingestelde 3JS en met een gevoel van onmacht de zaal ver-
laat. De tourmanager is daar op dat moment niet effectief. Kijkend vanuit de visie 
van Gastelaars heeft de tourmanager ‘het regelen en faciliteren van het concert’ 
als kerntaak met als primaire klant de 3JS die het concert geven. Zijn verant-
woordelijkheid is dus intern gericht maar werkt door in de uitstraling naar buiten 
toe. Immers de 3JS kunnen alleen een concert geven als de zaal, het podium, de 
kaartverkoop, de beveiliging en dergelijke is geregeld. Dat vraagt van de tourma-
nager dat hij achter de schermen met alle relevante professionals samenwerkt op 
de manier zoals Volendam Music BV dat voorstaat en samen met hen reflecteert 
op de werkwijze om tot verbeteringen daarin te komen. In termen van Gastelaars 
wordt de tourmanager geacht een ‘lokaal lerend en reflexief ’ professional te zijn. 
Echter tijdens de beschreven soundcheck manifesteert de tourmanager zich vooral 
als een ‘ingelijfd’ professional. Hij focust zich op zijn gebruikelijke manier van 
werken binnen Volendam Music BV en laat daarbij weinig ruimte voor de daarvan 
afwijkende werkwijze van de 3JS292. 

288 Vgl. Weggeman, 2007
289 Gastelaars, 2006
290 Weggeman, 2007
291 Argyris, 1977
292 Vgl. Gastelaars, 2006
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Doordat in het kader van het concert zowel de 3JS als de tourmanager niet over de 
grenzen van hun eigen professie heen kijken, is onderlinge wrijving het resultaat. 
Zodra hetgeen de tourmanager heeft geregeld in de weg staat aan wat de 3JS muzi-
kaal voor ogen hebben, ontstaat er gedoe. Jaap Kwakman manifesteert zich daarbij 
als informeel leider van de 3JS. Hij neemt het woord en bepaalt op het podium 
tijdens de soundcheck wat er gebeurt.

Andersom ontstaat er ook gedoe zodra de 3JS iets doen dat het regelwerk van de 
tourmanager in de war schopt. Het gebeuren rondom de gastenlijst bij het concert 
is in dat verband illustratief. Botsende belangen tussen de 3JS en de tourmanager 
liggen aan deze dynamiek ten grondslag en die zijn op hun beurt terug te voeren 
op het verschil in de kerntaken van beide kampen293. Van Staveren geeft aan dat bij 
dergelijke problemen in de samenwerking de oplossing zit in het kweken van begrip 
voor elkaars achtergrond en professie. Indien de tourmanager en de 3JS beide meer 
oog hebben voor elkaars rollen en belangen en van daaruit met elkaar in gesprek 
gaan, kunnen zij in plaats van elkaar te bevechten elkaar juist versterken door over 
hun eigen grenzen heen samen te werken. Dit betekent dat de 3JS de uitdaging 
hebben zich rekenschap te geven van zaken die in de marge van hun concert aan de 
orde zijn en tijdig goed geregeld moeten worden zoals het aanleveren van namen 
ten behoeve van de gastenlijst. Het betekent ook dat de tourmanager de uitdaging 
heeft om te handelen als een ‘lokaal lerend en reflexief professional’ door ruimte te 
bieden aan de creativiteit van de 3JS ten aanzien van de invulling van hun concert. 
Hij kan zoals Van Staveren aangeeft de 3JS tegemoet komen door (meer) te zoeken 
naar mogelijkheden voor hun wensen in plaats van de onmogelijkheden daarvan 
te benadrukken. Indien de 3JS en de tourmanager erin slagen zich door elkaar te 
laten beïnvloeden en zich bij tijd en wijle laten leiden door elkaars invalshoek zal 
dat hun professionaliteit ten goede komen294. 

Ruimte voor groei van de 3JS met chaordisch management?
Vanuit mijn interpretatieve positionering als onderzoeker295 de rol van het ma-
nagement van Volendam Music BV in het kader van het concert in de Heineken 
Music Hall beschouwend, valt op dat Jaap en zijn kinderen de organisatie en de 
invulling van het concert in beginsel overlaten aan de 3JS en de tourmanager. Jaap 
laat hen de ruimte om samen een mooi resultaat neer te zetten en geeft hen daar-
mee operationele autonomie zoals Weggeman dat beschrijft296. De trustbenadering 
zoals omschreven door De Man ligt hieraan ten grondslag. Jaap grijpt echter in 
zodra hij merkt dat het gedoe op de werkvloer tussen de 3JS en de tourmanager 
leidt tot ongewenste effecten naar buiten toe. Jaap vindt het vanuit strategisch 
oogpunt niet handig bij het concert de gasten niet te voorzien van consumpties. 
Hij schroomt dan ook niet degene die hij daarvoor verantwoordelijk acht daar op 
aan te spreken zoals hij dat bij Jan Dulles doet in de productiekamer. Hiermee 

293 Vgl. Morgan, 1992
294 Vgl. Van Staveren, 2007
295 Vgl. Deetz, 2000
296 Vgl. Weggeman, 2007
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positioneert hij zich duidelijk als manager die vanuit een controlbenadering zoals 
door De Man omschreven ongewenste neveneffecten buiten de deur houdt. Jaap 
schakelt hier zichtbaar tussen ‘trust’ en ‘control’ in zijn aansturingstijl. Ook Alice 
en Aloys geven hiervan blijk. Zij vertrouwen in eerste aanleg op de management-
vaardigheden van de tourmanager maar komen in actie zodra de tourmanager de 
chaos achter de schermen niet meer alleen in de klauwen weet te houden, opdat de 
buitenwereld daar zo min mogelijk van mee krijgt297. Het beschreven gedoe tussen 
de 3JS en de tourmanager kan echter ook een signaal zijn dat het tijd is voor een 
nieuwe managementstijl. Van Eijnatten ziet chaos op de werkvloer namelijk als de 
aanzet voor een sprong in ontwikkeling. Hij pleit in dat verband voor chaordisch 
management waarbij het juist de kunst is om de chaos niet te willen oplossen. De 
overtuiging die aan zijn visie ten grondslag ligt, is dat op enig moment de mensen 
op de werkvloer zelf hun verantwoordelijkheid nemen en een werkwijze ontwik-
kelen die past bij de nieuwe situatie298. Niet is uit te sluiten dat de 3JS simpelweg 
enige chaos nodig hebben om in muzikale zin door te kunnen groeien. Het hante-
ren van een managementstijl die daarop inspeelt en ruimte biedt voor enige chaos 
bij en rondom de 3JS kan zijn vruchten afwerpen en de 3JS nog ‘Hoger, Harder 
en Verder’ brengen. 

Een jaar later
Op 29 oktober 2011 staan de 3JS wederom met een eigen concert in de Heineken 
Music Hall. Een paar weken daarvoor hebben de 3JS een gastenlijst opgesteld en 
aangeleverd bij de tourmanager. Het is klip en klaar: “De gasten krijgen geen toegang 
back-stage.” Ook de VIP-gasten niet. Zij kunnen terecht op een speciaal afgehuurd 
balkon waar ze ook van hapjes en drankjes worden voorzien. Na het concert zijn ze 
welkom bij de afterparty van de 3JS in een andere ruimte van de Heineken Music 
Hall. Voorafgaand en na afloop van het concert van de 3JS in de Heineken Music 
Hall is het dit jaar backstage rustig en relaxed. Ook hebben de 3JS in 2011 de repe-
titie van hun concert anders georganiseerd. Ze hebben daar een paar dagen voor uit 
getrokken en er een ruimte in Volendam voor geregeld. De 3JS repeteren in 2011 
dus niet in de middag voor het concert maar zijn dan in de Heineken Music Hall 
slechts bezig met de podiumopstelling en een souncheck. Voor de tourmanager 
van Volendam Music BV is dit veel prettiger werken en ook de 3JS zelf vinden het 
plezieriger op deze manier. Bruisend en stralend staan ze die avond op het podium 
en geven een show weg zoals nooit te voren. De 3JS zijn Hoger, Harder, Verder! 

Reflexief en lerend
De 3JS laten na hun eerste concert in de Heineken Music Hall zien dat zij be-
schikken over reflexief en lerend vermogen299. Zij realiseren zich dat ze gebaat 
zijn bij rust achter de schermen voor en tijdens hun concert en hanteren met het 
oog daarop een jaar later het principe van ‘schoenmaker blijf bij je leest’. De 3JS 
laten dan de zaken die in de periferie van hun concert aan de orde zijn over aan 

297 Vgl. De Man, 2006
298 Van Eijnatten in Van Zanten, 2010
299 Vgl. Argyris, 1977
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Volendam Music BV en focussen zich in de dagen voorafgaand aan het concert op 
hun eigen kerntaak300. Orde, regelmaat en rust kenmerken dan de gang van zaken 
achter de schermen wat blijk geeft van meer professionaliteit301. De gang van zaken 
rondom het tweede concert van de 3JS in de Heineken Music Hall maakt overigens 
duidelijk dat chaordisch management op structurele voet niet het juiste antwoord 
is om de 3JS te laten groeien. Wel heeft de chaos in 2010 gezorgd voor een werk-
wijze in 2011 die recht doet aan de eigen wijze van de 3JS en aan de gebruikelijke 
werkwijze van Volendam Music BV302. 

Het Eurovisie Song Festival 2011
In 2011 vertegenwoordigen de 3JS in de woorden van Jan Dulles “vorstin en vader-
land” bij het Eurovisie Song Festival. Deze paragraaf beschrijft de voorbereiding 
van de 3JS daarop en de rol van Volendam Music BV in dat verband waarbij zal 
blijken dat Volendam Music BV het Eurovisie Song Festival benut om het suc-
ces van de 3JS een impuls te geven. Ook zal blijken dat Volendam Music BV 
zich anders opstelt in de samenwerking met ‘trusted partners’ dan met ‘unknown 
partners’. 

The making of songs
In november 2010 trekken de 3JS zich terug in Frankrijk om liedjes voor het 
songfestival te schrijven. Er is weinig tijd want eind januari 2011 moet tijdens het 
nationale songfestival door het Nederlandse publiek gekozen kunnen worden uit 
vijf liedjes. De 3JS stellen hoge eisen aan zichzelf: “De liedjes moeten goed zijn en 
we moeten met een liedje komen dat heel Nederland mooi vindt.” Belangrijk is ook 
dat hun eigen sound herkenbaar blijft. Collega artiesten benoemen allemaal de 
kracht van de eigen sound van de 3JS met de mandoline als belangrijkste kenmerk. 
Jaap Kwakman zegt hierover: “Ik ben mandoline gaan spelen om de klank van twee 
akoestische gitaren te ontvluchten. De mandoline voegt een tweede dimensie toe.” In 
Frankrijk gaan de heren samen aan de slag met papier en pen, laptop, gitaar, toet-
senbord, microfoon en een koptelefoon. Jan Dulles en Jaap de Witte maken de 
songteksten en sleutelen er samen aan totdat ze allebei tevreden zijn en het is aan 
Jaap Kwakman om de muziek te componeren. Zodra er tekst en muziek is, nemen 
de heren het een aantal keren door. Belangrijk is bijvoorbeeld of de tekst en de 
melodie een mooi geheel vormen en daarnaast of de toonhoogte haalbaar is voor 
Jan Dulles. Vinden ze het na een paar keer doornemen toch niet goed, dan gaan 
de heren een stukje wandelen om daarna opnieuw te beginnen. Op deze manier 
maken de 3JS in Frankrijk demo’s van zes liedjes die ze vervolgens in de studio met 
een producer opnemen. Dat de 3JS in staat zijn zelf hun liedjes te schrijven, vindt 
Jaap Buijs belangrijk. Hij zegt hierover:“Het is van levensbelang dat een artiest zelf 
zijn muziek schrijft.” Hij licht toe dat zonder dat talent het risico bestaat dat de 

300 Vgl. Gastelaars, 2006
301 Vgl. Van Delden, 1993
302 Vgl. Van Eijnatten in Van Zanten, 2010
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artiest als eendagsvlieg sterft. “Het maken van succesvolle liedjes die bij de artiest pas-
sen, is een kunst.” Volgens Jaap is het een voordeel om op dat punt op eigen kracht 
te varen en niet afhankelijk te zijn van anderen.

De 3JS produceren hun nummers altijd zelf. Speciaal voor het songfestival werken 
zij echter met twee producers, Gordon Groothedde en Guido Aalberts. Jaap Buijs 
licht toe: “Voor het Eurovisie Song Festival zijn in overleg met de TROS producers 
toegevoegd.” 303. Reden is dat een producer kan helpen een ander geluid te maken 
zodat echt verschillende liedjes ontstaan. Dat is belangrijk want volgens Jan Dulles 
is het niet duidelijk wat het Nederlandse publiek graag hoort of waar het voor 
kiest. Hij zegt in dat verband: “Wij hebben liedjes gemaakt in verschillende tempo’s en 
genres.” Bovendien stelt de organisatie van het Eurovisie Song Festival eisen aan het 
liedje zoals de zogenaamde ‘drie-minuten-regel’. Jaap de Witte geeft daarover aan: 
“Het liedje mag niet langer dan drie minuten duren. We willen proberen daar precies 
op uit te komen.” Ook mogen tijdens het Eurovisie Song Festival niet meer dan zes 
muzikanten op het podium staan. Met al deze eisen wordt tijdens het opnemen 
van de liedjes in de studio rekening gehouden. Eenmaal in de studio vertelt Jaap 
de Witte dat Gordon Groothedde de vrije hand heeft gekregen bij twee liedjes: 
“We hebben de demo’s van twee liedjes aan Gordon gegeven en het is dan aan hem wat 
hij er mee wil.” De 3JS lichten toe dat zij Gordon al lang kennen en weten hoe hij 
werkt:“Onze liedjes zijn bij hem in goede handen”. Gordon vertelt dat hij de tekst 
en de muziek van de betreffende twee liedjes heeft aangepast. Nadat de nummers 
met hem zijn opgenomen, geven de 3JS aan dat ze tevreden zijn over het resultaat. 
De overige liedjes nemen de 3JS op met producer Guido Aalberts. Jan Dulles zingt 
de ‘guide vocals’ in. Jaap Kwakman en Jaap de Witte doen de muziekpartij totdat 
het geheel “er op staat”. Ze laten het vervolgens een paar weken bezinken om tot de 
conclusie te komen dat bij één liedje toch nog wat puntjes op de i te zetten zijn. 
De 3JS gaan daar in hun eigen Votown studio in Volendam mee aan de slag. Jaap 
Kwakman zit achter het mengpaneel en Jan Dulles kondigt aan dat hij het nummer 
nog wat jus geeft: “Ik sla er aan het eind van het liedje nog een flinke kreet uit.” Hij 
gaat vervolgens zingen en voegt de daad bij het woord. Als de 3JS de zangpartij 
van Jan samen terug luisteren, is hun conclusie: “niks meer aan doen, het is top zo.” 
Dan is het aan Jaap de Witte om “het koortje aan te dikken” en ook hij zingt zijn 
partij in. Jaap Kwakman laat vervolgens zien dat hij ‘zes sporen’ op het scherm heeft 
staan en legt uit dat hij die gaat stapelen. Daarna zet hij ze ‘technisch gelijk’ en het 
resultaat is een koortje. Jaap Kwakman voegt dan nog een eigen gitaarpartij toe en 
dan is het werk voor de 3JS gedaan. “Het is nu aan Guido om het geheel nog wat meer 
te liften”, aldus Jaap de Witte. Hij licht toe dat Guido als onafhankelijk producer 
het laatste woord heeft over de mix van het nummer. 

Het Nationaal Song Festival
Eind december 2010 kondigen de 3JS in een perspresentatie aan dat zij het pu-
bliek meenemen in hun voorbereidingen op het Eurovisie Song Festival. Dit doen 
zij door middel van de vierdelige docusoap met de titel ‘3JS Op Weg naar het 

303 De TROS organiseert het Nationaal Song Festival.
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Songfestival’ die de TROS in januari 2011 uitzendt. Ook geven de heren inter-
views en verschijnen zij op televisie bij onder meer RTL-Boulevard waarin ze ver-
tellen dat het Nederlandse publiek hen kan leren kennen door de docusoap en het 
ook inzicht geeft in de totstandkoming van hun liedjes304. In de week voorafgaand 
aan het Nationaal Song Festival zijn de 3JS te gast in het radioprogramma ‘Gouden 
Uren’ van de TROS. Daar laten ze een compilatie horen van de vijf liedjes die ze 
hebben gemaakt: ‘De Stroom’, ‘Je vecht nooit alleen’, ‘Toen ik jou vergat’, ‘Ga dan 
niet’ en ‘Weelderig Waardeloos’. Volgens de vertegenwoordiger van de platenmaat-
schappij is dat bewust gedaan zodat “het publiek aan de liedjes kan wennen en er 
voor warm kan lopen.” De luisteraars kunnen meteen via SMS en Twitter reageren 
en zijn over het algemeen positief. De 3JS doen de liedjes met twee ‘backing vo-
cals’. Het is aan een vakjury en aan het Nederlandse publiek het winnende liedje 
te kiezen tijdens het Nationaal Song Festival. De 3JS vinden het “spannend en 
leuk” en zijn benieuwd met welk liedje zij naar Düsseldorf mogen afreizen namens 
Nederland. 

Op 30 januari 2011 vindt het Nationaal Song Festival plaats in Studio 21 in 
Hilversum. De 3JS arriveren om één uur in de middag en om half drie begint hun 
soundcheck. Jaap en Alice Buijs kijken toe. Alice vertelt dat volgens de regels van 
het Eurovisie Song Festival alleen het stemgeluid live mag en de muziek op band 
staat en dus playback moet tijdens het optreden. Jaap Kwakman is zo verweven met 
zijn gitaar dat hij het lastig vindt niet live te spelen. Dit blijkt tijdens de sound-
check als hij bij een intro van een nummer zegt: “Ik kan dit nooit nadoen, ik sta hier 
voor mijn gevoel te klooien. Als ik dat zo moet doen, sta ik voor lul.” Ter plekke wordt 
besloten het betreffende intro in te korten zodat Jaap Kwakman er beter mee uit de 
voeten kan. De soundcheck is in de studio ook op een televisiescherm te volgen. 
Alice merkt op dat de witleren polsband die Jan Dulles draagt, in de beelden niet 
tot zijn recht komt want “het lijkt net alsof Jan een brace draagt.” Na de soundcheck 
maakt ze hem daar op attent. “Het past vanavond wel bij mijn outfit”, zegt Jan. De 
heren zijn speciaal voor deze gelegenheid geadviseerd en aangekleed door Oger305. 
In overleg met Volendam Music BV is Oger in oktober 2010 dan ook bij het op-
treden van de 3JS in de Heineken Music Hall geweest om hun stijl te ‘voelen’. Voor 
deze avond is gekozen voor outfits in ‘Rock-chic’. Bij het Eurovisie Song Festival 
in Düsseldorf verschijnen de 3JS in een ‘look’ van ‘glamorous showbizz’. Aan het 
begin van de avond trekken de 3JS ten behoeve van de generale repetitie hun rock-
chique outfit aan. Eén voor één komen ze uit de kleedkamer om het resultaat te 
showen. Jaap de Witte licht toe: “Deze kledingstijl past bij ons en laat zien wie we 
zijn. We zijn bij ons zelf gebleven.” Jaap Kwakman trekt zijn vestje nog even recht en 
Jan Dulles laat trots zijn sieraden zien die hij zelf heeft toegevoegd om het plaatje 
compleet te maken. “De witte polsband heb ik toch maar afgedaan”, zegt hij spijtig. 

304 Uitzending RTL-Boulevard van 21 december 2010.
305 Oger is de keten van herenmodezaken van Oger Lusink en staat bekend als leverancier van exclusieve 

kostuums.
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Gedurende de generale repetitie wordt het gehele programma van de avond door-
genomen. Het Nationaal Song Festival is live op televisie te zien en dus moet 
het vlekkeloos verlopen. De setlist wordt gevolgd en de volgorde van de liedjes is 
bewust zo gekozen. Alice vertelt dat de 3JS graag met het nummer ‘Je vecht nooit 
alleen’ naar het Eurovisie Song Festival gaan en dit nummer daarom als laatste op 
de setlist staat. “Het laatste nummer blijft altijd het beste hangen bij mensen”, zegt 
zij. Alice acht de kans op een plek in de finale van het Eurovisie Song Festival met 
een ‘up tempo’ nummer groter dan met een ‘ballad’. Kennelijk delen de vakjury306 
en het Nederlandse publiek die mening aangezien het bewuste nummer aan het 
einde van de avond ook als het winnende liedje uit de bus komt. Meteen na afloop 
van het Nationaal Song Festival geven de 3JS een persconferentie. Cameraploegen, 
verslaggevers en fotografen staan in de rij om hun eerste reactie te horen. De 3JS 
kunnen daar kort over zijn: “Wij zijn blij met deze uitslag.” Ook kondigen ze aan 
dat ze overwegen het liedje in het Engels te vertalen ten behoeve van het Eurovisie 
Song Festival. Jan Dulles zegt daarover: “We denken dat we met een Engelse versie 
meer punten kunnen scoren bij het Eurovisie Song Festival.” De vertegenwoordigers 
van de platenmaatschappij leveren in ieder geval de Nederlandstalige versie van het 
nummer die nacht nog aan bij alle Nederlandse radiozenders. Bovendien hebben 
ze geregeld dat de 3JS de volgende dag bij verschillende Nederlandse omroepen 
langs gaan om het winnende nummer te promoten. 

Om zes uur de volgende ochtend zitten de 3JS al bij ‘Evers Staat Op’ van Radio 
538. Daarna gaan ze nog naar 100% NL, Radio 2, Q-Music en 3FM om de dag 
af te sluiten bij de ‘Madiwodo vrijdag televisieshow’ van Paul de Leeuw. Ook le-
zend Nederland ontkomt niet aan de 3JS want bijna alle Nederlandse kranten 
vermelden ‘the day after’ dat de 3JS met het energieke nummer ‘Je Vecht Nooit 
Alleen’ afreizen naar het Eurovisie Song Festival in Duitsland. In de weken daarop 
trekken de 3JS het land in. Ze geven signeersessies in Hengelo, Groningen en 
Heerhugowaard. De promotie werpt zijn vruchten af want binnen twee weken 
na het Nationaal Song Festival staat ‘Je vecht Nooit Alleen’ op nummer één in 
de Nederlandse Single Top 100. Ook is dan het album ‘Dromers en Dwazen’ van 
de 3JS in de Nederlandse Album Top 100 gestegen naar nummer vijf en komt de 
DVD van hun theatertour ‘Pluche, Zweet & Tranen’ uit 2010 binnen op nummer 
één in de Nederlandse DVD Music Top 30. Het succes van de 3JS is groeiende en 
het gevoel is dat zij afkoersen op een finaleplaats bij het Eurovisie Song Festival.

De officiële inzending van de 3JS
Op 11 maart 2011 zijn de 3JS te gast bij Daniël Dekker in het radioprogramma 
‘Gouden Uren’ op Radio 2. De 3JS hebben een Engelse versie van ‘Je Vecht Nooit 
Alleen’ gemaakt voor het Eurovisie Song Festival. Dat is niet zonder slag of stoot 
gegaan zoals is af te leiden uit de volgende uitspraak van Jaap Kwakman: “Het was 
net een bokswedstrijd tussen Jaap en Jan. Ik heb als scheidsrechter gefungeerd”. Jaap 
de Witte licht toe dat hij graag de boodschap van ‘Je Vecht Nooit Alleen’ wilde 

306 De vakjury van het Nationaal Song Festival bestaat in 2011 uit Daniël Dekker, Annemieke Schollaardt, 
René Froger, Hind en Eric van Tijn. 
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behouden in de Engelse vertaling. Jan Dulles vertelt dat hij de rijm en de klan-
ken uit de Nederlandse tekst overeind wilde houden in de Engelse versie van het 
lied want “binnenrijm versterkt de melodie.” Jaap Kwakman zegt daarop: “Het werd 
daardoor een moeilijk puzzeltje maar we zijn er uit gekomen.” Jaap de Witte en Jan 
Dulles hebben de Engelse songtekst dus samen geschreven. Jan Dulles zegt: “Ik heb 
een eerste opzet gemaakt en aan Jaap gegeven die het vervolgens heeft afgebroken en 
opnieuw heeft opgebouwd.” De Engelse tekst is vervolgens nog ter toetsing voorge-
legd aan een Amerikaanse songwriter die geen op- of aanmerkingen had. Daarna is 
producer Guido Aalberts het opnieuw gaan mixen. Jaap Kwakman merkt daarover 
op: “Guido heeft in de nieuwe mix wat meer gedurfd. De Engelse tekst nodigde daartoe 
uit.” Daniël Dekker kondigt dan ‘Never Alone’ aan waarna het nummer voor de 
eerste keer op de Nederlandse radio is te horen. Meteen komen de eerste reac-
ties via Twitter binnen. Ze zijn over het algemeen positief maar er is ook iemand 
die schrijft: “Bagger!” Jaap Kwakman kan er om lachen. Daniël Dekker vraagt de 
3JS of ze zelf tevreden zijn met het nummer. Jan Dulles reageert: “Wij zijn er 
verschrikkelijk gelukkig mee.” Hij licht toe: “De Engelse versie gaat veel meer naar 
rock toe”. Daniël Dekker geeft zijn visie: “Het nummer is nog meer pop geworden.” 
Jaap Kwakman vertelt dat ze links en rechts tips hebben gekregen om ‘Je Vecht 
Nooit Alleen’ te verbeteren. Ze hebben die ter harte genomen: “Het intro is korter 
gemaakt, Jan gaat nu meteen zingen en het nummer is ook één beat versneld.” Dan 
geeft Daniël Dekker aan dat ‘Never Alone’ is te downloaden en dat het nummer 
door de TROS als Nederlandse inzending wordt ingediend bij het Eurovisie Song 
Festival. Tenslotte vertelt hij dat de TROS een grote boot heeft geregeld voor de 
3JS in Düsseldorf. Jan Dulles vult aan: “De boot ligt aan de kade van Düsseldorf en 
daar verblijven wij. Wij ontvangen daar ook de pers en deelnemers uit andere landen.” 
De promotie van ‘Never Alone’ is gestart. Hij bedankt de 3JS voor hun komst naar 
de studio en sluit af met de krachtige woorden: “Wij geloven in de 3JS!” 

De laatste stappen naar het Eurovisie Song Festival
Het Eurovisie Song Festival vindt medio mei 2011 plaats. Er doen meer dan veer-
tig landen mee en dus vinden twee voorrondes in de vorm van halve finales plaats. 
De 3JS staan in de tweede halve finale en via loting is bepaald dat zij als derde 
optreden. Begin april ontvangen de 3JS hun concurrenten in Volendam voor een 
hapje en een drankje maar vooral om te laten zien wie zij zijn en waar ze vandaan 
komen.“Wij hebben de rode loper voor ze uitgelegd”, zegt Jaap Buijs en hij vertelt dat 
er ongeveer tweehonderd en vijftig mensen te gast zijn. Dat zijn artiesten en hun 
begeleiders maar ook persmensen uit de verschillende landen die met de delegaties 
meereizen om verslag te doen. Jan Dulles zegt: “In het kader van zieltjes winnen, 
is dit natuurlijk een goede zet.” Het gaat volgens hem om een goede pers te krijgen 
in het buitenland “want daar moeten de stemmen vandaan komen.” Hij stelt in dat 
verband: “Het kan geen kwaad als de buitenlandse pers schrijft dat wij gastvrij zijn.” 
Aloys Buijs legt uit dat de puntentoekenning bij het Eurovisie Song Festival plaats 
vindt door vakjury’s en door publiek. Elk deelnemend land heeft een vakjury sa-
mengesteld die punten toekent. De puntentoekenning van alle vakjury’s bepaalt 
voor 50% de uitslag. De andere 50% bepaalt het publiek van de deelnemende 
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landen door te sms-en voor hun favoriete song. Uiteraard is het niet toegestaan 
punten toe te kennen of via sms te stemmen voor de artiest uit het eigen land. Jaap 
Buijs is overtuigd van de kwaliteit van ‘Never Alone’ zoals blijkt uit zijn volgende 
uitspraak: “Als de vakjury’s hun werk goed doen dan weten ze dit knap staaltje muziek 
op waarde te schatten.” De rest is aan het stemmende publiek uit het buitenland. 
Er klinkt optimisme want “de 3JS worden goed ontvangen in het Oostblok” en “de 
meningen op YouTube zijn goed.” 

Begin mei ligt het luxe cruiseschip de ‘Royal Crown’ aan de steiger in de haven 
van Volendam. Het staat te boek als het meest elegante cruiseschip op de Europese 
rivieren. De Royal Crown is door de TROS geboekt voor de gehele Nederlandse 
delegatie voor het Eurovisie Song festival 2011. Op 2 mei 2011 begint voor de 3JS 
het spektakel aan boord van de Royal Crown. Het moment is aangebroken om de 
3JS uit te zwaaien. Om elf uur in de ochtend staat een handjevol fans aan de kade 
van Volendam om alles gade te slaan. De kapitein van de Royal Crown ontvangt 
een ieder allerhartelijkst op het schip. In de lounge is het een drukte van jewelste. 
Het krioelt van de persmensen. Jaap Buijs staat bij de ingang van de lounge. Hij 
houdt nauwlettend in de gaten wie de lounge betreedt en maakt zo nu en dan een 
praatje met deze en gene. Aloys zit aan de koffie bij de bar. Met een glimlach op 
zijn gezicht ziet hij alle persmensen aan zich voorbij trekken richting de 3JS die 
achterin de lounge zitten om iedereen te woord staan. De perscoördinator van de 
TROS zorgt dat ze één voor één aan de beurt komen en de tijd krijgen met de 3JS 
te spreken. Een vertegenwoordiger van de platenmaatschappij staat bij de 3JS. “Ik 
zie erop toe dat er geen rare vragen worden gesteld”, verklaart hij als ik hem naar zijn 
rol vraag. Hij licht dan verder toe: “In principe doet de perscoördinator van de TROS 
dat ook maar wij vinden het prettig om zelf ook aanwezig te zijn.” Daarop door-
vragend, geeft hij aan: “Er zijn altijd persmuskieten die op zoek zijn naar sensatie. 
Wij bewaken dat scherp en vinden dat we dat niet moeten overlaten aan anderen.” 
Ondertussen zijn Nick & Simon op de boot verschenen. Een deel van de persmen-
sen ziet de kans schoon ook hen aan een vragenvuur te onderwerpen en vliegt op 
ze af. Er volgen vragen aan Nick & Simon over onder meer hun rol in The Voice 
of Holland en hun komende ‘Symphonica in Rosso-concerten’. Alice Buijs staat 
bij Nick & Simon in de buurt en blijft er nuchter onder want “alle Volendamse ar-
tiesten hebben mediatraining gehad.” Ze vertelt dat de Volendamse artiesten als regel 
hanteren dat ze in de beantwoording van vragen de aandacht vestigen op datgene 
wat op dat moment aan de orde is. Meteen hoor ik het Simon doen: “Wij zijn hier 
om de 3JS uit te zwaaien en veel succes te wensen.” Nick legt de persmensen vervol-
gens uit waarom hij denkt dat de 3JS met ‘Never Alone’ een goede kans maken in 
de finale van het Eurovisie Song Festival te komen. Jan Smit staat inmiddels even 
verderop persmensen te woord met Jaap Buijs aan zijn zij. Als ik daar mijn oor te 
luisteren leg, hoor ik dat ook Jan het gesprek feilloos weet te richten op de 3JS en 
het Eurovisie Song Festival. Eén van de verslaggevers vraagt hem hoe het met hem 
gaat en Jan antwoordt: “Ik vind het een eer om het Eurovisie Song Festival te mogen 
presenteren en ik denk dat de 3JS een goede kans maken.” Jaap kijkt tevreden toe. 
Zo gaat het spektakel nog even door totdat de burgemeester van Volendam de 3JS 
toespreekt en aangeeft trots te zijn dat een Volendams trio Nederland vertegen-
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woordigt in de Europese song contest. Vervolgens vaart de Royal Crown de haven 
van Volendam uit en zet koers naar Düsseldorf. 

De Royal Crown meert aan in Düsseldorf aan de kade van de Rheinuferpromenade 
bij de Altstadt. Het cruiseschip met grote ballonnen van de TROS en van de 3JS 
is een ‘eyecatcher’ zeker wanneer daar het Nederlandse openingsfeest plaats vindt. 
Zo’n vijfhonderd gasten laten hun gezicht zien waaronder delegaties uit andere 
deelnemende landen. De gasten krijgen Hollandse hapjes aangeboden, een DJ 
zorgt voor muziek en er gaat prachtig siervuurwerk de lucht in. Het is in één 
woord een knalfuif! Alle Duitse kranten staan er de volgende dag vol van en zorgen 
er voor dat de Royal Crown de dagen erna een ware trekpleister is. De zomerse 
temperaturen helpen een handje mee want veel mensen zoeken tot laat in de avond 
verkoeling aan de oever van de Rijn. De 3JS genieten van alle aandacht. Ze trak-
teren de toeschouwers zo nu en dan op een live optreden en zorgen zo voor extra 
sfeer op de Rheinuferpromenade. Aloys Buijs vertelt dat het idee met een boot 
naar het Eurovisie Song Festival te komen volgens de verschillende binnen- en 
buitenlandse verslaggevers erg origineel is. Hij is blij met deze constatering van de 
pers want “alles wat de pers schrijft of zegt, is van invloed op het stemgedrag van het 
publiek.” De sfeer op de Royal Crown is relaxed en buitengewoon gezellig. Binnen 
in de lounge is een studio ingericht van waaruit Daniël Dekker in de week van het 
Eurovisie Song Festival live het programma ‘Gouden Uren’ uitzendt op Radio 2. 
Verder is er een fitnessruimte en ook is er een masseur aan boord. Op het zonnedek 
staan zonnestoelen uitgestald. Ook is apparatuur opgesteld voor optredens. Aloys 
Buijs licht toe: “Wij nodigen artiesten van andere landen uit op het schip voor geza-
menlijke jamsessies.” De 3JS ontvangen de delegaties van Denemarken, Letland, 
Duitsland en Oostenrijk op de Royal Crown. Telkens verschijnt ook veel pers voor 
opnames en interviews. “Dat is goede promotie voor de 3JS”, aldus Aloys. Er is voor 
een ieder ook persinformatie beschikbaar op een disc. Het bevat de biografie van 
de 3JS, foto’s van hen, het nummer ‘Never Alone’ en de bijbehorende videoclip. 
Het geheel is in de vorm gegoten van een grammofoonplaat en zit verhuld in een 
‘platenhoes’ met daarop de 3JS afgebeeld tegen de achtergrond van een typisch 
Nederlands landschap. Het is een coproductie van de TROS en de platenmaat-
schappij van Volendam Music BV. Uiteraard gaan de 3JS ook zelf op bezoek bij 
een aantal andere deelnemende landen. “Het is belangrijk om je gezicht te laten zien, 
alles draait hier om een goede PR”, zegt Aloys. 

Aloys is weliswaar continue aanwezig op de Royal Crown maar hoeft weinig te 
doen want “de TROS organiseert alles en onderhoudt het contact met de organisatoren 
van het Eurovisie Song Festival.” Hij vertelt dat de 3JS te maken hebben met een 
strak schema van repetities en aansluitende persconferenties. De eerste repetitiedag 
is aangebroken en de Nederlandse delegatie vertrekt ‘s ochtends per bus naar het 
stadion, de Telenor Arena. Daar starten de 3JS met een soundcheck van hun ‘in 
ears’ en krijgen daar veertig minuten de tijd voor. Als de tijd erop zit, worden ze 
onverbiddelijk doorgeleid naar een ruimte backstage. “Het is hier heel strak georga-
niseerd, typisch Duitse ‘Pünktlichkeit’”, zegt Aloys. Voor de 3JS is dat even wennen. 
Dan is het hun beurt om te repeteren. Ook hiervoor krijgen ze veertig minuten de 
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tijd. Er hangt zelfs een klok die de minuten aftelt. Het geluid en het licht wordt 
door mensen van het Eurovisie Song Festival gedaan en de repetitie van de 3JS 
wordt met de camera’s vastgelegd. Meteen na de repetitie krijgen de 3JS de beel-
den te zien en mogen ze bij de regisseur van het Eurovisie Song Festival aangeven 
wat ze anders willen. De 3JS maken zich druk over de wijze waarop zij in beeld 
zijn gebracht. “De camera is vooral gericht op Jan”, merken zij op.“Wij moeten meer 
als eenheid in beeld worden gebracht”, vinden de 3JS. De opmerkingen worden 
doorgegeven aan de regisseur. Het is echter maar de vraag wat hij ermee doet. 
“Uiteindelijk doet de regisseur toch wat hij het beste en mooiste vindt”, denkt Aloys. 
Na de aansluitende persconferentie keert het gezelschap per bus terug naar de 
Royal Crown. Onderweg blijkt dat de camerabeelden de 3JS niet lekker zitten.“Het 
ziet er saai uit”, zegt Jaap Kwakman. Dan ontstaat het idee de hulp van Rogier 
Jaarsma in te roepen. Rogier maakt alle videoclips voor de Volendamse artiesten 
en “heeft de nodige kennis en ervaring met podiumopstelling en beeldopnames.” De 
lijnen zijn kort en er wordt meteen contact gelegd met Rogier die graag bereid is 
de 3JS te helpen. 

Rogier gaat met de 3JS aan de slag. Hij kijkt hoe de heren zich het beste op het po-
dium kunnen opstellen en bewegen om als groep goed in beeld te komen. De 3JS 
nemen de adviezen en tips van Rogier te harte en Jaap Kwakman constateert aan 
het einde van de sessie: “Dat hebben we nu wel in de smiezen.” De 3JS gaan een paar 
dagen later dan ook met een goed gevoel de tweede repetitie in die deze keer maar 
dertig minuten duurt. De 3JS moeten verschijnen in de kleding die ze tijdens de 
halve finale zullen dragen. De pakken van Oger gaan dus uit de hoezen en de 3JS 
presenteren vol trots hun outfits. De kleurstelling is zwart/wit en het ziet er stijlvol 
en tegelijk hip uit. “Dit is de nieuwste mode”, geeft Jan Dulles aan. Hij vertelt dat 
ze de pakken in tweevoud hebben “voor het geval er een ongelukje gebeurt.” Aloys 
licht toe dat de regels van het Eurovisie Song Festival niet toestaan na deze repetitie 
nog van outfit te wisselen. De 3JS doen hun repetitie. Rogier is erbij en geeft de 
regisseur van het Eurovisie Song Festival aan hoe de 3JS het graag zien. Meteen na 
afloop zegt Jaap Kwakman: “Dat ging goed.” De 3JS en Rogier bekijken de beelden 
en zijn tevreden. “Het ziet er een stuk beter uit, de rock komt ook goed uit de verf 
nu”, constateert Jaap de Witte. “We zijn klaar voor de generale”, zegt Jaap Kwakman 
daarbij doelend op de generale repetitie die een paar dagen later gepland staat. 
“Dat is eigenlijk het belangrijkste moment in het Eurovisie Song Festival”, legt Aloys 
uit. Hij vertelt dat de vakjury’s punten toekennen op basis van de opnames van de 
generale repetities. De uitslag van de vakjury’s is belangrijk voor de 3JS want “dat 
zijn de muziekkenners.” Wat het publiek vindt, is ook belangrijk maar over smaak 
valt niet te twisten. Voor de 3JS staat de kwaliteit van muziek voorop! 

Gedurende het gehele verblijf van de 3JS in Düsseldorf zijn de mensen van FTV 
Productions druk bezig met opnames voor de docusoap ‘3JS op weg naar het song-
festival’. “We maken hier in Düsseldorf drie uitzendingen”, zegt Kees Tol die als 
producer zorgt voor de rode draad in de docusoap. Hij vertelt verder: “Onze ca-
meraman heeft altijd de beste shots omdat hij overal op afgaat en tussen springt.” De 
cameraman hoort dat en reageert: “Ik vind het een sport om de leukste shots te krij-
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gen. Door brutaal te zijn en mensen van hun à propos te brengen, komen er leuke en 
spontane reacties. Niemand zit namelijk te wachten op een mediagetraind antwoord.” 
Hij legt vervolgens uit dat hij voor de opnames van de docusoap een lange lens 
gebruikt om goed te kunnen focussen. Het effect is “een meer intieme sfeer” en “het 
karakter van een documentaire.” De cameraman doet dat omdat “de 3JS écht iets 
anders wilden dan in een reguliere soap.” Volgens hem gaat het erom te laten zien 
wie de 3JS zijn en wat hen drijft. De verslaggever van FTV Productions komt erbij 
zitten en laat een A4-tje zien dat als ‘draaiboek’ fungeert. Er valt niet meer te lezen 
dan: “interviewen van gasten op de rode loper die is uitgerold op de loopbrug van de 
kade naar de Royal Crown” en “jamsessies draaien.” De verslaggever licht toe dat de 
rest ter plekke wordt bedacht. “Als we hier allemaal bij elkaar zitten, komen de goede 
ideeën vanzelf op tafel”, zegt hij. De ploeg van FTV Productions heeft inmiddels 
tientallen bandjes van elk veertig minuten aan beeldmateriaal verzameld voor de 
laatste drie uitzendingen van de docusoap over de 3JS. 

’s Avonds als iedereen op het zonnedek om een tafel is geschaard en van een drankje 
geniet, komt de docusoap ter sprake. “Hoe krijgen we het beeldmateriaal op tijd in 
Nederland?”, vraagt één van de TROS-mensen zich af. Aloys reageert: “Jan komt 
dinsdag met ome Cor. Zij kunnen het wel mee terug nemen.” Dat blijkt te laat te zijn. 
Het materiaal moet immers nog gemonteerd worden en de eerste uitzending is al 
op dinsdagavond. Aloys adviseert Cor evengoed te bellen want “misschien kan hij 
morgen even op en neer rijden.” Dan mengt Jaap de Witte zich in het gesprek.“Wat is 
er eigenlijk nog nodig aan materiaal?”, vraagt hij. Kees Tol kijkt de cameraman aan 
die antwoordt: “we hebben nog quotes van jullie nodig.” Aloys vraagt: “Wanneer gaan 
jullie die opnemen dan, want morgen hebben we al van alles op het programma staan?” 
Het schema voor de volgende dag komt op tafel. “Tussen één en twee morgenmiddag 
staat er nog niets”, constateert Kees.“Dan draaien we morgen de quotes in dat uurtje”, 
stelt de cameraman. Inmiddels is contact met Cor gelegd. Hij komt de volgende 
avond speciaal naar Düsseldorf rijden om het beeldmateriaal op te halen zodat het 
dinsdag overdag nog gemonteerd kan worden. “Ook weer geregeld”, zegt Aloys ter-
wijl hij weer achterover leunt in zijn stoel en een slok van zijn biertje neemt. 

Zoals hiervoor al is aangegeven presenteert Daniël Dekker live vanuit de studio in 
de lounge van de Royal Crown gedurende de week van het Eurovisie Song Festival 
het radioprogramma ‘Gouden Uren’. De ochtend dat ik er ben, treden de 3JS 
op in de studio en geven zij de luisteraar een impressie van hun belevenissen in 
Düsseldorf. Ook is er een gastoptreden van Glennis Grace die jaren eerder heeft 
deelgenomen aan het Eurovisie Song Festival. In de lounge is ook weer veel pers 
aanwezig. Er melden zich mensen van RTV Noord Holland bij de perscoördinator 
van de TROS. Zij willen voor het nieuwsbulletin graag opnames maken van de 
3JS in de stad. De perscoördinator van de TROS legt de wensen voor aan Aloys 
en de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij die toevallig samen aan een 
tafeltje zitten. Het gezicht van Aloys betrekt als hij hoort dat RTV Noord Holland 
met de 3JS de stad in wil. “Het moeten geen opnames worden van de 3JS gehuld in 
‘lederhosen’ met ‘bratwurst’ in de hand”, zegt hij. De perscoördinator begrijpt de 
zorg van Aloys en brengt een idee in: “Hier tegenover zit een kroegje op de hoek met 
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een eigen brouwerij. We kunnen ze de 3JS daar laten filmen.” De vertegenwoor-
diger van de platenmaatschappij heeft ondertussen het weekschema van de 3JS 
geraadpleegd.“Volgens het schema is er morgen wel tijd voor”, geeft hij aan terwijl hij 
naar Aloys kijkt. Als Aloys een goedkeurend knikje geeft, krijgt de perscoördinator 
van de TROS groen licht. Zij gaat daarop terug naar de mensen van RTV Noord 
Holland om het verder te regelen. De uitzending van Daniël Dekker zit er voor 
deze dag al weer op. Terwijl in de lounge de boel wordt opgeruimd, staan de 3JS 
op het zonnedek al weer interviews te geven. 

Het Eurovisie Song Festival
De dag van halve finale breekt aan. “Vandaag gaan wij voor de leeuwen”, grapt Jan 
Dulles. De 3JS hebben het gevoel dat hun generale repetitie goed is gegaan en zijn 
vol vertrouwen. Aloys vertelt dat Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland en Duitsland 
automatisch in de finale staan. “Deze landen stoppen veel geld in het Eurovisie Song 
Festival en hoeven daarom niet mee te doen aan de halve finales”, licht hij toe. “Het 
is zoals het is”, voegt hij er nuchter aan toe. De Nederlandse delegatie heeft op de 
boot gekeken naar de eerste halve finale van het Eurovisie Song Festival. Over de 
uitslag valt veel te zeggen. Jaap Kwakman vindt het terecht dat een aantal landen 
door zijn naar de finale maar heeft ook vraagtekens bij een paar kwalificaties. 
Jaap Buijs is optimistisch en zegt: “Ik ga er van uit dat de 3JS door gaan naar de 
finale.” Hij licht vervolgens toe: “Ik vind de 3JS dé uitvinding voor het Eurovisie 
Song Festival omdat ze écht muziek maken. Als dat niet wordt gewaardeerd, heb ik het 
toch geprobeerd.” Het is even stil en dan zegt Jaap: “Ik ben gewoon manager en dan 
moet je proberen jouw artiest landelijk bekend te krijgen. Met de 3JS is dat nu binnen 
een half jaar gelukt.” Als de 3JS het Eurovisie Song Festival winnen, wordt het feest 
in Volendam. De tourmanager van Volendam Music BV heeft voor de zekerheid 
al de nodige voorbereidingen getroffen. “Mochten de 3JS winnen, dan treden zij de 
volgende dag midden in Volendam op en dat wordt dan live door de TROS uitgezonden 
op televisie. Alle vergunningen zijn al geregeld”, aldus de tourmanager. Maar eerst 
moeten de 3JS zich nog kwalificeren voor de finale. Ze treden als derde in de rij op 
en voeren ‘Never Alone’ goed uit. In het stadion zitten circa tweeduizend Oranje 
fans die hard juichen als de 3JS klaar zijn met hun performance. Dan is het in de 
‘Green Room’ wachten geblazen op het eind van de avond en de uitslagen.Wanneer 
het zover is, stijgt de spanning per minuut. De één na de andere envelop gaat open 
maar de 3JS worden niet genoemd. “Het zal toch niet….”, zegt Jan Smit als com-
mentator van het Eurovisie Song Festival wanneer de laatste envelop open gaat en 
Zweden als laatste finalist uit de bus komt. In de ‘Green Room’ is de verslagenheid 
bij de Nederlandse delegatie groot. De teleurstelling is van ieders gezicht af te le-
zen. Wanneer de delegatie het stadion verlaat, staat de pers hen al op te wachten. 
Jaap Kwakman geeft een eerste reactie aan SBS Shownieuws: “We wisten dat het een 
zware poule was. We hebben alles gedaan wat we konden doen.” De anderen roepen 
hem dan omdat ze met de bus naar de Royal Crown willen vertrekken. De verslag-
gever van SBS Shownieuws stelt vast: “Dit is een hele grote domper.” In de bus op 
weg naar de Royal Crown heerst stilte. Sommigen hebben de tranen in de ogen 
staan. Jaap Kwakman doet een tweet uit: “Vrede mee……Geen pijl op te trekken….
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Trots. En bedankt!!!!! Iedereen!” Dan arriveert de bus bij de boot waar de 3JS warm 
worden onthaald door familie, vrienden, collega’s, persmensen en fans. De 3JS zijn 
verrast en ontroerd. “Dit is precies wat we nu nodig hebben”, zegt Jan Dulles met een 
brok in zijn keel. Het is typisch Volendam: de schok van het verlies samen dragen 
en de pijn delen met de mensen die loyaliteit hebben getoond gedurende dit gehele 
avontuur dat luistert naar de naam Eurovisie Song Festival. 

Hieronder volgt de analyse van de praktijkbeschrijving van het Eurovisie Song 
Festival 2011. 

Rock-sound en Rock-chic 
In paragraaf 2.4 is al uitgebreid stil gestaan bij het belang van een eigen sound 
van een artiest. In dat verband is onder meer het ‘self-providing’ vermogen van de 
artiest aan de orde gekomen. Ook de 3JS zijn self-providing en hun nummers heb-
ben een eigen rockachtige sound. Bovendien staan zij bekend om het gebruik van 
de mandoline wat zorgt voor een typisch 3JS-geluid307. Hoewel de organisatie van 
het Eurovisie Song Festival eisen stelt aan het in te zenden liedje voor wat betreft 
lengte en performance en daarmee de creatieve vrijheid van de 3JS inperkt, slagen 
zij erin zes liedjes te maken die dicht bij hen staan en stuk voor stuk herkenbaar zijn 
als een liedje van de 3JS. Om in de sound van de liedjes toch wat nuanceverschillen 
aan te brengen, werken de 3JS in het kader van het songfestival samen met twee 
producers. Beide producers helpen de 3JS om de verschillende liedjes van meer 
uniciteit te voorzien zonder afbreuk te doen aan het songfestivalgehalte ervan. Het 
liedje dat bij het Nationaal Song Festival als het winnende liedje uit de bus komt, 
krijgt bovendien nog een make-over voordat het officieel als de Nederlandse inzen-
ding naar het Eurovisie Song Festival gaat. De Nederlandse songtekst wordt omge-
zet in een Engelse versie zodat de bedoeling van het liedje ook in het buitenland te 
volgen is. Daarnaast zijn zowel het intro als het tempo van het nummer aangepast 
waardoor de rockachtige sound een extra impuls krijgt en het naar inschatting het 
internationale songfestivalpubliek meer aanspreekt308. 

Dat niet alleen de muziekstijl maar ook de verschijning bepalend is voor het imago 
van een artiest is in paragraaf 2.4 al aan de orde geweest. Voor zowel het Nationaal 
Song Festival als het Eurovisie Song Festival worden de 3JS in stijl aangekleed 
door het exclusieve Oger. Voor het Nationaal Song Festival krijgen de 3JS kleding 
in de stijl ‘Rock-chic’ aangemeten door Oger. Hij sluit daarmee aan op de rock-
sound van de 3JS en doet recht aan het imago dat de 3JS willen uitstralen. Bij het 
Eurovisie Song Festival verschijnen de 3JS in kostuums met meer ‘glamour & glit-
ter’. Zij spelen daarmee in op de zweem van ‘showbizz’ die rond het festival hangt 
en de wetenschap dat het internationale songfestivalpubliek dat graag terug ziet in 
de performances van de deelnemende artiesten. Dat de 3JS het belangrijk vinden 
dat hun rock-imago overeind blijft, blijkt wanneer zij tijdens de repetities voor het 
Eurovisie Song Festival pas tevreden zijn als de rock goed uit de verf komt op het 
podium. Ook vinden de 3JS het van belang dat de wijze waarop de cameraman van 

307 Vgl. Frascogna & Lee Hetherington, 2004
308 Vgl. Allen, 2007
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het Eurovisie Song Festival hen in beeld brengt geen afbreuk doet aan hun imago 
als (rock)band. Volendam Music BV vliegt de vaste regisseur van hun videoclipjes 
in om de 3JS daartoe te voorzien van tips en trucs. Ook zorgt Volendam Music BV 
er samen met hun platenmaatschappij voor dat de pers niet de kans krijgt afbreuk 
te doen aan het imago van de 3JS. Opnames van de 3JS in een kroeg zijn toege-
staan maar niet met een ‘bratwurst’ in de hand want dat past niet bij het imago 
van de 3JS als rockband309.

Publiciteit en Populariteit
Uit bovenstaande praktijkbeschrijving blijkt dat de 3JS middels een docusoap het 
Nederlandse publiek deelgenoot maken van hun doen en laten op weg naar het 
Eurovisie Song Festival. In de aanloop naar het Nationaal Song Festival is op te-
levisie te zien hoe zij samen tot zes nummers komen en die met hun producers 
uitwerken en opnemen in de studio. In het kader van het Eurovisie Song Festival 
laat de docusoap zien hoe de 3JS zich voorbereiden op hun performance daar. De 
gedachte achter de docusoap is dat het Nederlandse publiek de 3JS leert kennen 
en gaat waarderen door zich met hen te vereenzelvigen310. Om hun deelname aan 
het Eurovisie Song Festival toe te lichten, verschijnen de 3JS ook in diverse andere 
televisie-programma’s en geven ze talrijke interviews aan kranten en bladen. Door 
hun deelname aan het Eurovisie Song Festival groeit de aandacht van de media 
voor de 3JS. Zij benutten dat om hun naamsbekendheid te vergroten en een nieuw 
publiek aan te spreken. Om het Nederlandse publiek nieuwsgierig te maken naar 
de 3JS en hun liedjes is er in de week voor het Nationaal Song Festival via een ra-
dioprogramma van de TROS al een compilatie van hun songfestivalliedjes horen. 
Na het Nationaal Song Festival promoten de 3JS het winnende liedje persoonlijk 
bij elke Nederlandse grote radiozender en staan de kranten wederom bol van de 
3JS. De Volendamse collega-artiesten, Jan Smit, Nick & Simon en Monique Smit 
geven de publiciteit rondom de 3JS nog een extra duwtje in de rug. Zij verschijnen 
op de persbijeenkomst van de 3JS vlak voor hun vertrek naar Düsseldorf en acte-
ren daar als ambassadeurs van de 3JS. De door hen gevolgde mediatraining werpt 
duidelijk vruchten af want in elk interview betogen zij hun steun aan de 3JS en 
benadrukken zij de muzikale kwaliteiten van de 3JS. Volendam Music BV weet dus 
niet alleen de nodige publiciteit voor de 3JS te creëren maar oefent ook invloed uit 
op de inhoud ervan opdat het promotie en geen demotie van de 3JS oplevert311. 

Eenmaal in Düsseldorf blijkt de boot waar de 3JS op verblijven een ‘eyecatcher’ 
te zijn voor de (internationale) pers en ook de verschillende jamsessies aan boord 
met andere deelnemende artiesten krijgt de nodige aandacht van de media. Om de 
internationale pers op de hand te krijgen en zo de sympathie van het internationale 
publiek te winnen, is een aantal deelnemende artiesten uit andere landen al een 
paar weken voor het Eurovisie Song Festival door de 3JS in Volendam ontvan-
gen. De meereizende internationale pers is daarbij volop in de watten gelegd en 

309 Vgl. Doherty in The Music Management Bible, 2003
310 Vgl. Costera Meijer, 2009
311 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
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‘ingepakt’ met de Volendamse gastvrijheid. Ondanks alle positieve aandacht voor 
de 3JS in de (internationale) media bereiken zij de finale van het Eurovisie Song 
Festival niet. Desalniettemin komen de 3JS evengoed als winnaar uit de bus want 
de impact van het Eurovisie Song Festival op de koers van de 3JS naar succes is 
positief en dus conform de inschatting van Volendam Music BV die in paragraaf 
2.3 is beschreven. Door de deelname aan het Eurovisie Song Festival staan de 3JS 
in één klap volop in de publiciteit wat positief bijdraagt aan hun populariteit in 
Nederland en leidt tot hogere verkoopcijfers van hun muziek312. 

Control of Trust 
In de aanloop naar het Nationaal Song Festival werken de 3JS samen met twee pro-
ducers. Met de ene zijn zij goed bekend en met de andere niet. De praktijkbeschrij-
ving illustreert dat de 3JS hen op verschillende wijze benaderen. De producer die 
zij goed kennen, krijgt van hen de vrije hand. Uit de praktijkbeschrijving is af te 
leiden dat de 3JS het vertrouwen hebben dat deze producer handelt naar zijn beste 
vermogen en de competenties heeft aan de verwachtingen van de 3JS te voldoen. 
Nooteboom duidt deze vormen van vertrouwen als competentievertrouwen en in-
tentioneel vertrouwen313. De aanwezigheid van deze twee vormen van vertrouwen 
blijkt voor de 3JS randvoorwaardelijk om uit te gaan van een trustbenadering in 
de samenwerking. De andere producer geniet logischerwijs dat vertrouwen van 
de 3JS (nog) niet. De praktijkbeschrijving illustreert dat de 3JS met hem vanuit 
een controlbenadering samenwerken en de 3JS geven bij deze producer hun songs 
niet geheel uit handen. Ze stemmen met de producer af maar passen een nummer 
zonodig zelf aan waarna de producer het nog een ‘lift’ mag geven. De handelings-
vrijheid van deze producer is duidelijk meer ingeperkt dan de handelingsvrijheid 
van de producer die vaker met de 3JS werkt. 

Volgens De Man is de keuze voor de ene of de andere benadering in de samenwer-
king afhankelijk van de omstandigheden. In sommige omstandigheden zijn vol-
gens hem meer controle-elementen van belang terwijl in andere omstandigheden 
de elementen van de trustbenadering meer aandacht verdienen. Hij noemt onder 
meer cultuurverschillen als omstandigheden die van invloed zijn op de keuze voor 
het ene model boven het andere model314. In dat verband geven Davis en anderen 
aan dat individualistische culturen met een grote machtsafstand eerder kiezen voor 
een controlmodel dan collectivistische culturen met een kleine machtsafstand315. 
Als kenmerken van een individualistische cultuur noemt Kunda zelfvertrouwen, 
autonomie en onafhankelijkheid. Afhankelijkheid, sociale harmonie en sociale 
verplichtingen ziet Kunda als kenmerken van een collectivistische cultuur316. Bij 
de bespreking van het concert van de 3JS in de Heineken Music Hall is de eigen 
wijze van de 3JS met een sterke behoefte aan autonomie en een hoge mate van 
onafhankelijkheid al aan het licht gekomen. De 3JS vertonen in het algemeen dan 

312 Doherty in The Music Management Bible, 2003
313 Nooteboom, 2002
314 De Man, 2006
315 Davis e.a., 1997
316 Kunda, 1999

Book 1.indb   151 8-8-2013   16:12:22



152 een wereld van succes

ook meer trekken van een individualistische cultuur dan van een collectivistische 
cultuur. Van daaruit is hun keuze voor control in de samenwerking met de nieuwe 
producer te verklaren. De 3JS beschermen op deze wijze immers hun professionele 
autonomie en onafhankelijkheid die tot uiting komt in hun songs in de vorm van 
de specifieke 3JS-sound. Een dergelijke bescherming achten de 3JS niet nodig bij 
de hen goed bekende producer. De trustbenadering in deze samenwerkingsrelatie 
geeft blijk van een meer collectivistische cultuur317. Dit komt doordat de 3JS deze 
producer (inmiddels) als een ‘insider’ beschouwen. Hij maakt in hun ogen deel 
uit van hun collectief doordat hij zich identificeert met de sound van de 3JS en 
hetzelfde doel als de 3JS nastreeft wanneer hij met hun nummers aan de slag gaat. 
Samen hebben zij één en hetzelfde belang: een typisch 3JS-liedje maken dat hoge 
ogen scoort bij het Eurovisie Song Festival318. 

Verenigd in een innovatieve organisatievorm
In verband met het Eurovisie Song Festival 2011 hebben Volendam Music BV 
en de 3JS te maken met de TROS. Jaarlijks zendt de TROS het Eurovisie Song 
Festival op de Nederlandse televisie uit en onderhoudt het de contacten met de 
organisatoren ervan. De TROS fungeert derhalve als ‘linking pin’ tussen de orga-
nisatoren van het Eurovisie Song Festival enerzijds en Volendam Music BV en de 
3JS anderzijds. De TROS geeft invulling aan deze coördinerende rol door middel 
van onderlinge afstemming met Volendam Music BV en de 3JS. Illustratief hier-
voor is dat in onderling overleg twee producers aan de 3JS zijn toegevoegd. Ook 
stemt de perscoördinator van de TROS af met de mensen van Volendam Music BV 
inzake de setting voor een aangevraagd televisie-interview met de 3JS. En tijdens 
de borrel ’s avonds stemmen betrokkenen op informele wijze onderling af hoe het 
materiaal voor de docusoap naar de studio te transporteren opdat het tijdig gereed 
is voor de televisie-uitzending. Het integratieperspectief319 laat zien dat gedurende 
(de aanloop naar) het Eurovisie Song Festival de mensen van de TROS en de men-
sen van Volendam Music BV samen op trekken en opereren als één systeem. Hun 
fysieke samenzijn op de Royal Crown draagt er aan bij dat zij één groep vormen 
met een gemeenschappelijk doel voor ogen, namelijk de finale van het Eurovisie 
Song Festival bereiken en winnen320. Het differentiatieperspectief321 maakt zicht-
baar dat per situatie als vanzelf gemengde teams ontstaan aan boord van de Royal 
Crown die bovendien multidisciplinair van aard zijn. Als voorbeeld noem ik de 
beschreven radio-uitzending van de ‘Gouden Uren’ vanuit de op de boot inge-
richte studio waarbij de presentator van het programma, de artiestenbegeleider 
van de TROS, de perscoördinator van de TROS, de vertegenwoordiger van de 
platenmaatschappij van de 3JS, de 3JS zelf en de geluidsman van de 3JS als van 
nature een team vormen. Ook bij de verschillende jamsessies op de boot weten de 
verschillende professionals van de TROS en van Volendam Music BV elkaar feil-

317 Vgl. Davis e.a., 1997
318 Vgl. Kunda, 2006
319 Martin, 2004
320 Vgl. Parker, 2000
321 Martin, 2004
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loos te vinden en werken zij als van nature samen om de jamsessies te laten slagen. 
Het differentatiatieperspectief maakt dus ook zichtbaar dat op de Royal Crown 
verschuivende subgroepen actief zijn die tot stand komen en opereren onder in-
vloed van de context322. De natuurlijke multidisciplinaire samenwerking geeft blijk 
van professionaliteit323. Opvallend is dat alle betrokkenen per te nemen beslissing 
afstemming met elkaar zoeken en zich niet laten leiden door verticale- en/of hori-
zontale decentralisatie van beslissings-bevoegdheden. Kijkend naar de typeringen 
van organisatievormen door Mintzberg is de wijze waarop de TROS en Volendam 
Music BV in het kader van het Eurovisie Song Festival 2011 met elkaar werken te 
duiden als een innovatieve organisatievorm. Een dergelijke organische en adhocra-
tische organisatievorm is volgens Mintzberg niet ongebruikelijk bij een tijdelijk en 
zeer groot project in een complexe en dynamische omgeving waarvan het Eurovisie 
Song Festival een voorbeeld is324. 

Een innovatieve organisatie ten opzichte van een 
samenwerkingsgericht netwerk
De innovatieve organisatievorm zoals geduid door Mintzberg vertoont op het eer-
ste gezicht overeenkomsten met het in paragraaf 2.5 beschreven samenwerkings-
gerichte netwerk. Bij een ruime interpretatie van de duiding van een innovatieve 
organisatievorm zoals door Mintzberg omschreven325, ziet het niet enkel en alleen 
op de werkwijze van verschillende eenheden binnen één organisatie maar kan een 
innovatieve organisatievorm ook betrekking hebben op werkwijzen van samenwer-
kende eenheden die afkomstig zijn uit verschillende organisaties zoals het geval is 
in het kader van het Eurovisie Song Festival. Deze redenering volgend, zijn zowel 
in een innovatieve organisatievorm als in een samenwerkingsgericht netwerk een-
heden actief die stuk voor stuk werken op professionele grondslag en met elkaar 
afstemmen en samenwerken om gezamenlijk een bepaald resultaat met een hoog 
kwaliteitsniveau neer te zetten. Verder kijkend is een belangrijk verschil tussen 
beide organisatievormen te onderkennen. In de innovatieve organisatie werken 
mensen uit de verschillende eenheden samen alsof zij institutioneel gelijk zijn in 
positie terwijl dat niet het geval is. De innovatieve organisatie drijft op informele 
afstemming waardoor de verticale- en horizontale beslissingsbevoegdheden in de 
praktijk vervagen terwijl deze bevoegdheden binnen de innovatieve organisatie wel 
degelijk zijn geïnstitutionaliseerd. Hierin verschilt een innovatieve organisatie fun-
damenteel van een samenwerkingsgericht netwerk. Binnen een samenwerkingsge-
richt netwerk zijn juist geen bevoegdheden geïnstitutionaliseerd en staat één van 
de eenheden die deel uitmaakt van het netwerk op basis van informeel positioneel 
gezag in het hart van het netwerk. Dit is bij de beschreven samenwerking tussen 

322 Vgl. Parker, 2000
323 Vgl. Van Delden, 1993
324 Mintzberg, 1991
325 Vgl. Mintzberg, 1991
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de TROS en Volendam Music BV in het kader van het Eurovisie Song Festival 
niet aan de orde aangezien in die verhouding de TROS beslissingsbevoegd is en de 
kaders van het Eurovisie Song Festival nader invult326. 

Twee familieculturen werken functioneel samen 
De TROS begeleidt de 3JS wanneer zij in 2011 als Nederlandse afvaardiging deel-
nemen aan het Eurovisie Song Festival opdat zij voldoen aan de strenge eisen en 
strakke schema’s die door de organisatoren van het Eurovisie Song Festival zijn 
opgelegd en door de TROS nader zijn ingevuld. De TROS organiseert de perscon-
ferenties in het kader van het Song Festival, het verblijf van de 3JS ten tijde van 
het Eurovisie Song Festival en de (promotie) feesten en jamsessies in het kader van 
het Eurovisie Song Festival. Doordat de TROS deze rol invult, is de invloed van 
Volendam Music BV die als management van de 3JS normaliter voor dergelijke 
zaken aan de touwtjes trekt, sterk ingeperkt. Volendam Music BV probeert ruimte 
voor de 3JS terug te winnen door bijvoorbeeld de afspraak met de TROS te maken 
dat de 3JS een aantal liedjes mogen maken met de producer waar ze vaker mee 
werken. Ook oefent Volendam Music BV invloed uit op de performance van de 
3JS door te zorgen dat Oger hen kleedt en door een regisseur in te zetten om de 
podiumposities van de 3JS tijdens de televisieopnames te verbeteren. Desondanks 
blijft de afhankelijkheid van de TROS groot. Alleen voor wat betreft de promotie 
van het Nederlandse songfestivalnummer blijft de autonomie van Volendam Music 
BV en hun platenmaatschappij overeind staan. Net als anders zorgen zij dat de 
3JS diverse Nederlandse radio- en televisieprogramma’s aandoen om het nummer 
onder de aandacht te brengen bij het publiek en ook organiseren zij in den lande 
signeersessies bij musicstores. De TROS geeft de promotie van het nummer een 
extra impuls middels het radioprogramma ‘Gouden Uren’ en door de docusoap 
van de 3JS op weg naar het Songfestival uit te zenden. Dit is echter niet zozeer een 
kwestie van goodwill richting Volendam Music BV en de 3JS maar meer ingegeven 
door het belang van de TROS om hoge kijkcijfers te kweken voor het Nationaal- 
en het Eurovisie Song Festival327. 

In paragraaf 2.4 is gebleken dat het niets voor Volendam Music BV is zich zonder 
meer te schikken in een afhankelijkheidspositie. Zij hebben daar met de TROS in 
het kader van het Eurovisie Song Festival minder moeite mee gezien de ‘trust’ die 
er over en weer is. Door de jaren heen zijn de banden tussen Volendam Music BV 
en de TROS sterk en hecht geworden. Ze zijn weliswaar niet vergroeid tot elkaars 
‘insiders’ maar wel te beschouwen als twee families (culturen) met een diepe en 
warme vriendschapsband328. Het opgebouwde interpersoonlijke vertrouwen tussen 
Volendam Music BV en de TROS vormt de smeerolie in hun samenwerking329. 
Vanuit hun gezamenlijke belang werken ze in het kader van het Eurovisie Song 
Festival 2011 functioneel samen. In deze grondvorm van samenwerking neemt de 

326 Vgl. Morgan, 1992
327 Vgl. Mastenbroek, 2005
328 Vgl. Kunda, 2006
329 Vgl. Schruijer en Vansina, 2007
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ene partner een functie van de andere partner voor zijn rekening. Zoals in de vorige 
alinea is gebleken, is dat in casu ook het geval: de TROS neemt in het kader van 
het Eurovisie Song Festival immers een deel van de taken van Volendam Music BV 
ten aanzien van de 3JS over. Kenmerkend voor functionele samenwerking is vol-
gens Kaats, Van Klaveren en Opheij dat de samenwerkende partners zich in hoge 
mate aan elkaar committeren en hun onderlinge afhankelijkheid groot is zoals ook 
bij Volendam Music BV en de TROS het geval is blijkens de praktijkbeschrijving 
inzake het Eurovisie Song festival 2011330. 

Theatershow 4 Elementen 2012 
In 2012 staan de 3JS op de planken van diverse Nederlandse theaters met hun 
show 4 Elementen. Eerder deden de 3JS de theaters aan met hun shows Akoesteren 
in 2009 en Pluche, Zweet & Tranen in 2010. Deze paragraaf belicht de totstand-
koming van de theatershow 4 Elementen, de première van de gelijknamige thea-
tertour en de release van het muziekalbum. Hierbij komt de drie-eenheid van de 
3JS nadrukkelijk naar voren en legt het hun onderlinge samenwerking en hun 
‘gedeelde leiderschap’ bloot. Ook blijkt de impact van Volendam Music BV op de 
3JS en de bewuste keuze van de 3JS die impact voor lief te nemen.

De totstandkoming van de theatertour
In de zomer van 2011 besluiten de 3JS in overleg met Volendam Music BV en 
hun platenmaatschappij in 2012 weer een theatertour te doen. “Wij spelen graag in 
theaters vanwege de intieme sfeer”, licht Jan Dulles toe. Jaap Buijs vult aan: “De 3JS 
doen het goed in het theater. De verkoop van hun voorstellingen loopt als een trein.” 
Zodra de kogel door de kerk is, kondigt Volendam Music BV de theatershow van 
de 3JS aan bij de intermediair die voor hen de tourneeplanning doet. Op zijn 
beurt neemt hij het in september 2011 op in zijn aanbod richting de verschillende 
theaters in Nederland. “Ik reis alle theaters af en heb gesprekken met de theaterdirec-
teuren om met elk van hen tot een programma van voorstellingen te komen voor het 
nieuwe theaterseizoen”, licht de intermediair toe. Het resultaat voor de 3JS is dat 
zij in drie maanden tijd bijna veertig theaters aandoen, verspreid over alle provin-
cies van het land. “Voor de show van de 3JS heb ik tegen de zestig aanvragen gehad”, 
verklapt de intermediair. In overleg met Volendam Music BV en de 3JS wordt de 
tournee definitief gepland. “Met zoveel aanvragen heb je de luxe positie dat je kunt 
kiezen”, geeft de intermediair aan. De capaciteit van een zaal gaat volgens hem dan 
een rol spelen in de afweging en ook de ligging van de verschillende theaters ten 
opzichte van elkaar want “het is bijvoorbeeld niet handig om dezelfde show te doen 
in twee verschillende theaters in eenzelfde stad”. De 3JS waarderen het voorwerk van 
de intermediair want “de planning van onze theatertour zit wederom goed in elkaar”. 
Ook de tourmanager van Volendam Music BV is tevreden over hem en stelt in dat 
verband: “Dat kun je wel aan hem overlaten!”

330 Kaats e.a., 2005
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Het is oktober 2011 en de theatertour nadert. Jan Dulles vertelt dat hij samen met 
Jaap de Witte werkt aan de teksten voor nieuwe nummers. “Ik raak geïnspireerd 
door dingen die ik zie of ervaar”, geeft Jan aan. Hij geeft een voorbeeld: “Als ik door 
de straten van Amsterdam loop en ergens een zwerver op de stoep zie zitten, vraag ik 
me af waardoor hij tot zo’n leven is gekomen maar ook of er voor hem nog een weg 
terug is.” Die vraag intrigeert Jan en de 3JS schrijven er een liedje over met de titel 
‘Zwerversleven’. “Alle nieuwe liedjes gaan over het leven”, aldus Jan. “De rode draad 
in ons nieuwe repertoire zijn de 4 elementen die aan het leven ten grondslag liggen: 
aarde, wind, water en vuur”, licht hij toe. “4 Elementen is ook de naam van onze 
nieuwe theatertour”, zegt Jaap Kwakman die over het algemeen de teksten van de 
liedjes van een passend notenbeeld voorziet “maar we bemoeien ons allemaal met 
tekst en muziek.” Over de totstandkoming van de nieuwe nummers vertelt Jaap 
Kwakman: “We zijn open het proces in gegaan, de rem is er af gegaan.” Jaap de Witte 
vat het proces van wording als volgt samen: “De tekst van een liedje moet in de sfeer 
en de compositie vallen. Van het liedje moet een energie uitgaan. Dan klopt het.” Met 
de veertien nieuwe nummers is de basis gelegd voor de nieuwe theatershow van 
de 3JS. “Ik moet nog nadenken over de opbouw van de show en de verhaallijn. Het 
uitdenken daarvan is mijn taak. Ik leg mijn idee vervolgens voor aan de anderen. Zij 
geven aan wat ze er van vinden en denken mee totdat we een show in elkaar hebben 
gesleuteld waar we ons goed bij voelen”, vertelt Jan over de werkwijze van de 3JS. In 
december 2011 zijn de 3JS tevreden over het materiaal voor hun nieuwe show. “Het 
is een sfeeralbum geworden”, vindt Jan. De nummers worden ingespeeld en begin 
januari 2012 is de ‘master’ van het album 4 Elementen klaar voor duplicatie. Eind 
januari 2012, net na de start van de theatertour, komt het album uit. Het bevat 
volgens de website van de 3JS veertien gloednieuwe nummers, van melancholieke 
ballads tot opzwepende up-tempo songs. Als voorproefje op hun nieuwe album 
brengen de 3JS het nummer ‘De Weg’ als single uit, een coproduktie met producer 
John Ewbank. “Wij hadden een tekstidee en John een pianostukje dat prachtig bij el-
kaar paste”, verklaart Jaap Kwakman deze samenwerking. “De 4 elementen als basis 
voor het leven, worden in dit liedje benoemd”, geeft Jaap Kwakman aan waarop Jan 
Dulles de microfoon pakt en de eerste regels van het nummer zingt: “De wind koelt 
de aarde, ‘t vuur warmt het water. Wij zijn de weg tussen vroeger en later…”. 

Première van de theatershow 4 Elementen
De première van de theatershow 4 Elementen is op 12 januari 2012 in theater 
Kennemerland in Beverwijk. “We hebben geen première met een rode loper maar 
een ‘try-out’ als eerste voorstelling”, vertelt Jan. Jaap de Witte vult aan: “De try out 
is bedoeld om bij het publiek te toetsen wat ze van onze nieuwe show vinden zodat 
we het nog kunnen bijstellen en verbeteren.” Jaap Kwakman merkt op: “Een nieuwe 
theatertour is altijd weer spannend. In de show moet alles kloppen, wil het een mooi 
geheel zijn.” De drie dagen voorafgaand aan de aftrap van de theatertour zijn de 
3JS dan ook druk aan het repeteren. Ze doen dat samen met een begeleidingsband 
van vier man bestaande uit een drummer, een toetsenist, een gitarist en een vio-
list. De gitarist vertelt: “Wij studeren onze partijen onafhankelijk van elkaar in.” 
De violist heeft zich de muziek van de nieuwe nummers in twee weken tijd eigen 
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gemaakt. “Het gaat bij de repetities om ons samenspel”, legt hij uit. “Na twee dagen 
repeteren zitten alle nummers er bij ons wel goed in”, vindt de violist. “Muzikaal zit 
het allemaal goed in elkaar. Nu moet de hele set nog lopen inclusief praatjes”, zegt Jaap 
Kwakman. De 3JS nemen samen met hun begeleidingsband de hele setlist daarom 
een keer helemaal van begin tot einde door. “We moeten weten hoe lang de totale set 
is en of het klopt in relatie tot de pauze”, legt Jaap Kwakman uit. “Ook moeten we 
kijken of de visuals qua timing synchroon lopen met de nummers”, vult Jan Dulles aan. 
De visuals zijn door hem bedacht en uitgezocht. Bij het nummer ‘Recht uit het 
hart’ verschijnt een uitzicht op ‘Amsterdam by night’. Jan legt uit dat dit is gekozen 
omdat het nummer het verhaal vertelt van een man die ’s nachts voor het raam van 
zijn appartement staat te mijmeren terwijl hij over de stad uitkijkt. Jan zegt: “De 
visuals zijn bedoeld om de nummers te ondersteunen qua sfeer.” Terwijl hij naar de 
drieluik achter het podium kijkt, licht hij toe: We hebben bewust gekozen voor kleine 
beeldschermen zodat de visuals niet de overhand krijgen.” 

Op de laatste dag voor de try-out spelen de 3JS samen de hele setlist en zetten ze 
de laatste puntjes op de i. Het is de generale repetitie. De 3JS zijn net begonnen 
wanneer de vertegenwoordiger van hun platenmaatschappij verschijnt. “Ik moet de 
repetities even onderbreken voor een persmoment.” De 3JS begrijpen nut en noodzaak 
daarvan maar zien ook hun kostbare repetitietijd wegglippen. De vertegenwoor-
diger van de platenmaatschappij belooft hen daarom: “We houden het zo kort mo-
gelijk.” Hij kondigt als eerste de verslaggevers van een Friese krant aan. “We doen 
met de theatertour ook Friesland aan en de kaartverkoop daar kan nog wel een zetje 
gebruiken”, legt de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij uit. Vervolgens 
zijn de mensen van SBS 6 Shownieuws aan de beurt. De 3JS staan hen een klein 
kwartiertje te woord en zij mogen aansluitend de repetitie van het nummer ‘4 
Elementen’ filmen. De reportage is die avond in de late editie van Shownieuws 
te zien. “Het is mooie reclame voor het nieuwe album en de tour van de 3JS want er 
kijken dik 500.000 mensen naar Shownieuws” , aldus de vertegenwoordiger van de 
platenmaatschappij die daarna snel zijn spullen pakt en vertrekt. De 3JS hervatten 
hun repetitie. Zeer geconcentreerd spelen ze een aantal nummers volgens de setlist. 
Na de laatste tune van het nummer ‘Loop met me over zee’ stelt Jaap Kwakman: 
“Nu moet er iets ingestemd worden.” Jan Dulles grijpt meteen in en zegt: “Nee, ik 
moet nu vertellen over de brief.” Hij houdt vervolgens een praatje over een brief die 
ze als 3JS ooit hebben ontvangen en waar ze een antwoord op teruggedicht hebben 
als opmaat naar het volgende nummer op de setlist ‘Geef mij een naam’ waarbij 
op de achtergrond een woestijn is te zien. Dan volgt het bekende ‘Wiegelied’. 
Het is de bedoeling dat het nummer halverwege vertraagt en er een praatje van 
Jan Dulles wordt ingestart over Stichting Terre des Hommes waar de 3JS zich aan 
hebben verbonden. “Waar blijft de tekst?”, vraagt Jan Dulles wanneer de muziek 
al is vertraagd. De geluidsman reageert: “Jij gaat nu toch dat praatje doen?” Licht 
geërgerd antwoordt Jan: “Ik heb de tekst ingesproken zodat het kan worden afgespeeld 
en ik heb het aan jullie gestuurd.” De geluidsman erkent dat hij de tekst ontvangen 
heeft maar zegt daarbij “Ik wist niet dat het bedoeld was om het af te spelen.” Hij 
geeft vervolgens aan dat hij geen CD-speler bij de hand heeft en het daardoor niet 
mogelijk is het op die manier te repeteren. Hij doet de suggestie aan Jan om toch 
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zelf het praatje te doen. Jan kijkt niet blij en stelt: “Als ik dat zelf ga doen, gaat alle 
aandacht naar mij uit en dat is niet de bedoeling.” Jaap de Witte vraagt vervolgens 
wie de CD-speler gaat regelen en kijkt Jan Dulles aan. Jan is nog steeds geïrriteerd 
en zegt: “Ja…..ik ga er van uit dat het geregeld wordt. Ik heb geen bericht ontvangen 
dat het anders zou zijn dus ik heb geen CD-speler bij me.” Jaap Kwakman vat dan 
de bedoeling van Jan met de CD-speler nog eens samen: “Door een CD-tje met de 
ingesproken tekst van Jan af te laten spelen, loopt het synchroon met het beeld.” Jan 
antwoordt: “Juist!” Dan hakt Jaap Kwakman de knoop door: “We doen het met een 
CD-tje anders trekt Jan de aandacht in plaats van de boodschap. Dus het licht gaat uit 
en de tekst wordt ingestart.” De geluidsman geeft geen kik meer en tijdens de try-out 
gebeurt het op deze manier.

De eerste set van het programma van de show is gerepeteerd en duurt volgens 
de opgenomen timing bijna een uur. “Dat is te lang”, vindt Jaap Kwakman. “We 
gaan even vijf minuten pauzeren”, besluit hij dan. Terwijl de 3JS even een luchtje 
scheppen, hebben ze het er over. Jaap Kwakman stelt voor om het Wiegelied uit 
het programma te halen. Jan Dulles vindt dat geen goed idee: “We hebben dat bij 
de vorige tour ook gedaan en hebben daar allemaal commentaar op gekregen.” Jaap de 
Witte zegt niets. Jaap Kwakman komt dan op een ander idee: “Misschien kunnen 
we het naar de tweede set verplaatsen. We moeten zo kijken hoe lang die is en dan zien 
we wel hoe we het gaan oplossen.” Stilzwijgend wordt er ingestemd.

De tweede set wordt doorgelopen. Jaap Kwakman wisselt tijdens de set een paar 
keer van gitaar en geeft aan dat hij wel wat licht op het podium nodig heeft tijdens 
die momenten. De timing van de tweede set komt uit op bijna veertig minuten. De 
mannen zijn het er dan meteen over eens dat het ‘Wiegelied’ van de eerste set naar 
de tweede set gaat. Ze bekijken samen de setlist en besluiten dan: “Het ‘Wiegelied’ 
doen we na ‘Je vecht nooit alleen’ als sluitstuk van de tweede set. Nadat we het podium 
af zijn, komt het praatje over ‘Terre des hommes’ en dan komen we terug voor de toe-
gift.” Jan geeft aan de setlist aan te passen voor de try-out en de volgende dag een 
stapeltje uitgeprinte setlists mee te nemen voor de anderen. “Moeten we die vier 
nummers met de geluidsband nog een keer doen?”, vraagt Jaap Kwakman dan. “Ja, 
we moeten even goed kijken hoe het klinkt in de zaal”, vindt Jaap de Witte. Het gaat 
om ‘De Weg’, ‘Zwerversleven’, ‘Recht uit m’n hart’ en het ‘Wiegelied’. Met deze 
nummers loopt een geluidsband mee om de muziekpartijen kracht bij te zetten 
met bijvoorbeeld extra slagwerk of strijkers. De geluidsband is voorzien van een 
‘clicktrack’ die alleen de 3JS en de begeleidingsband kunnen horen via hun ‘inears’. 
De ‘clicktrack’ helpt hen het juiste tempo en de juiste maat te houden en dient om 
synchroon te spelen met de geluidsband. “We beginnen met ‘De Weg’”, geeft Jaap 
Kwakman aan. Jaap de Witte gaat in de zaal zitten om te luisteren. Na het num-
mer geeft hij ongezouten zijn mening: “De strijkers zijn te heftig. Het is net of er een 
symphonisch orkest met een rockband op het podium staat.” De geluidsman geeft aan 
dat hij de strijkers niet apart kan bijstellen “want alles staat op één kanaal.” Jaap 
Kwakman stelt voor het nummer nogmaals te doen en vraagt de geluidsman het 
geluid van de toegevoegde muziekpartijen bij te stellen. Jaap de Witte gaat bij de 
geluidsman staan en ‘De Weg’ wordt nogmaals gespeeld. Na de laatste tune vraagt 
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Jaap Kwakman naar de mening van Jaap de Witte. “Dit klinkt beter”, is het ant-
woord. De geluidsman geeft daarop aan dat hij tijdens het nummer wel veel met 
de knoppen moet ‘schuiven’ om het goed te krijgen. Jaap Kwakman vindt dat een 
noodzakelijk kwaad en zegt: “Dat is dan maar zo. Het gaat slechts om vier nummers.” 
Dan geeft de drummer aan dat hij de ‘click’niet meer goed kan horen en daardoor 
moeite heeft het juiste tempo te houden. “Als ’t niet goed naast elkaar loopt, is het 
geen gehoor”, stelt Jan Dulles. Jaap Kwakman ziet een oplossing: “Ik kan de geluids-
band zo maken dat de instrumenten elk op een apart kanaal staan zodat er minder 
geschoven hoeft te worden om het geluid goed te krijgen.” Jan Dulles gaat er bij zitten. 
“Ik ben kapot”, verzucht hij. Het is inmiddels al half zeven in de avond en de 3JS 
besluiten naar huis te gaan. 

Het is 12 januari 2012. De 3JS arriveren aan het eind van de middag bij het 
Kennemertheater in Beverwijk. Ze hebben de hele dag gerelaxed. “Straks gaan we 
voor de leeuwen”, zegt Jan Dulles lachend terwijl hij de aangepaste setlist uitdeelt. 
Dan oefenen de 3JS voor de laatste keer de vier nummers met de geluidsband. 
Jaap Kwakman heeft gezorgd dat de instrumenten op verschillende kanalen zijn 
geprogrammeerd en het klinkt inderdaad een stuk beter dan de dag ervoor. “Het 
komt minder heftig de zaal binnen”, stelt Jaap de Witte tevreden vast wanneer ze om 
half acht het podium afgaan om een hapje te eten en zich gereed te maken voor de 
try-out. Achter de schermen is Alice Buijs samen met de vertegenwoordiger van de 
platenmaatschappij ondertussen druk in gesprek met de intermediair tourneeplan-
ning over een concert van de 3JS in Ahoy eind 2012. Ze zijn het inmiddels eens 
over de ruimte in Ahoy maar moeten nu nog de prijzen van de kaartjes vaststellen. 
“Doen we één prijs of niet?”, vraagt Alice. De vertegenwoordiger van de platenmaat-
schappij vindt dat er onderscheid in prijs moet zijn “want er zijn mensen die graag 
iets meer betalen voor een betere plek”. De intermediair tourneeplanning beaamt 
dat. “Ik denk dat zevenendertig euro vijftig een goede prijs is”, zegt Alice. Ze krijgt 
dan te horen dat daar nog servicekosten bij komen en de prijs dan op veertig euro 
per kaartje komt. “Dat is wel veel”, vindt de vertegenwoordiger van de platenmaat-
schappij. Alice denkt even na. “Ik denk dat we vijfendertig en zevenendertig euro 
moeten doen. Met de servicekosten er boven op blijft de prijs dan onder de veertig euro”, 
reikt de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij aan. “Dat is goed”, besluit 
Alice dan. Even later krijgt ze een belletje van haar broer Aloys die haar nog wat 
mee wil geven inzake het concert van de 3JS in Ahoy. “Ik heb het net rond gemaakt”, 
zegt ze tegen haar broer. “We nemen de ‘Club Ahoy’ als ruimte. Daar kunnen circa 
drieduizend bezoekers in. De kaarten gaan de verkoop in voor vijfendertig en zevenen-
dertig euro”, licht ze Aloys toe. Aloys hoort geen rare dingen en het telefoongesprek 
is daarmee ten einde. 

Het is inmiddels bijna kwart over acht, het moment waarop de voorstelling van 
de 3JS begint. De zaal zit vol. De begeleidingsband verschijnt als eerste op het 
podium en daarna worden de 3JS met een luid applaus ontvangen. Ze beginnen 
hun show met een nieuw nummer namelijk ‘We denderen door’. Aan Jan Dulles 
is te merken dat hij een tikkeltje zenuwachtig is. Maar zodra de kop eraf is, is daar 
niets meer van te merken en de 3JS staan dan op het podium alsof ze de show 
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al voor de honderste keer geven. Het publiek reageert enthousiast op de nieuwe 
nummers en bij het laatste nummer van de eerste set, ‘Zwerversleven’, krijgt Jan 
Dulles zelfs een ‘open doek’ voor zijn vocale uithaal. Jaap Kwakman is de eerste 
die het podium afkomt. “En?”, vraagt hij als eerste. Achter de schermen is iedereen 
het er over eens: “Het is fantastisch!” Jaap kan het bijna niet geloven. “Echt?” vraagt 
hij waarop iedereen knikt. “Hoe lang was de set?”, vraagt Jaap dan. Alice kijkt op 
haar horloge en antwoordt: “Bijna een uur.” Jaap vindt dat te lang en zegt tegen 
Jan Dulles die inmiddels bij hem is komen staan: “We moeten de eerste set inkorten”. 
De overige aanwezigen zijn het daar niet mee eens. “Het voelde niet als te lang”, 
geven zowel Alice Buijs als de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij aan. 
Jaap Kwakman is niet overtuigd. “Ik heb wel het gevoel dat we lang staan te spelen”, 
zegt hij terwijl hij Jan Dulles aankijkt.“Alstjeblieft Jaap, niet nu!”, is zijn reactie. 
Alice glimlacht en de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij zegt sussend: 
“Nee, dit is iets voor de evaluatie. Jullie moeten nu gewoon genieten.” Jaap Kwakman 
laat het er dan bij zitten. “Zo gaat het altijd. Jaap wil dingen altijd anders en beter 
maar op momenten zoals deze is dat niet handig omdat het voor onrust zorgt”, aldus 
de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij. 

De pauze zit erop en de tweede set start met het nummer ‘Zweven naar het licht’. 
De tweede set bevat wat meer bekende nummers van de 3JS zoals ‘Watermensen’, 
‘Drinklied’ en ‘Eén met de bomen’ wat merkbaar is in de zaal doordat mensen 
meezingen en dansen. Het nieuwe nummer ‘Bij hoog en laag’ wordt met gejuich 
en luid applaus beloond. Het nummer spreekt het publiek duidelijk aan. Het valt 
Alice Buijs ook op want zij geeft achteraf aan dat het wellicht een goed idee is 
dat nummer als volgende single uit te brengen, wat in februari 2012 ook gebeurt 
en waarmee de 3JS hun tiende top-tien hit scoren. Het sluitstuk van de tweede 
set is het ‘Wiegelied’ waarbij de hele zaal is opgestaan en meedeint en -zingt. De 
vertegenwoordiger van de platenmaatschappij slaat het van de zijkant gade en con-
stateert: “Je kunt het niet maken om dit nummer niet te spelen.” De 3JS gaan bij het 
einde van het ‘Wiegelied’ in polonaise van het podium af. De mensen staan nog te 
klappen en te zingen als de stem van Jan Dulles klinkt en het praatje over ‘Terres 
des hommes’ begint. De geluidsman reikt achteraf hierover verbetermogelijkhe-
den aan: “Het belletje moet harder en er moet langer worden gewacht met de instart 
van het praatje want de mensen waren nog aan het zingen.” Jaap Kwakman heeft 
de boodschap verstaan en zegt toe het belletje luider te programmeren. Na het 
‘Wiegelied’ komen de 3JS terug op het podium om nog drie nummers als toegift 
te doen. Het publiek beloont hen met een luid applaus. Een greep uit hun reacties: 
“Een topshow”, “De liedjes zijn weer net zo goed of misschien nog wel beter dan die 
van de vorige albums” en “Het is magistraal, de 3JS kunnen toveren met teksten.” Er 
zijn ook kritische geluiden. Zo zou volgens een bezoeker het thema 4 Elementen 
beter uitgewerkt kunnen worden want nu komt het alleen in het begin aan de orde. 
En meerdere bezoekers hebben de fotoshoot met de 3JS na afloop van het concert 
gemist. Ze hadden zich daar juist op verheugd. De 3JS constateren zelf na afloop 
ook nog een kleine misser: “We zijn vergeten de band voor te stellen.” Meteen pakt 
Jaap Kwakman de setlist erbij. “Na ‘Je vecht nooit alleen’ en voor het ‘Wiegelied’ is 
een mooi moment om dat te doen”, stelt hij vast. Hij geeft het meteen aan Jan Dulles 
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mee. Jan knikt. Hij voelt zich bevrijd want de kop is eraf en “het is gegaan zoals 
gehoopt voor een eerste show.”. De 4 Elementen show is groots in de eenvoud! 

Release van het muziekalbum 4 Elementen 
Op 26 januari 2012 komt het album 4 Elementen van de 3JS uit. Het is na 
‘Watermensen’, ‘Kamers van m’n Hart’ en ‘Dromers en Dwazen’, die alle de gou-
den status331 hebben bereikt, het vierde album van de 3JS. 

De volgende ochtend presenteren de 3JS hun nieuwe album aan de pers in een café 
aan de haven in Volendam. Om tien uur in de ochtend is men druk doende een 
klein podium op te zetten. Een zwart doek fungeert als achtergrond. Twee geluids-
mensen installeren in sneltreinvaart de geluidsapparatuur en op het podium ver-
schijnen drie microfoons. De vertegenwoordiger van de platenmaatschappij is ook 
al ter plaatse. “Ik verwacht circa zeventig persmensen”, geeft hij aan. Van nervositeit 
is geen sprake want “we hebben inmiddels al zoveel presentaties achter de rug dat we 
geen zenuwen meer kennen.” Maar hij blijft wel scherp: “Als er automatisme insluipt, 
ga je juist fouten maken.” Even later verschijnen Jaap, Aloys en Alice Buijs. Wanneer 
blijkt dat de perspresentatie om half twaalf start in plaats van half elf besluiten ze 
samen een kopje koffie te drinken aan de bar in het café. De vertegenwoordiger 
van de platenmaatschappij vangt ondertussen zijn collega op die met posters van 
de 3JS aan komt lopen en ook een doos vol nieuwe albums heeft meegebracht om 
ter plekke aan de persmensen uit te delen. Nadat de posters zijn opgehangen, to-
vert de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij een lijst met namen uit zijn 
binnenzak. “Deze mensen hebben een interview aangevraagd”, licht hij toe. “Het is 
belangrijk dat het nieuwe album en de theatertour worden gepromoot. Als er vragen 
worden gesteld over andere zaken dan weten de 3JS in de beantwoording daarvan de 
aandacht daar wel weer naar terug te leiden.”, aldus de vertegenwoordiger van de 
platenmaatschappij. Dan snelt hij naar een café verderop. Daar zitten de 3JS en 
ontmoeten zij Boudewijn de Groot die hen het nieuwe album officieel komt uitrei-
ken. “Ik heb dat speciaal geregeld omdat zij na de officiële uitreiking meteen interviews 
hebben en dan geen tijd hebben om even met Boudewijn te praten”, legt de vertegen-
woordiger van de platenmaatschappij uit. Terwijl hij naar het andere café is om het 
gezelschap te halen en te begeleiden, druppelen de verslaggevers, cameramensen en 
fotografen het café binnen waar de perspresentatie plaatsvindt. Ook de vaste foto-
graaf van Volendam Music BV komt binnen. “Ik heb van de week even afstemming 
gehad met de platenmaatschappij. Voor komende projecten willen ze wat foto’s waar de 
3JS echt met z’n drieën op staan”, licht hij zijn aanwezigheid toe. 

Tegen half twaalf komen de 3JS en ook Boudewijn de Groot binnen. Even later 
opent de de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij de perspresentatie. Hij 
heet iedereen welkom, introduceert het nieuwe album van de 3JS en kondigt hen 
vervolgens aan. De 3JS komen naar voren. Het is even onduidelijk wat de bedoe-
ling is want Jan Dulles pakt de microfoon en zegt: “Kennelijk gaan wij eerst een paar 
liedjes van ons nieuwe album doen.” 

331 Een popmuziekalbum krijgt in Nederland een gouden onderscheiden als daar 25.000 exemplaren van 
zijn verkocht.
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Jaap Kwakman en Jaap de Witte pakken elk hun gitaar en Jan vertelt ondertussen 
kort iets over de totstandkoming van het album. “We hebben vier maanden lang 
elke dag gewerkt aan dit album wat de naam ‘4 Elementen’ heeft gekregen”, zegt hij 
waarna de 3JS akoestisch het nummer ‘4 Elementen’ ten gehore brengen. Op nog 
geen twee meter afstand draaien de camera’s en schieten de fotografen plaatjes 
van de 3JS. Het nummer wordt met applaus beloond en de 3JS doen daarna hun 
nieuwste single ‘De Weg’ en lichten in de aankondiging ervan de betekenis van 
‘4 Elementen’ toe. Ze sluiten af met het nog onbekende nummer ‘Godvergeten’: 
“Onder de regen, kruip ik omhoog. Ik ben zo godvergeten levenloos. Hou me dan tegen; 
ik wacht op de zon. Ik ben de godvergeten regenboog.” Wanneer Boudewijn de Groot 
vervolgens op het podium verschijnt om het album officieel uit te reiken aan de 
3JS, geeft hij aan dat Volendam de bakermat is van veel mooie liedjes maar de 
3JS beroemd zijn om hun mooie teksten daarbij verwijzend naar ‘de godvergeten 
regenboog’. De 3JS poseren vervolgens kort met Boudewijn de Groot voor de ca-
meramensen en fotografen die er allemaal een mooi plaatje van willen hebben. Tot 
slot neemt Jan Dulles nog het woord. Hij heeft een korte speech op papier gezet en 
laat daarin een persoonlijke noot horen: “Dit album vertelt waar we nu staan in het 
leven, waar we zijn met ons hart.” 

De perspresentatie zit erop. Jaap, Aloys en Alice Buijs vertrekken vrijwel meteen. 
De 3JS maken zich op voor de interviews. De vertegenwoordiger van de platen-
maatschappij heeft de planning bij de hand en leidt de interviews in goede banen. 
Een dik half uur later zijn de 3JS klaar. “Nu is het afwachten wat er op televisie en 
in de kranten gezegd wordt over het album”, stelt de vertegenwoordiger van de pla-
tenmaatschappij. Een paar uur later geeft hij zelf een persbericht uit met de kop: 
“3JS ontvangen nieuwe album uit handen van Boudewijn de Groot.” Het persbericht 
is voorzien van een foto van Boudewijn de Groot met de 3JS die elk een exemplaar 
van hun nieuwe album in de hand hebben.

De thema’s die uit deze praktijkbeschrijving qua organisatie en management rele-
vant blijken te zijn voor het succes van de 3JS, volgen hieronder.

De mate van professionaliteit in relatie tot de context
Voor de tourneeplanning van de show van de 3JS in de theaters zet Volendam Music 
BV een intermediair in die daarin is gespecialiseerd en beschikt over specifieke 
kennis en kunde op dat gebied. De betreffende intermediair doet voor Volendam 
Music BV ook de ‘halbespeling’ voor concerten zoals in paragraaf 2.4 is beschreven 
en geduid. Zoals in dat verband al is aangegeven, is de betreffende intermediair in 
de kern aan te merken als een dominant routinematig werkende professional aan-
gezien hij volgens bestaande regels en standaarden werkt332. Daar waar de interme-
diair zich in het kader van de in paragraaf 2.4 beschreven Fier-tour voor wat betreft 
de concerthalbespeling manifesteerde als een ingelijfd professional, toont hij zich 
in het kader van de planning van de show van de 3JS in de diverse theaters juist een 
verantwoordelijk professional met een hoge mate van professionaliteit. Hij geeft 

332 Vgl. Weggeman, 2007
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namelijk blijk van de nodige verantwoordelijkheid en kwaliteit door de planning 
van de theatertour tot in de puntjes toe te verzorgen en af te stemmen met zowel 
Volendam Music BV en de 3JS als met de diverse theaterdirecteuren. Doordat de 
betreffende intermediair gedurende het gehele proces van dienstverlening blijft 
afstemmen met zijn klanten beweegt hij zich in de richting van een individueel 
dienstverlener. Volendam Music BV en de 3JS zijn als klant van de betreffende 
intermediair dan ook uiterst tevreden over zijn professionele dienstverlening in-
zake de theaterplanning 2012333. De analyse van de werkwijze van de betreffende 
intermediair in het kader van de theatertour van de 3JS in relatie tot zijn werkwijze 
in het kader van de Fier-tour van Nick & Simon maakt overigens duidelijk dat 
zijn functioneren onder invloed staat van werkverhoudingen en praktijken in een 
bepaalde context en dus contextgebonden is. Als intermediair halbespeling heeft 
hij immers te maken met een andere werkcontext (vertegenwoordigers van hallen) 
dan als intermediair theaterplanning (theaterdirecteuren). Kennelijk past de laatste 
context hem beter aangezien hij als intermediair theaterplanning qua professiona-
liteit beter uit de verf komt dan als intermediair halbespeling334. 

In het kader van de theatertour 2012 is de geluidsman van de 3JS aan te merken 
als een overwegend routinematig werkende professional335. Zijn gedrag tijdens de 
generale repetitie geeft de indruk dat hij voornamelijk denkt in belemmeringen 
en minder in kansen. Bovendien geeft zijn reactie inzake het ontbreken van een 
af te spelen tekst over Terres des Hommes tijdens het ‘Wiegelied’ blijk van weinig 
verantwoordelijkheid. De geluidsman zadelt Jan Dulles namelijk met het ontstane 
probleem op en onderneemt zelf geen enkele moeite om het euvel op te lossen. Dit 
tot ergernis van Jan Dulles op dat moment. Later tijdens de generale repetitie doet 
zich iets soortgelijks nogmaals voor. Gedurende de vier nummers waar een geluids-
band meeloopt om bepaalde muziekpartijen krachtiger te maken, heeft de geluids-
man meer werk aan de winkel wat hij niet nalaat te uiten richting de 3JS. Hiermee 
toont de betreffende geluidsman wederom dat de drempel om meer verantwoor-
delijkheid te nemen voor hem te hoog is en hij liever volgens zijn eigen routines 
blijft werken. De geluidsman toont zich hiermee volgens de duiding van Gastelaars 
een autonoom professional met een lage mate van professionaliteit vanwege de 
zelfstandige uitvoering van standaardtaken zonder al te grote druk. De 3JS heb-
ben op z’n minst een ingelijfd professional als geluidsman nodig en liever nog een 
geluidsman die zich een verantwoordelijk professional toont en zich bewust toont 
van de gevolgen van zijn eigen handelen en de impact daarvan op de show336. In 
beide situaties krijgt de geluidsman het overigens aan de stok met Jaap Kwakman 
die zich op dat moment als leider van de 3JS opstelt337. Hij geeft de geluidsman 
op vrij directieve wijze te kennen wat van hem wordt verwacht en duldt daarbij 
duidelijk geen tegenspraak. Een dergelijke instruerende taakgerichte aansturings-

333 Vgl. Gastelaars, 2006
334 Vgl. Hallet, 2003
335 Vgl. Weggeman, 2007
336 Vgl. Gastelaars, 2006
337 Vgl. Morgan, 1992
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stijl is in de betreffende situatie als passend te beschouwen338. Na afloop van de 
premièrevoorstelling van de 3JS geeft de geluidsman overigens wel juiste en goede 
feedback aan de 3JS inzake de sterkte van het geluid van de verschillende muziek-
partijen op de geluidsband van het ‘Wiegelied’. Op dat moment laat hij zien wel 
degelijk dienstbaar te kunnen zijn als een ingelijfd professional339. De mate van zijn 
professionaliteit lijkt echter meer een kwestie van mentaliteit en werkhouding dan 
dat deze onder druk staat door de context van de theatershow 2012340.

Eerder in deze paragraaf zijn de 3JS al geduid als innoverende en improviserende 
professionals volgens de omschrijving van Weggeman341. In het kader van de the-
atershow 2012 blijkt nogmaals dat de kracht van de 3JS gelegen is in het creëren 
en performen. De theatershow is het resultaat van een proces van vier maanden 
waarin de 3JS samen ideeën ontwikkelen tot songs en die verder aanscherpen tot-
dat het voor hun gevoel klopt oftewel perfect is. In dat proces blijkt elk van de 3JS 
een eigen rol en taak in het geheel te hebben. Jaap Kwakman zorgt voor de muziek 
waarna Jan Dulles en Jaap de Witte samen de songteksten schrijven. Gedurende 
het gehele proces reflecteren de heren continu op elkaars bijdragen en aanscherpin-
gen. Hetzelfde gebeurt voor wat betreft de opbouw van de theatershow. Jan Dulles 
maakt het programma op en voorziet het van passende visuals, Jaap de Witte denkt 
mee en scherpt het aan waarna Jaap Kwakman zorgt voor de nodige muzikale snuf-
jes om de theatershow te laten klinken als een concert met een live-orkest on stage. 
Het illustreert dat elk van de 3JS primair vanuit eigen kracht werkt en zij over de 
grenzen van eigen talent en kunde heen samen tot een show komen waarmee ze 
de theaterpodia kunnen betreden en hun publiek op kunnen trakteren342. In het 
kader van de theatertour 2012 zijn de 3JS aan te merken als procesmatig werkende 
professionals die elkaar verantwoording afleggen en collectieve reflexiviteit tonen 
waardoor zij als muzikale drie-eenheid de hoogste mate van professionaliteit weten 
neer te zetten. De professionaliteit van de 3JS ligt in het kader van hun theatertour 
2012 hoger dan ten tijde van hun eerste concert in de Heineken Music Hall eind 
2010 die eerder in deze paragraaf is beschreven. Daar toonden zij zich ‘verant-
woordelijke professionals’ en misten zij de reflexiviteit om tot een hogere mate 
van professionaliteit te komen343. Het verschil kan duiden op een ontwikkeling 
die de 3JS in de anderhalve jaar hebben doorgemaakt en die tot uiting komt in 
groei van hun professionaliteit344. Het is echter ook niet uit te sluiten dat een eigen 
theatertour de 3JS gewoonweg ‘fits’ en zij daarin op hun best zijn. In dat geval is 
de mate van hun professionaliteit afhankelijk van de context waarbinnen ze op een 
een bepaald moment opereren345. Een combinatie van beide aspecten als verklaring 
ligt voor de hand. 

338 Vgl. Hersey e.a., 2008.
339 Vgl. Gastelaars, 2006
340 Vgl. Cevat, 2002
341 Vgl. Weggeman, 2007
342 Vgl. Van Staveren, 2007
343 Vgl. Gastelaars, 2006
344 Vgl. Argyris, 1977
345 Vgl. Hallet, 2003
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Grensoverschrijdende samenwerking en gedeeld leiderschap 
In het bovenstaande is naar voren gekomen dat de 3JS grensoverschrijdend met 
elkaar samenwerken in het kader van hun Theatertour 2012. Opmerkelijk is dat 
hun grensoverschrijdende samenwerking ontstaat zonder dat daar een collaboratief 
leider aan te pas komt die voor hen de voorwaarden daartoe schept. De onderlinge 
werkwijze van de 3JS is in het kader van hun Theatertour 2012 te vatten in de term 
‘co-creatie’ wat volgens Dijkstra en Feld een proces is dat door meerdere personen 
met diverse leiderschapskwaliteiten wordt ingevuld en zich dus laat kenmerken 
door ‘gedeeld leiderschap’346. In het kader van Theatertour 2012 neemt elk van de 
3JS een leidende rol op zich en vullen ze elkaar hierin aan. Zo neemt Jan Dulles het 
voortouw in de planning en organisatie van het programma voor de theatershow, 
heeft Jaap Kwakman de leiding in handen als het gaat om de totstandkoming van 
de muzikale arrangementen en toont Jaap de Witte zich de verbinder van het drie-
tal door vooral het proces te bewaken. Ook qua leiderschapsstijl vullen de heren 
elkaar aan. Qua aansturing van de geluidsman start Jan Dulles met een delegerende 
stijl. Wanneer bij de repetitie blijkt dat de geluidsman daar niet mee uit de voeten 
kan, neemt Jaap Kwakman de aansturing van de geluidsman over en hanteert hij 
een directieve stijl. Jaap de Witte gaat vervolgens bij de geluidsman staan om hem 
te helpen en te ondersteunen. Hij brengt een combinatie van een coachende en 
supportende stijl in347. De 3JS geven dus blijk van ‘gedeeld leiderschap’ wat door 
Dijkstra en Feld wordt aangemerkt als het leiderschap van de toekomst omdat 
het haar oorsprong vindt in ‘next practices’348. Op basis van de praktijk van de 
Theatertour 2012 van de 3JS en bovenstaande analyse daarvan, veronderstel ik een 
relatie tussen ‘grensoverschrijdende samenwerking’ en ‘gedeeld leiderschap’ name-
lijk dat ‘gedeeld leiderschap’ is gebaseerd op de kunst van de ‘grensoverschrijdende 
samenwerking’.

Ik leid hieruit de volgende veronderstelling af: Collaboratief leiderschap is nodig 
om (groepen van) professionals aan te zetten tot ‘grensoverschrijdende samenwer-
king’ en bij hen kan ‘gedeeld leiderschap’ tot bloei komen zodra zij de kunst van 
de ‘grensoverschrijdende samenwerking’ verstaan.

De impact van Volendam Music BV op de 3JS 
Terwijl de 3JS een paar uur voor aanvang van de premièreshow samen op het po-
dium nog een paar nummers doornemen, is Alice Buijs achter de coulissen druk 
doende samen met de vertegenwoordiger van hun platenmaatschappij een deal te 
sluiten met de intermediair tourneeplanning inzake een concert van de 3JS in Ahoy 
eind 2012. In de totstandkoming wordt de fase van ‘enactment’ overgeslagen. Alice 
springt vrijwel meteen in de inspectiefase door hardop na te denken over de prijs 
van de concertkaartjes. Ze wordt echter teruggeworpen in de fase van ‘enactment’ 
door de nieuwe informatie inzake de servicekosten die bovenop de prijs komen. 
Ze inspecteert deze nieuwe informatie in stilte terwijl de vertegenwoordiger van 

346 Dijkstra en Feld, 2011
347 Vgl. Blake en Mouton, 1964
348 Dijkstra en Feld, 2011
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de platenmaatschappij doorschakelt naar de selectiefase en met inachtneming van 
de nieuwe informatie een prijsvoorstel doet. Alice hoeft er dan niet lang over na 
te denken en gaat akkoord met het voorstel waarmee de retentiefase in dit proces 
van betekenisgeving is bereikt349. Backstage is de deal rond. Van belang is echter 
dat de inhoud ook ‘under the stage’ in de groeven van Volendam Music BV wordt 
gedragen. Uit het telefoontje van Aloys aan Alice is af te leiden dat haar onder-
handelingsmarge in deze kwestie onderling in de groeven van Volendam Music BV 
is voorbesproken en dat de uitkomst daar steun heeft. Het illustreert de invloed 
van Volendam Music BV ‘back stage’ en ‘under the stage’ op hetgeen ‘front stage’ 
plaatsvindt350. 

Gedurende de perspresentatie van het album ‘4 Elementen’ zijn Jaap, Alice en 
Aloys Buijs aanwezig maar ze houden zich op de achtergrond. Het podium is voor 
de 3JS en Jaap, Alice en Aloys Buijs zitten achterin. Ze bemoeien zich op geen 
enkele wijze met de 3JS die ‘front stage’ hun nieuwe album uitgereikt krijgen en 
vervolgens de verschillende persmensen te woord staan. Sterker nog: Jaap, Alice en 
Aloys Buijs vertrekken zodra het album is uitgereikt om ‘under the stage’ weer aan 
de slag te gaan. De vertegenwoordiger van de platenmaatschappij is gedurende de 
perspresentatie wel meer op de voorgrond. Hij kondigt de 3JS aan en begeleidt hen 
na afloop van de presentatie in de interviews met de pers. Uit het zicht van een ie-
der heeft hij Boudewijn de Groot bij aankomst opgevangen en bij de 3JS gebracht. 
Het contact met Boudewijn om het album aan de 3JS uit te reiken is ‘under the 
stage’ door hem gelegd. Dit is zonder twijfel in samenspraak met Volendam Music 
BV gebeurd. Dat Volendam Music BV ‘under the stage’ invloed heeft op wat de 
3JS ‘front stage’ neerzetten, illustreert ook de keuze voor de tweede single van het 
nieuwe album namelijk ‘Bij hoog en laag’. Meteen na afloop van de première geeft 
Alice Buijs immers al een aanzet tot die beslissing omdat zij merkt dat het nummer 
met gejuich en luid applaus wordt ontvangen. Uiteraard hebben ook de 3JS zelf 
daar een stem in maar de mening van Volendam Music BV en hun platenmaat-
schappij weegt zwaar351.

Ook bij het eerste concert van de 3JS in de Heineken Music Hall is de ruimte van 
de 3JS om zaken op hun eigen wijze te doen, ingeperkt door Volendam Music 
BV zoals eerder in deze paragraaf is toegelicht. Ondanks de impact die Volendam 
Music BV kennelijk heeft op de ruimte van de 3JS zaken op hun eigen manier te 
organiseren en te managen, knippen zij de band met Volendam Music BV niet 
door. Volendam Music BV heeft immers in belangrijke mate bijgedragen aan (de 
groei van) hun succes. Het mechanisme van ‘generalized reciprocity’ dat in para-
graaf 2.1 is beschreven en ten grondslag ligt aan de werkwijze van Jaap Buijs doet 
dus haar werk en zorgt voor een blijvende binding van de 3JS. Bovendien moet 
de (onbewuste) druk die uitgaat van de sociale controle binnen de Volendamse 
gemeenschap niet worden onderschat. Ook daardoor zijn de 3JS niet ‘vrij’ om de 

349 Vgl. Weick, 2001
350 Vgl. Bailey, 1977
351 Vgl. Bailey, 1977
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samenwerking met Volendam Music BV te verbreken en nemen ze de autoriteit 
van Jaap Buijs voor lief352.

352 Vgl. Mintzberg, 1983
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2.6 De muzikale carrière van Monique Smit

In 2005 wordt Monique Smit bekend als het jongere zusje van Jan door de do-
cusoap ‘Gewoon Jan Smit’. In het voorjaar van 2007 doet ze mee aan het televi-
sieprogramma ‘Just The Two Of Us’. Dat is een zangprogramma waarin bekende 
Nederlanders worden gekoppeld aan een Nederlandse zanger of zangeres en de 
kijkers moeten overtuigen van hun zangkunsten. Monique Smit vormt een koppel 
met Xander de Buisonjé en samen weten ze het tot een tweede plaats te schoppen. 
Het is het begin van de muzikale carrière van Monique Smit. Nog hetzelfde jaar 
tekent ze een platencontract en haar eerste solosingle ‘Wild’ komt in juni 2007 
uit. Een jaar later verschijnt haar eerste album ‘Stel je voor’ gevolgd door het al-
bum ‘Verder’ in 2010. Samen met broer Jan neemt ze in het najaar van 2010 het 
nummer ‘When you’re Gone’ op en staat ze als gast in zijn ‘Leef je Uit-tour’ die 
in paragraaf 2.3 is beschreven. Deze paragraaf schijnt het licht op de opbouw van 
het succes van Monique Smit in 2011 en op welke wijze zij door Volendam Music 
BV als (beginnend) zangeres in de markt wordt gezet. Daarbij zoom ik in op het 
toenemende belang van grote muziekevenementen als gevolg van de veranderde 
muziekindustrie voor artiesten om hun succes op te bouwen. 

Met iets nieuws de markt op
Vanaf januari 2011 doet Monique Smit mee aan het televisieprogramma ‘Sterren 
Dansen op het IJs’. Ze weet begin april met haar schaatspartner de derde plaats 
te behalen. “Door haar deelname aan ‘Sterren Dansen op het IJs’ weet iedereen in 
Nederland wie Monique is”, zegt Alice Buijs. Zij legt uit dat het belangrijk is dat 
Monique een eigen gezicht krijgt en niet als ‘het zusje van Jan Smit’ gezien blijft 
worden door het publiek. Ze doet in dat verband de volgende uitspraak: “Ik ben al 
drie jaar bezig om het imago van Monique los te koppelen van Jan.” Een eigen geluid 
met een eigen doelgroep is volgens Alice onontbeerlijk voor succes op de langere 
termijn in de muziekbusiness. Om een eigen geluid te creëeren werkt Monique 
met Edwin de Groot als producer. Monique zegt daarover: “Edwin had wat ideeën, 
ik vond ze leuk en zo is mijn tweede album tot stand gekomen.” Terwijl Monique 
Smit Nederland haar schaatsdanskunsten toont, is de platenmaatschappij waar 
Volendam Music BV mee werkt druk bezig te bedenken wanneer haar nieuwe sin-
gle het beste uit kan komen en welk nummer het moet worden. “Er liggen meerdere 
nummers op de plank”, aldus de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij. Hij 
vervolgt: “De zomer staat voor de deur, dus ik denk dat het een lekker vrolijk nummer 
wordt.” Begin maart 2011 is de nieuw uit te brengen single van Monique Smit nog 
geen uitgemaakte zaak zoals blijkt uit de volgende uitspraak van de vertegenwoor-
diger van de platenmaatschappij: “We moeten er samen binnenkort nog eens goed 
over praten en een keuze maken.” Wel staat het moment ervan vast: “Zodra Monique 
klaar is met dansen op het ijs, brengen we haar nieuwe single uit.”

Medio maart 2011 is de knoop door gehakt en ontvang ik het volgende mailbe-
richt van de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij van Volendam Music 
BV: “De nieuwe single van Monique staat voor 15 april in de planning, is een duet 
met Tim Douwsma, heet ‘Eén Zomeravond Met Jou’ naar een idee van Jan Smit. We 
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zijn nu aan het mixen bij Edwin de Groot.” Het nummer is een bewerking van 
het Italiaanse nummer ‘Sarà Perche Ti Amo’ van Ricchi e Poveri uit de jaren ’80. 
Jan Smit hoort dat nummer in het vliegtuig terwijl hij op de terugreis is van een 
vakantie en vat dan het idee op om er een eigen tekst op te schrijven. “Het liedje 
was zo klaar”, zegt hij en bepaalt dan: “Ik wil dat het wordt gezongen door Monique 
en Tim.” Zijn verklaring daarvoor is simpel: “Het zijn allebei jonge mensen die goed 
zingen en er goed uit zien.” Alle ingrediënten voor succes zijn volgens Jan aanwe-
zig en “bovendien hebben ze een klik.” Monique is helemaal in haar nopjes met de 
betrokkenheid van haar broer bij haar muzikale carrière: “Het is zo gaaf dat Jan dit 
doet en zo meedenkt.” Ook Tim is onder de indruk: “Als Jan Smit je vraagt om een 
nummer van zijn hand te zingen, dan is dat een hele eer.” Alice Buijs heeft er geen 
moeite mee want “Jan ondersteunt Monique op deze manier in het neerzetten van 
een eigen geluid.” Het doorkruist haar missie om het imago van Monique los neer 
te zetten van Jan Smit niet. Is dit wellicht de start van een nieuw gouden duo in 
muziekland? Monique houdt die optie open als ze antwoordt: “We gaan er eens over 
nadenken.” Eén ding staat vast: de combinatie van een jongen en een meisje van 
begin 20 met gouden keeltjes en goede looks is uniek in Nederland!

Promotiewerk
Begin april 2011 is het tijd bij het nummer een videoclip op te nemen. Dit ge-
beurt met Rogier Jaarsma van Deep Thought Productions, de vaste partner voor 
Volendam Music BV op dit gebied. De vertegenwoordiger van de platenmaatschap-
pij zegt: “We geven Rogier het nummer en hij levert dan minimaal twee ideeën aan 
voor een clipje.” Alice Buijs vult aan: “We kijken dan samen naar wat ons het meest 
aanspreekt en dat werkt Rogier vervolgens verder uit.” Voor de single van Monique 
en Tim is gekozen voor een clipje in de stijl van de film Grease. De verhaallijnen 
van de jongen en van het meisje lopen naast elkaar en komen pas samen aan het 
einde van het clipje. “Het is een zomerse clip gericht op scholieren”, zegt Alice. “Door 
de thema’s ‘school’, ‘uitgaan’ en ‘verliefdheid’ in het clipje tot uiting te brengen, spreekt 
het de jeugd aan en zullen zij het nummer hopelijk gaan downloaden”, licht de ver-
tegenwoordiger van de platenmaatschappij verder toe. De clip is vanaf 15 april 
2011 te zien via www.youtube.com en is dik twee weken later al bijna 165.000 
keer bekeken. 

Monique en Tim zijn vanaf medio april dan ook druk bezig hun single zelf overal 
te promoten. Achter de schermen doet de plugger van de platenmaatschappij van 
Volendam Music BV zijn werk. Hij gaat de verschillende zenders en omroepen af 
met de single met de intentie “ze er warm voor te maken.” Het werpt vruchten af. 
Monique en Tim mogen bij de Radio Top 20 van de Tros komen om hun nieuwe 
single toe te lichten en zijn aansluitend te gast bij Fred Siebelink in het programma 
‘Toffe Gasten’ voor Sterren.nl. Diezelfde dag neemt de Tros ook een special van 
Monique en Tim op die in mei 2011 te zien is op televisiezender Nederland 1. In 
de week erop toeren Monique en Tim twee volle dagen door het land en doen zij 
verschillende regionale radiozenders aan. Verder treden ze op in het kinderpro-
gramma Z@ppLive. Alice zegt daarover: “Kinderprogramma’s staan de hele ochtend 
aan in de huiskamer dus oudere broers en zussen kijken mee en zien dan Monique en 
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Tim voorbij komen.” Een week later verschijnen Tim en Monique in het program-
ma Koffietijd van RTL 4. Ook daar treden ze op en brengen ze hun nieuwe single 
onder de aandacht. “Ook Koffietijd is zo’n programma waar meerdere gezinsleden 
iets van meekrijgen”, aldus de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij. Alice 
drukt me in aansluiting daarop nogmaals het volgende op het hart: “Het gaat om 
het bereiken van een brede doelgroep.” Tussendoor probeert Alice de officiële single 
release in de finale van ‘Sterren Dansen op het IJs’ te krijgen. Haar idee blijkt ech-
ter niet haalbaar en dus moet twee dagen voor de officiële single release iets anders 
worden bedacht. Daarop belt de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij wat 
rond. RTL-Boulevard en Shownieuws blijken geïnteresseerd te zijn.“Wat gaan we 
dan doen?”, vraagt Alice zich hardop af. De vertegenwoordiger van de platenmaat-
schappij weet het ook niet één-twee-drie en gaat er op kauwen. Dan komt Alice op 
een idee: “Als we Jan nou vragen om de single uit te reiken?” De vertegenwoordiger 
van de platenmaatschappij vindt dat een goed plan. “We kunnen het ergens in de 
haven van Volendam doen”, oppert hij vervolgens. Dan veert Alice op:“We doen het 
op de boot van Jaap!” Ze belt meteen naar kantoor en binnen een half uur is het 
rond. Jan Smit reikt op 14 april 2011 de single ‘Eén Zomeravond Met Jou’ uit 
aan Monique en Tim op de boot van Jaap Buijs in de haven van Volendam. Zowel 
Shownieuws van SBS 6 als RTL-Boulevard doen er verslag van. Dat het allemaal 
nut heeft, blijkt uit het feit dat op 23 april 2011 het nummer op de 15e plaats bin-
nen komt in de Nederlandse Single Top 100. 

Optreden en signeren
Monique en Tim trekken bovendien het land in voor signeersessies en doen onder 
meer Groningen en Amsterdam aan. In de middag van 7 mei 2011 zijn Monique en 
Tim te gast bij de Mediamarkt in Amsterdam-Noord. Een vertegenwoordiger van 
de platenmaatschappij vergezelt hen en ook is een eigen geluidsman mee. Monique 
heeft nieuwe inears. Ze zijn roze en voorzien van kleine steentjes. “Kinderen vin-
den die kleur en steentjes prachtig”, zegt ze terwijl ze het geluid aan het testen is en 
constateert dat het anders klinkt dan met haar vorige inears. De vertegenwoordiger 
van de platenmaatschappij overlegt ondertussen met de bedrijfsleider en meldt 
terug dat gezien het mooie warme weer Monique en Tim buiten gaan optreden. Ze 
beginnen en eindigen met hun gezamenlijke nummer en daartussen doet elk van 
hen een eigen nummer. Dan geeft Tim aan dat hij zijn inears niet bij zich heeft. De 
wenkbrauw van de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij schiet omhoog 
en hij kijkt ietwat verontrust. “Hoe gaan we dit oplossen?”, vraagt hij zich hardop 
af. Tim heeft echter al iets bedacht: “Ik zing gewoon live met de single mee.” Terwijl 
de vertegenwoordiger van de platenmaatschappij er nog niet helemaal gerust op is, 
is Tim de winkel al in om de muziek te zoeken. Monique blijft er kalm en nuch-
ter onder want zegt ze: “We staan in de Mediamarkt en die hebben die singles wel 
ergens liggen.” En inderdaad komt Tim nog geen vijf minuten later terug met de 
betreffende singles. Hij geeft ze aan de geluidsman om het verder te regelen. De 
vertegenwoordiger van de platenmaatschappij haalt opgelucht adem. Ondertussen 
staan circa vijftig mensen buiten te wachten voor het optreden van Monique en 
Tim. Onder hen een flink aantal kinderen. Zodra de geluidsman aangeeft dat 
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hij er klaar voor is, begeven Monique en Tim zich naar buiten en beginnen ze 
‘Eén Zomeravond Met Jou’ te zingen. Het klinkt goed en de stemming is vrolijk. 
Kinderen dansen en klappen mee en steeds meer mensen blijven staan kijken en 
luisteren. Dan doet Monique een eigen nummer ‘Feest Voor Twee’ en haalt daarbij 
een aantal kinderen naar zich toe om samen met haar te dansen. De vertegen-
woordiger van de platenmaatschappij kijkt vanaf een afstandje toe en merkt op: 
“Dat doet ze goed!” Nadat ook Tim nog een eigen nummer heeft gezongen, brengt 
het tweetal nogmaals op speelse wijze hun nieuwe single ten gehore. Er zijn dan 
meer dan honderd toeschouwers die enthousiast reageren. Als ze klaar zijn, geven 
Monique en Tim aan dat ze nog in de winkel blijven om hun single te signeren en 
iedereen daar ook met hen op de foto mag. Ongeveer vijftig mensen volgen hen de 
winkel in waar Monique en Tim achter een tafel plaats nemen en voor elk van hen 
de tijd nemen. Een dik uur laten zit de signeersessie erop. De vertegenwoordiger 
van de platenmaatschappij is niet ontevreden: “Er zijn toch weer een flink aantal 
singles over de toonbank gegaan en dat hebben we nodig om hogerop te komen in de 
hitlijsten.” 

Samen bij het Megapiratenfestijn
Diezelfde avond staan Monique en Tim voor de eerste keer samen met hun nieuwe 
single op het podium van het Megapiratenfestijn. Hun optreden staat rond mid-
dernacht gepland. Alice vertelt dat Monique een roadmanager heeft met veel er-
varing: “We wilden iemand die weet hoe het werkt, betrouwbaar is en in staat voor 
haar veiligheid.” Monique en Tim arriveren tegen half twaalf met hun roadmanager 
bij de artiestentent van het Megapiratenfestijn. Deze tent staat op het erf van een 
boerderij en er lopen dus ook een aantal ‘locals’ rond. Tim snelt met zijn plastic 
tasje met spullen een kleedcabine in om zich gereed te maken voor het optreden. 
Monique is al klaar en wacht buiten op Tim. Haar roadmanager staat een paar 
meter van haar af maar houdt alles nauwlettend in de gaten. Er komen wat ‘locals’ 
op Monique af. Ze zijn duidelijk aangeschoten en beginnen tegen Monique te 
praten. Dan willen ze met haar op de foto en Monique poseert met hen voor een 
mooi kiekje. Zodra dat is gebeurd, stelt haar roadmanager voor de artiestentent in 
te gaan omdat het daar rustiger is. Hij doet dat zonder dwingend te zijn. Tim is 
nog in de kleedcabine en krijgt van Monique een seintje dat zij al richting de tent 
gaat. De roadmanager van Monique blijft steeds in haar buurt zonder nadrukkelijk 
aanwezig te zijn. Desalniettemin houdt hij haar continu in het oog en positioneert 
hij zich zodanig ten opzichte van Monique dat hij meteen kan ingrijpen als dat 
nodig is, ook als Monique eenmaal in de artiestentent is. Wanneer Tim ook daar 
is, drinken ze wat en maken ze een praatje met enkele collega-artiesten. Tegen mid-
dernacht gaan ze richting het podium. Daar gaat Tim als eerste door ‘de deure’. Hij 
doet een eigen nummer en daarna komt ook Monique door ‘de deure’ het podium 
op. Ze doen hun nieuwe single waarna Monique nog een eigen nummer doet. Het 
publiek vindt het prachtig en lalt gezellig mee in de warme piratentent op deze 
zomerse avond in mei. Wanneer Monique en Tim het podium afkomen, staat de 
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roadmanager hen al op te wachten. Nog geen tien minuten later zitten ze alle drie 
in de auto. De roadmanager rijdt het terrein af, de nacht in, op weg naar huis. Hij 
heeft nog maar één missie deze nacht: Monique en Tim veilig thuisbrengen. 

Het TROS Muziekfeest op het Plein
Monique en Tim doen in de zomer van 2011 ook de TROS Muziekfeesten op het 
Plein aan. Deze vinden plaats in Sneek, Ede en als laatste in Bergen op Zoom. Een 
paar dagen voor het muziekspektakel in Bergen op Zoom ontvangt Alice Buijs de 
‘callsheet’ voor Monique en Tim. Daaruit blijkt dat zij om half vijf in de middag 
‘op locatie’ aanwezig moeten zijn. De ‘callsheet’ geeft ook aan dat zij zelf de muziek 
op band, MP of Flashcard mee moeten nemen en er live wordt gezongen. Monique 
en Tim arriveren op tijd in Bergen op Zoom bij de schouwburg. Dat is de locatie 
die deze avond als ‘backstage’-area fungeert voor alle artiesten, hun managers en 
de crew van het TROS Muziekfeest. Twintig minuten na aankomst staan Monique 
en Tim al te repeteren op het podium. Dan is het voor hen wachten geblazen want 
hun optreden is pas om acht uur in de avond en ze hoeven pas om kwart voor 
zeven bij de ‘visagie’ te verschijnen. Monique en Tim vermaken zich ondertussen 
prima. Monique heeft een paar vrienden meegebracht en er verschijnen steeds 
meer artiesten waar zij en Tim een praatje mee maken. Ook besteden ze aandacht 
aan het publiek dat zich bij de hekken achter het podium op de Grote Markt aan 
het verzamelen is. Ze delen daar handtekeningen uit en gaan met fans op de foto. 

De tijd vliegt en om half zeven arriveert Jan Smit die het muziekfeest presenteert 
en zelf ook nog een paar nummers zingt. Aloys en Alice Buijs zijn er dan ook. Ze 
eten snel even een hapje en mengen zich dan backstage onder de mensen. Alice 
maakt met deze en gene een informeel praatje. Aloys heeft nog wat “business te 
doen” met een aantal aanwezigen waaronder Leon Lukassen. Ondertussen heeft 
Monique een zomerse outfit aangetrokken en is ze in de make-up gezet. Haar 
broer Jan verschijnt even later bij de ‘visagie’. Zodra zijn gezicht een paar tinten 
bruiner is gemaakt, begeeft hij zich richting het podium om het muziekfeest te 
openen. Ondanks de slechte weersvoorspelling is het gelukkig droog en is zelfs de 
zon doorgebroken in Bergen op Zoom. De Grote Markt staat vol met circa acht-
duizend enthousiaste mensen die zorgen voor een goede sfeer. Zodra Jan op het 
podium verschijnt, klinkt een luid gejuich op het plein en is het startschot voor het 
TROS Muziekfeest in Bergen op Zoom gelost. Om iets na achten mag Monique 
het podium betreden om haar nummer ‘Wild’ te doen. Haar broer Jan kijkt van 
achter het podium toe. Hij houdt zich de hele avond op bij de geluidsmensen. Hij 
heeft wat A4-tjes in de hand met de ‘line-up’ voor de avond. Telkens voordat Jan 
de volgende artiest moet aankondigen, bekijkt hij de line-up en leest hij de korte 
toelichting op de artiest. Jan laat het me tussendoor zien en zegt: “Het is basis infor-
matie. Als ik dat zo ga zeggen, wordt het vrij saai.” Hij geeft aan dat hij improviseert 
en per artiest inschat hoe hij dat het beste kan doen. Terwijl de visagist zijn gezicht 
even bijwerkt met kwast en poeder, zegt Jan: “Met een aantal artiesten maak ik een 
praatje op het podium uit de losse pols.” Ik zie het hem daarna inderdaad doen met 
onder meer Wolter Kroes en Marianne Weber. 
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Weer wat later op de avond verschijnen Monique en Tim om samen ‘Eén 
Zomeravond Met Jou’ te zingen. Monique draagt een andere outfit en gaat samen 
met haar grote broer Jan op de foto. Alice is ook even naar het podium gekomen 
om het optreden van Monique en Tim te bekijken. Ze meldt dat ze de afloop 
van het muziekfeest afwacht en dan meteen vertrekt. Zodra Monique het podium 
weer afkomt, geeft Alice haar een stapeltje op kartonpapier gedrukte foto’s van 
zichzelf om uit te delen aan de fans. Op de achterkant ervan staan de gegevens 
van Volendam Music BV en een verwijzing naar de website van Monique www.
moniquesmit.nl voor meer informatie. Monique neemt vervolgens bijna een half 
uur de tijd voor de fans bij de hekken aan de achterkant van het podium. Alice 
is dan al weer in geen velden of wegen te bekennen. Achter het podium is het de 
hele avond een komen en gaan van bekende en minder bekende artiesten en hun 
(road)managers die de optredens van hun artiesten bij Jan Smit achter het podium 
afwachten. Opvallend is dat bij de artiesten onderling wel collegialiteit of kame-
raadschap te zien is maar dat dit bij de managers onderling een stuk minder is of 
zelfs ontbreekt. Een insider uit de muziekwereld vertelt mij: “Er is veel kift en ja-
loezie tussen een aantal managers. Ze willen liever niet met elkaar maar ze moeten wel 
want ze hebben elkaar nodig om overeind te blijven in deze business.” De blikken die 
tussen verschillende mensen soms onderling worden gewisseld, liegen er niet om 
en ook de lichaamstaal spreekt zo nu en dan duidelijk ‘ik moet jou niet’ uit. Daar 
waar de artiesten op het podium eensgezind zijn, ervaar ik de sfeer backstage soms 
gewoonweg als grimmig. Het is mij duidelijk: in de Nederlandstalige muziekbus-
siness is men tegelijkertijd elkaars vriend en vijand. 

De TROS Muziekfeesten op het Plein worden in opdracht van de TROS georga-
niseerd door evenementenbureau TBS Entertainment in samenwerking met FTV 
Productions. TBS Entertainment is in handen van Frank Timmer, Aloys Buijs, 
Alice Buijs en Jan Smit. Frank Timmer is tevens directeur van FTV Productions, 
hét TV productiebedrijf dat de diverse bekende Volendamse docusoaps op zijn 
naam heeft naar het idee van Jaap Buijs zoals in paragraaf 2.1 is beschreven. FTV 
Productions maakt ook televisieprogramma’s van de Muziekfeesten op het Plein. 
Jan Smit presenteert deze muziekfeesten en ook de overige Volendamse artiesten 
verschijnen stuk voor stuk op het podium. De TROS zendt deze programma’s uit 
en volgens Alice bepaalt de TROS ook welke artiesten in het programma staan. 
Een insider uit de muziekwereld meldt mij: “Deze succesvolle constructie is velen in 
het muziekwereldje een doorn in het oog.” Dan volgt de constatering: “Er is echter 
geen speld tussen te krijgen”. Het Commissariaat voor de Media heeft de onderlinge 
relatie tussen TBS Entertainment, FTV Productions en de TROS onderzocht en 
vastgesteld dat het volgens de Omroepwet geoorloofd is. Jaap Buijs zegt hierover: 
“Ik wil, als manager, mijn artiesten een zo groot mogelijk podium bieden, FTV wil 
programma’s maken en de TROS wil goede programma’s uitzenden. Onze banden zijn 
dus zakelijk.” Volgens de programmaleider van de TROS doet de TROS ook niet 
alles wat TBS bedenkt want “er ligt een stapel met voorstellen die het bij ons niet 
gehaald hebben.” Hij voegt daar aan toe: “Wij grossieren in succesvolle programma’s 
en die komen niet allemaal uit Volendam.” Ook Jaap Buijs benadrukt dat er geen 
sprake is van ‘exclusiviteit’. Wel houdt hij ook hier het principe van ‘loyaliteit’ 
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hoog zoals blijkt uit zijn volgende uitspraak in de Volkskrant: “Als programma A 
scoort als een gek, is het wel zo netjes om ook programma B bij dezelfde omroep aan te 
bieden. Je werkt samen, dan ga je niet aan de buurman vragen of hij een tientje meer 
wil betalen.”353 Het is typisch Jaap Buijs: een zakenman in hart en nieren, werkend 
vanuit de waarden ‘trust’ en ‘confidence’ met een flinke dosis loyaliteit zoals eerder 
in paragraaf 2.1 is beschreven. 

Dutch Valley in Spaarnwoude
Medio augustus 2011 vindt in Spaarnwoude de eerste editie van Dutch Valley 
plaats met dik twintigduizend bezoekers. Het is een nieuw groot muziekfestival 
met louter artiesten van Nederlandse bodem. Volendam Music BV is één van de 
organisatoren van het festival waar honderdentwintig artiesten acte de présence ge-
ven op twee openluchtpodia en in tien tenten. Een insider uit de Nederlandse mu-
ziekwereld bestempelt Dutch Valley als “een fantastisch concept dat kan uitgroeien 
tot een enorm succes.” Volgens hem heeft een groot evenement zoals Dutch Valley de 
toekomst in de muziekbussiness want “hier loopt het publiek warm voor. Het publiek 
gaat steeds meer voor iets groots of iets speciaals.” Ook de organisatoren van Dutch 
Valley354 zien er muziek in en gaan voor een tweede editie van het festival.

Monique Smit is één van de artiesten in de line-up van Dutch Valley. Zij arriveert 
in de middag bij het terrein en wordt met een golfkarretje naar de Megapiratentent 
gebracht waar ze een paar uur later moet optreden. Ze meldt zich bij Joyce 
Lukassen die backstage bij de Megapiratentent de artiesten ontvangt die daar op-
treden. Monique geeft haar MP3 af en vermeldt welke nummers ze gaat zingen. 
Dan gaat ze met het golfkarretje snel verder naar het hoofdpodium waar ze wordt 
verwacht voor interviews en televisieopnames van onder meer SBS 6. Anderhalf 
uur later keert ze terug naar de Megapiratentent. De roadmanager van Monique 
die de hele dag elders actief is op het terrein van Dutch Valley, verschijnt ook bij 
de Megapiratentent. Hij gaat backstage aan de zijkant van het podium staan zodat 
hij goed kan zien wat er gebeurt op en rondom het podium. Monique trekt snel 
een andere outfit aan voor haar optreden en is er dan klaar voor. Tim Douwsma is 
er ook. Hij gaat als eerste het podium op, doet een paar eigen nummers en eindigt 
samen met Monique Smit met hun hit ‘Eén Zomeravond Met Jou’ dat op YouTube 
inmiddels meer dan een miljoen keer is bekeken. Dan verlaat Tim het podium en 
doet Monique nog drie eigen nummers. Ze begint met ‘Maak je Move’ en laat een 
klein meisje uit het publiek op het podium komen om met haar mee te dansen. 
Dan volgt ‘Feest voor Twee’ en Monique sluit af met ‘Blijf je Vanavond’. Terwijl 
ze het refrein zingt, betreden aan de andere kant vier kinderen onverwacht het 
podium om met Monique mee te zingen. De roadmanager kijkt het aan en ziet er 
kennelijk geen kwaad in want hij haalt zijn schouders op en laat het voor wat het 
is. Vlak voordat het nummer eindigt, verdwijnt hij naar achteren. Daar vangt hij 
Monique op wanneer zij van het podium komt. Hij blijft bij haar totdat zij verder 

353 De Volkskrant, 5 maart 2011, pagina 10-11.
354 Het muziekfestival Dutch Valley wordt georganiseerd door UDC, Volendam Music BV, Lukassen 

Produkties en RTL Entertainment.
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gaat met televisieopnames. RTL staat buiten de tent al klaar met de camera om 
haar te filmen voor het programma ‘Ik kom bij je eten’. Er staat al weer een golfkar-
retje klaar om Monique naar de barbecue met Quinty Trustfull elders op het Dutch 
Valley terrein te brengen. De cameraman en verslaggever van RTL lopen mee en 
maken opnames. Monique schuift als “Volendams jongste ster” aan bij de barbecue 
en spreekt met Quinty over haar carrière355. Dan zit het er voor Monique bij Dutch 
Valley op. Ze is echter nog niet klaar want om tien uur in de avond wordt zij nog 
in Woerden verwacht voor een optreden. Haar roadmanager vangt haar na de op-
names voor ‘Ik kom bij je eten’ op en zorgt dat zij weer veilig bij de auto komt om 
naar Woerden te gaan. 

Van optie tot boeking
In de zomer van 2011 laat een medewerkster van Volendam Music BV mij het 
boekingssysteem van Volendam Music BV zien. Zij licht het boekingsproces toe 
met een boeking van Monique Smit als voorbeeld. De medewerkster vertelt dat 
Volendam Music BV voor het boeken van hun artiesten soms rechtstreeks wordt 
benaderd maar meestal wordt gebeld door andere boekingskantoren. Ze neemt me 
mee door de ‘velden’ van het boekingssysteem dat door de leverancier is aangepast 
aan de wensen van Volendam Music BV. “Het begint meestal met een optie op een ar-
tiest”, zegt ze. Ze legt uit dat de normale optietermijn veertien dagen is, maar “be-
drijven hebben meer tijd nodig om het intern te regelen dus dan kunnen we de termijn 
op een maand of zes weken zetten.” Het systeem geeft dagelijks de ingevoerde opties 
aan waarvan de termijn verstrijkt zodat de medewerkster in actie kan komen. Ze 
belt één keer per week de aflopende opties na. “Wanneer een relatie de optie defini-
tief wil maken, wordt het een boeking”, aldus de boekingsmedewerkster. Ze laat in 
het systeem zien hoe het werkt. Zodra ze een optie omzet in een boeking verschijnt 
er een nieuw ‘veld’ met een boekingsnummer. In dit veld moet ze een aantal ge-
gevens invoeren zoals de naam en adresgegevens van de boeker en uiteraard de te 
boeken artiest. Ze vult ‘Monique Smit’ in als de te boeken artiest en het systeem 
voegt automatisch de juiste ‘rider’ toe. De boekingsmedewerkster legt uit dat een 
‘rider’ de voorwaarden behelst waar zowel de artiest, de boeker als Volendam Music 
BV aan moet voldoen. Ze licht verder toe dat de inhoud van de ‘rider’ per artiest 
verschilt voor wat betreft bijvoorbeeld technische vereisten en podiumafmetingen 
want “met een band erbij is meer podium nodig dan zonder.” 

In een volgend tabblad moet de medewerkster de aard van het optreden, de locatie, 
de datum en de tijden van het optreden invullen. Het systeem voert vervolgens 
automatisch een ‘regiocheck’ uit. Het systeem checkt dan of Monique Smit in 
de vier weken ervoor en erna niet al binnen een straal van dertig kilometer een 
optreden heeft staan. “Ingeval van een besloten optreden is dat geen probleem maar 
als het een openbaar optreden betreft dan wel”, zegt de boekingsmedewerkster. Ze 
licht toe: “Een eigenaar van een horecagelegenheid die Monique Smit voor een zater-
dagavond boekt en zijn bezoekers een entreeprijs vraagt, loopt het risico dat de zaal 

355 Het programma ‘Ik kom bij je eten’ dat is opgenomen tijdens Dutch Valley is op 19 augustus 2011 
door RTL 4 uitgezonden op televisie. 
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leeg blijft als Monique in dezelfde periode in de buurt optreedt omdat er bijvoorbeeld 
een nieuw winkelcentrum wordt geopend.” Als zich een dergelijke situatie voordoet, 
dan boekt Volendam Music BV de artiest in principe niet. “Als het om bijvoorbeeld 
drie en een halve week gaat of om zevenentwintig kilometer dan bellen we de boekers 
om de situatie voor te leggen en na te gaan of dat voor hen problemen oplevert”, aldus 
de boekingsmedewerkster. Zij checkt ook of Monique op die dag al andere optre-
dens heeft staan en de boeking in dat verband agendatechnisch geen problemen 
oplevert.“We gebruiken de routeplanner om te kijken of er voldoende tijd is om van de 
ene locatie naar de andere locatie te gaan. We houden aan dat een artiest een kwartier 
voor aanvang van het optreden aanwezig moet zijn en een uur na afloop van het optre-
den weer vertrekt”, vertelt ze. Het tabblad eindigt met de invoer van de gage voor de 
artiest die al standaard staat ingevoerd. De boekingsmedewerkster licht toe: “Wij 
nemen altijd een vooruitbetalingverplichting van 100% op in het contract. De gage 
moet twee weken voor het optreden zijn betaald.” Ze vertelt dat het nauwelijks voor-
komt dat een relatie niet tijdig de rekening voldoet. Mocht zich dat wel voordoen, 
dan hanteert Volendam Music BV een duidelijke lijn: “Als het geld niet binnen is, 
wordt er niet opgetreden. We zijn door schade en schande wijs geworden en stellen ons 
daarom zakelijk op.” Aan het einde van het ‘veld’ is er ruimte voor opmerkingen 
zoals “Let op: verrassingsoptreden!” of “Let op: klant betaalt altijd te laat.” 

Zodra alles is ingevoerd, is de boeking gereed en rolt met één druk op de knop het 
contract inclusief de ‘rider’ en de nota uit de printer. Het ziet er gelikt uit. Het 
speelse logo van Monique Smit staat in het rood in de kop van het contract356 en 
het logo van Volendam Music BV zit verweven in elk vel papier. Opvallend in het 
contract is dat Monique Smit zelf als contractant staat vermeld met de opmerking 
dat ze wordt vertegenwoordigd door Volendam Music BV. Jaap Buijs die zijn bu-
reau tegenover de medewerkster heeft staan, mengt zich dan in het gesprek en zegt: 
“De klant betaalt aan de artiest, de artiest betaalt Volendam Music BV. Onze artiesten 
weten dus voor welk bedrag ze ‘verkocht’ worden.” De medewerkster gaat dan nader 
in op de opbouw van de gage en de verdeling daarvan achter de schermen: “De 
gage is opgebouwd uit een aantal onderdelen zoals de kosten van de geluidstechniek, de 
kosten van de band voor zover van toepassing, een eventuele bureaukorting, de provisie 
voor Volendam Music BV en het bedrag dat de artiest toekomt”. Ze legt uit dat in-
geval de boeking van een artiest via een ander officieel boekingskantoor verloopt, 
dat kantoor van Volendam Music BV een bureaukorting op de gage krijgt. Ook 
licht ze toe dat de provisie van Volendam Music BV wordt berekend over de gage 
voor de artiest verminderd met alle kosten. Voor wat betreft de afwikkeling achter 
de schermen zegt zij: “Monique Smit ontvangt zelf een factuur van het geluidsbe-
drijf dat wordt ingeschakeld voor een optreden en zij ontvangt van Volendam Music 
BV een provisienota voor onze bemiddeling”, vertelt de medewerkster. Jaap Buijs 
voegt vanaf de andere kant van het bureau nog toe: “Ik hou van transparantie, zo 
ontstaan er geen scheve gezichten.” Tot slot meldt de medewerkster dat de boeking 
van Monique Smit pas officieel is zodra de boeker het contract ondertekend heeft 
teruggestuurd. 

356 Elke artiest van Volendam Music BV heeft een eigen logo in een eigen kleur. 
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Monique doet per jaar circa 150 optredens door het gehele land. Dit zijn zowel 
openbare als besloten optredens van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Al deze 
optredens zijn ingevoerd en geboekt via het boekingssysteem van Volendam Music 
BV. Kijkend naar de agenda van Monique Smit in een willekeurige week in sep-
tember en in oktober 2011, blijkt dat zij voor uiteenlopende gelegenheden wordt 
geboekt. In september staat ze op een overdekt podium in het centrum van Holten, 
treedt ze op bij een vijfjarig jubileum van een winkelcentrum in Dronten, zingt 
ze voor een stichting in Hoek van Holland, entertaint ze het personeel van een 
uitzendburo in Bloemendaal, doet ze de visafslag in Scheveningen aan, treedt ze 
op in een feesttent in Noorden en zorgt ze dat het personeel van een supermarkt in 
Nieuwkoop een leuke feestavond heeft. Daarnaast heeft Monique Smit in dezelfde 
week ook nog een opnamedag voor de Kids Top 20 die ze presenteert, een promo-
tiedag voor haar nieuwe single ‘Een Lange Nacht’ en een opnamedag voor Sterren.
nl. Ook in oktober laat de agenda van Monique Smit een flink aantal uiteenlo-
pende boekingen zien. Ze treedt dan op tijdens het NS Try-Out Festival op Station 
Zuid in Amsterdam, heeft een besloten optreden in Enschede en in Nunspeet, staat 
in een feesttent in Goor, geeft een optreden weg voor sponsoren van een kerk in 
Volendam en staat tenslotte op het Megapiratenfestijn in Nieuwleusen. Alice Buijs 
constateert dan ook tevreden: “De boekingen voor Monique lopen lekker.” Ook merkt 
ze op dat de diversiteit aan klanten die om Monique vragen, groeit. De promotie 
van Monique Smit bij een brede doelgroep werpt duidelijk haar vruchten af. “Hoe 
breder je doelgroep, hoe meer klandizie”, aldus Alice Buijs die klandizie in de vorm 
van optredens beschouwt als een belangrijke graadmeter voor het succes van een 
artiest. “Een topartiest in Nederland doet 200 tot 250 optredens per jaar”, licht Jaap 
Buijs toe.“Dan doet Monique het met 150 optredens per jaar niet verkeerd”, vindt hij 
daarbij in beschouwing nemend dat “er veel artiesten in het Nederlandstalige circuit 
actief zijn.” Het is aan de chauffeur van Monique haar tijdig aanwezig te laten 
zijn voor elk optreden en te zorgen dat ze weer veilig thuiskomt zoals beschreven 
in de vorige paragraaf in het kader van het optreden van Monique Smit bij het 
Megapiratenfestijn en bij Dutch Valley in Spaarnwoude. 

Op basis van deze praktijkbeschrijving over Monique Smit blijken de hierna vol-
gende thema’s qua management en organisatie van belang.

De eigenheid van Monique Smit
Allen stelt: “It is clear that the most important functions of the artist manager is to be a 
promotor and advocate for the artist and their talents.”357 Uit de praktijkbeschrijving 
blijkt het neerzetten van het eigen gezicht van Monique Smit in de publiciteit de 
eerste en belangrijkste uitdaging voor Alice Buijs te zijn bij de opstart en vorm-
geving van de muzikale carrière van Monique. Door het programma ‘Gewoon 
Jan Smit’ in 2005 heeft het Nederlandse publiek Monique leren kennen als het 
zusje van Jan Smit en dat is dan ook vaak de eerste associatie die mensen maken 
als ze Monique zien of horen. In het kader van de ‘branding’ van Monique Smit 
als muziekartiest is het van belang dat het publiek deze associatie los laat en haar 

357 Allen, 2007: 69
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eigenheid gaat zien en weet te waarderen. Allen koppelt de ‘branding’ van een ar-
tiest aan het imago van de artiest en stelt in dat verband: “The artist as a brand and 
the associated image distinguish the artist from others….”358 Dat het succes van een 
muzikale carrière van een artiest afhangt van “the total image package” benadrukken 
Frascogna en Lee Hetherington. Zij stellen in dat verband onder meer: “The mark 
of a resourceful manager is the ability to recognize weaknesses and, if possible, convert 
them into points of distinctiveness or, at the least, minimize them.”359 Zowel Alice Buijs 
als Monique Smit geven hier blijk van door bij de opstart van de muzikale carrière 
van Monique Smit haar bestaande imago als zusje van Jan Smit te onderkennen en 
te beschouwen als een zwakke schakel in de verdere carrièrevorming van Monique 
als muziekartiest. Alice zorgt er dan ook voor dat de publiciteit rondom Monique 
Smit haar eigenheid en haar talent als zangeres benadrukt zodat zij eigenstandig in 
de schijnwerpers komt te staan bij het publiek. Dat Jan Smit in 2010 Monique een 
podium geeft in zijn ‘Leef je Uit’-tour en zich in 2011 ontpopt als songwriter voor 
Monique illustreert dat hun bloedband niet langer een zwakke schakel vormt in de 
carrièrevorming van Monique maar juist inzetbaar is haar muziekrepertoire verder 
te ontwikkelen en te onderscheiden van andere muziekartiesten. 

Het belang van een eigen sound is eerder al aan de orde gekomen in paragraaf 2.4 
in het kader van de ‘Fier’-tour van Nick & Simon. Uit de praktijkbeschrijving 
over Monique Smit blijkt wederom het belang daarvan voor een succesvolle car-
rière als muziekartiest. Om een eigen sound te ontwikkelen en te krijgen, werkt 
Monique bij de opstart van haar zangcarrière samen met een producer die in staat 
is haar te voorzien van een sound die te onderscheiden is van de sound van andere 
(Volendamse) artiesten360. Het oog is daarbij duidelijk gericht op een bepaalde 
doelgroep op de muziekmarkt namelijk scholieren. De muziek van Monique Smit 
laat zich vangen in termen als ‘jong’, ‘speels’, ‘fris’ en de thema’s ‘verliefdheid’ en 
‘verleiding’ vormen een rode draad in haar songteksten. Het geheel geeft blijk van 
identificatie met scholieren en dus met deze doelgroep op de muziekmarkt. Allen 
geeft in dat verband aan: “A target market is defined as consumers and potential 
consumers with whom the artist’s music connects creatively and commercialy, and they 
are the fans that have the willingness and means to buy music, tickets, merchandise, 
videos and digital products from the artist.”361 Ook Kotler en Armstrong wijzen op 
het belang van doelgroepenmarketing en de te nemen stappen in dat verband: eerst 
marktsegmentatie, dan doelgroepkeuze en tenslotte de marktpositionering middels 
een daarop gerichte marketingmix362. Het duet met collega zanger Tim Douwsma 
in 2011 is een slimme zet in het kader van de verbreding van het marktsegment 
voor Monique Smit. Tim is namelijk zeer populair bij de jeugdige dames en vormt 
een ‘eyecatcher’ voor deze specifieke doelgroep binnen het scholierensegment. Het 
duet van Monique met Tim geeft blijk van inzicht in de marktdoelgroep en is een 
weloverwogen stap een deel daarvan gerichter aan te spreken en voor zich te win-

358 Allen, 2007:71
359 Frascogna en Lee Hetherington, 2004: 82
360 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
361 Allen, 2007: 70
362 Kotler en Armstrong, 2009
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nen. Van belang daarbij is dat het niet ten koste gaat van de eigen sound en stijl van 
Monique. Dat is enerzijds geborgd doordat Jan Smit verantwoordelijk is voor de 
tekst van het nummer en dat heeft geschreven met Monique als uitvoerend artiest 
in zijn achterhoofd. Anderzijds sluiten de stijl en het imago van Tim naadloos aan 
op die van Monique Smit waardoor het totale plaatje van het duet ‘fits’ en geen 
afbreuk doet aan de bestaande sound en stijl van Monique Smit363. 

De marketing van het duet van Monique met Tim
De praktijkbeschrijving illustreert dat de timing van de release van een nieuwe 
single nauw luistert. De platenmaatschappij sluit optimaal aan op het verloop en 
de voortgang van Monique Smit in het televisieprogramma ‘Sterren Dansen Op 
Het IJs’ en brengt de nieuwe single van Monique en Tim uit binnen een week 
nadat ze dat programma verlaat. Doordat zij in ‘Sterren Dansen Op Het IJs’ met 
haar schaatspartner de halve finale weet te bereiken, staat Monique op dat moment 
volop in de publieke belangstelling. Haar bekendheid heeft door haar deelname 
aan ‘Sterren Dansen Op Het IJs’ een belangrijke impuls gekregen en er is dan ook 
geen betere timing voor de release van een nieuwe single van Monique Smit te 
bedenken364. De platenmaatschappij zorgt voor een gerichte inzet van promotie-
middelen in relatie tot de marktdoelgroep van Monique Smit. Zo wordt het duet 
voorzien van een videoclip waarin Monique & Tim als verliefde scholieren hun 
nummer brengen. Het doel daarvan is scholieren zich met Monique & Tim en met 
het gevoel van het nummer te laten identificeren zodat zij van daaruit besluiten 
de single te kopen365. De keuze voor de televisieprogramma’s die Monique en Tim 
aandoen om hun nieuwe single te promoten, richt zich op het behoud van hun 
bestaande doelgroep en op een voorzichtige verbreding van de marktdoelgroep qua 
leeftijd. Zij doen familieprogramma’s aan zoals ‘Koffietijd’ en ‘Ik kom bij je eten’ 
waarmee ze onder de aandacht komen bij een breed publiek en hun doelgroep 
proberen te vergroten. Vanwege hun enorme populariteit onder kinderen in de 
leeftijd tot twaalf jaar doen Monique en Tim ook kinderprogramma’s aan om hun 
nieuwe single te promoten. Het behoud van deze jongste fans is primair het doel 
van deze promotieactiviteit. De optredens en signeersessies van Monique en Tim 
in de diverse warenhuizen en musicstores richten zich op een brede doelgroep en 
zijn bedoeld om naast de bestaande ook nieuwe marktsegmenten aan te spreken. 
Bovendien is het de ideale gelegenheid om het publiek persoonlijke aandacht te 
schenken middels het uitdelen van handtekeningen en door met hen op de foto te 
gaan. Het helpt in de ontwikkeling en binding van een loyale schare vaste fans366. 

Het belang van muziek-evenementen voor (beginnende) artiesten 
De praktijkbeschrijving bevat beschrijvingen van optredens van Monique en Tim 
op drie grote evenementen in Nederland: het Megapiratenfestijn, Dutch Valley 
en het TROS Muziekfeest op het Plein. Door de veranderingen in de muziek-

363 Vgl. Allen, 2007
364 Vg. Doherty in The Music Management Bible, 2003
365 Vgl. Costera Meijer, 2006
366 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
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business de laatste vijftien jaar onder invloed van de algemene maatschappelijke 
tendens tot digitalisering, is de verkoop van muziek fors gedaald en zijn live-optre-
dens de belangrijkste bron van inkomsten geworden367. Volgens Frascogna en Lee 
Hetherington brengen live-optredens niet alleen geld in het laatje maar leveren ze 
ook de nodige publiciteit en meer muziekverkoop op. Zij beschouwen live-optre-
dens daarom als het bloed in de aderen van de carrière van een muziekartiest368. 
De festival-optredens van Monique en Tim zijn een belangrijk promotiemiddel 
voor elk van hen als artiest en voor hun gezamenlijke single. Het belang van dit 
promotiemiddel is groot aangezien airplay niet zonder meer verzekerd is zoals in 
de vorige alinea is gebleken. Volendam Music BV onderkent het toenemende be-
lang van festivals en evenementen in de muziekbusiness. Niet voor niets zorgen zij 
er voor een vinger in de pap te hebben bij de hierboven genoemde evenementen. 
Door te participeren in de organisatie van deze evenementen zijn hun artiesten 
verzekerd van een podium voor een groot en breed publiek. Bovendien levert de 
ticketverkoop van het Megapiratenfestijn en Dutch Valley voor Volendam Music 
BV een extra geldstroom en dus een bron van inkomsten op. In paragraaf 3.2 komt 
de rol van Volendam Music BV in de organisatie van het Megapiratenfestijn nader 
aan de orde. De participatie in de organisatie van Dutch Valley als nieuw muziek-
evenement in Nederland ligt in het verlengde daarvan en is gestoeld op dezelfde 
belangen. 

Het TROS Muziekfeest op het Plein wordt door veel concurrenten van Volendam 
Music BV beschouwd als een evenement dat drijft op vriendjespolitiek en dat le-
vert ‘backstage’ bij een aantal van hen scheve gezichten op. ‘Front stage’ zien zij bij 
de TROS Muziekfeesten op het Plein vaak dezelfde artiesten verschijnen. De pre-
sentatie van het muziekfeest ligt in handen van Jan Smit en de overige Volendamse 
artiesten staan bijna altijd geprogrammeerd evenals enkele artiesten die zijn aange-
sloten bij Volume BV, een artiestenbureau dat deels ook in handen is van Volendam 
Music BV. Het plaatje ‘front stage’ geeft al snel de indruk van vriendjespolitiek 
en belangenverstrengeling ‘backstage’ en dat stempel is dan ook snel gedrukt, ze-
ker door mensen die geen belang hebben bij het succes van Volendam Music BV. 
‘Under the stage’ blijkt het TROS Muziekfeest op het Plein gestoeld te zijn op een 
samenwerking van drie autonome bedrijven met elk een eigen zakelijk belang. De 
TROS heeft er als omroep belang bij om succesvolle programma’s op televisie uit te 
zenden en geeft in dat verband opdracht tot het ‘TROS Muziekfeest op het Plein’. 
TBS Entertainment heeft het organiseren van evenementen als ‘core business’ en 
heeft als opdrachtnemer van de TROS belang om van het Muziekfeest op het Plein 
een succes te maken. In de uitvoering van het Muziekfeest op het Plein betrekken 
zij FTV Produktions dat als televisie- produktiebedrijf belang heeft bij het maken 
van succesvolle televisieprogramma’s zoals het ‘TROS Muziekfeest op het Plein’. 
De samenwerking van deze drie bedrijven verbindt duidelijk drie markten: de tele-
visie-omroepmarkt, de evenementenmarkt en de markt van de televisiemaker. De 
alliantie van de genoemde drie bedrijven in het kader van het TROS Muziekfeest 

367 Baskerville en Baskerville, 2010
368 Frascogna en Lee Hetherington, 2004
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op het Plein is daarmee voor elk van hen te duiden als een onderdeel van de con-
currentiestrategie met als doel de eigen positie op de markt te versterken369. Er is 
sprake van ondernemende samenwerking waarbij de TROS, TBS Entertainment 
en FTV Produktions op basis van inschatting van synergie met elkaar in zee gaan 
en de kans in de markt hun belangrijkste ‘trigger’ is370. Als opdrachtgever van het 
evenement heeft de TROS ‘backstage’ het laatste woord over de programmering 
‘front stage’ en zal het kiezen voor artiesten die populair zijn bij hun kijkers vanuit 
het belang om hoge kijkcijfers te scoren371. 

De rol van de roadmanager
Met over de honderd optredens per jaar is Monique Smit veel onderweg. Het is 
praktisch onmogelijk dat zij daarbij telkens persoonlijk escorte krijgt van Jaap, 
Alice of Aloys Buijs aangezien zij ook nog andere artiesten te managen hebben die 
elk minstens net zo veel optredens hebben. Elk van de Volendamse artiesten heeft 
dan ook een zogenaamde roadmanager. Allen zegt over de rol van de roadmana-
ger: “This person is effectively an extension of the manager while the artist is on the 
road….”372 Het is de verantwoordelijkheid van de roadmanager dat de artiest tijdig 
verschijnt voor optredens. Bovendien is de roadmanager ter plekke het eerste aan-
spreekpunt voor degene die de artiest heeft geboekt maar ook voor de artiest zelf 
wanneer blijkt dat de boeker bijvoorbeeld de technische voorwaarden uit het con-
tract niet in acht heeft genomen. Uit de praktijkbeschrijving over Monique Smit 
blijkt dat haar roadmanager nog een andere belangrijke rol vervult. Hij bewaakt en 
beschermt Monique en fungeert daarmee in de praktijk ook als haar bodyguard. 
Zowel bij het Megapiratenfestijn als bij Dutch Valley hoedt hij de veiligheid van 
Monique door hetgeen zich in haar omgeving afspeelt continue nauwlettend in de 
gaten te houden en te anticiperen op mogelijke risico’s. Uit de praktijkbeschrijving 
is tevens af te leiden dat Volendam Music BV deze opdracht aan de roadmanager 
van Monique heeft gegeven. Voor Monique is door hen immers specifiek gezocht 
naar een roadmanager die weet hoe het werkt, betrouwbaar is en voor haar veilig-
heid instaat373.

Focus op artiestenmanagement, geen boekingsagent
Het creëren van optredens voor een artiest vormt een belangrijk onderdeel van het 
organiseren en managen van succes in de muziekbusiness. De praktijkbeschrij-
ving van Monique Smit legt dat nadrukkelijk bloot. Echter, Frascogna en Lee 
Hetherington en ook Allen onderscheiden de rol van een artiestenmanager van die 
van een boekingsagent. De manager van een artiest neemt volgens Frascogna en 
Lee Hetherington een boekingsagent in de hand om te zorgen dat de artiest wordt 
geboekt voor live-optredens374. Allen geeft aan dat een klein artiestenmanagement-

369 Vgl. Bamford e.a., 2003
370 Vgl. Kaats e.a., 2005
371 Vgl. Bailey, 1977
372 Allen, 2007: 89
373 Vgl. Allen, 2007
374 Frascogna en Lee Hetherington, 2004
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bureau de rol van boekingsagent nog wel eens in eigen huis wil houden375. Uit 
bovenstaande praktijkbeschrijving van Volendam Music BV blijkt dat zij de rol 
van boekingsagent in principe uitbesteed. Volendam Music BV beschikt echter wel 
over de (digitale) voorzieningen om de rol zelf te kunnen pakken en vult deze ook 
in wanneer (potentiële) klanten zich rechtstreeks bij hen melden. De boekingen 
van hun artiesten verlopen grotendeels via boekingskantoren en het is meer uit-
zondering dan regel dat één van hun artiesten rechtstreeks bij hen wordt geboekt. 
Duidelijk is dat Volendam Music BV in de eerste plaats een artiestenmanagement-
bureau is en zich focust op de invulling van de managementrol van hun artiesten. 
Passman maakt in dat verband onderscheid tussen een ‘personal manager’ en een 
‘business manager’. De ‘personal manager’ is volgens hen gericht op de ontwikke-
ling en het behoud van een succesvolle carrière voor de artiest. De ‘business mana-
ger’ regelt alle financiële zaken voor de artiest376. Uit de praktijkbeschrijving blijkt 
dat Volendam Music BV niet de rol van ‘business manager’ voor haar artiesten ver-
vult. De artiesten hebben de financiele administratie in eigen hand en ontvangen 
van Volendam Music BV een factuur waarbij de provisie per boeking bij de artiest 
in rekening wordt gebracht. Volendam Music BV doet namelijk de administratieve 
afhandeling van de boeking en zorgt voor de opmaak van het boekingscontract 
en de ondertekening daarvan. Elke artiest van Volendam Music BV is echter zelf 
contractpartij en het boekingscontract is dan ook voorzien van het eigen logo van 
de artiest wat de ‘branding’ van de artiest benadrukt377. In hoofdstuk 3.3 wordt 
de rol van boekingsagent nader belicht aan de hand van de dagelijkse werkpraktijk 
van Lukassen Produkties. 

375 Allen, 2007
376 Passman, 2009
377 Vgl. Boer, 2007
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2.7 De grondslagen van het succes van Volendam Music BV

Wat maakt Volendam Music BV zo succesvol? Het is een vraag die (in de me-
dia) vaak wordt gesteld en er is veel gespeculeerd over het antwoord op die vraag. 
Zijn de Volendamse artiesten zo getalenteerd dat hun succes daar logischerwijs uit 
voortvloeit? Of is hun succes vooral te danken aan hun manager, Jaap Buijs? En 
is het succes van de Volendamse artiesten misschien geworteld in de Volendamse 
cultuur? Jaap Buijs zegt zelf het antwoord niet te weten. In mijn zoektocht naar 
de wijze waarop Volendam Music BV het succes van haar artiesten organiseert en 
managet aan de hand van haar dagelijkse werkpraktijk, blijkt een aantal centrale 
thema’s van belang, namelijk: professionaliteit, artiestenmanagement als professie, 
grensoverschrijdende samenwerking en collaboratief leiderschap, de impact van 
machtsprocessen en tenslotte de organisatiecultuur als niet imiteerbare bron van 
succes. 

Professionaliteit
Uit de analyses van de prakijk van Volendam Music BV volgt dat professionaliteit 
een ‘must’ is om succes in de muziekwereld op te bouwen, te handhaven en te laten 
groeien. Het betreft hier niet alleen de professionaliteit van de artiest zelf. De ana-
lyse van de praktijk van Volendam Music BV laat zien dat de professionaliteit van 
elke actor die ten behoeve van de artiest opereert nodig is. Ter onderbouwing van 
deze stelling, ga ik hieronder nader in op de professionaliteit van respectievelijk de 
artiest, de producer, de platenmaatschappij en de tourmanager. Op de professiona-
liteit van de artiestenmanager ga ik apart in onder het kopje ‘artiestenmanagement 
als professie’. 

Artiest
De Volendamse artiesten hebben stuk voor stuk muzikaal talent maar daarmee is 
hun succes nog niet verzekerd. Om succes in de muziekbusiness te bereiken, heeft 
de artiest vooral een bepaalde mentaliteit nodig. Beeching spreekt in dat verband 
over een ‘winning attitude’.378 Allen stelt simpelweg: “Be professional”379. Volgens 
de algemene literatuur over professionals scheidt een professionele mentaliteit het 
koren van het kaf. Volgens Maister kenmerkt een dergelijke mentaliteit zich door 
onvoorwaardelijke toewijding aan excellente prestaties op basis van gedrevenheid, 
initiatief, inzet, betrokkenheid en enthousiasme380. De vorige paragrafen laten zien 
dat de Volendamse artiesten blijk geven van een dergelijke professionele mentali-
teit. Ze zijn stuk voor stuk gedreven en streven perfectionisme tot in details na in 
hun muziek, hun persoonlijke voorkomen en in hun optredens. Maar de profes-
sionaliteit van de Volendamse artiesten gaat verder dan dat. 

378 Beeching, 2010: 8
379 Allen, 2007: 26
380 Maister, 1997
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Weggeman typeert de ‘routinematig werkende professional’ (R-professional) en de 
‘innoverende en improviserende professional’ (I-professional). Een I-professional 
komt volgens hem tot experimenten en vernieuwing door continu te reflecteren381. 
Gebleken is dat Jaap Buijs slechts in zee gaat met artiesten die als I-professional 
te duiden zijn. Wel is bij de Volendamse artiesten een verschil in gradatie te on-
derkennen. Jan Smit heeft het reflecteren en leren, experimenteren en innoveren 
duidelijk geïnternaliseerd. Hij doet het van nature en vrijwel onzichtbaar voor 
anderen. Dat maakt hem een I-professional in hart en nieren, een geïnternaliseerde 
I-professional. Bij Nick & Simon is dat anders. Vanuit hun drang naar perfectie 
gaat weliswaar geen moment voorbij waarin zij niet expliciet reflecteren, bijstellen 
en verbeteren. Het geeft echter een instrumentele indruk waarbij zij het (bewust) 
inzetten om tot bredere externe acceptatie te komen wat zich vertaalt in (meer) 
succes. Nick & Simon zijn te beschouwen als extern resultaatgerichte I-professio-
nals. De 3JS acht ik competente I-professionals. Zij geven niet alleen blijk van mu-
zikale creativiteit maar ook van een onderzoekende en experimenterende houding. 
De 3JS improviseren en innoveren non-stop op muzikaal gebied met muzikaal 
briljante songs als resultaat die echter niet altijd even goed toegankelijk zijn voor 
het grote publiek. Zij richten zich primair op het excelleren en innoveren in het 
eigen vakgebied en minder op brede externe acceptatie van het produkt. Monique 
Smit beschouw ik tenslotte als een I-professional die nog in ontwikkeling is oftewel 
een lerende I-professional. 

Tenslotte blijkt de mate van professionaliteit volgens Gastelaars uit de eigen ruimte 
en verantwoordelijkheden van de professional en is die volgens haar het hoogst bij 
‘lokaal lerende en reflexieve professionals’382. Zowel Jan Smit als Nick & Simon 
zijn als zodanig aan te merken. Zij tonen immers een hoge mate van verantwoor-
delijkheid naar buiten toe door de impact van hun eigen handelen op zowel het 
publiek als op Volendam Music BV te onderkennen. De 3JS hebben in dat opzicht 
een ontwikkeling laten zien en geven daar inmiddels ook blijk van. Monique Smit 
heeft de potentie uit te groeien tot een ‘lokaal lerend en reflexief ’ professional. Ik 
concludeer dat zowel talent als een professionele mentaliteit van de muziekartiest 
randvoorwaarden zijn voor succes. Het ontwikkelen en uitbouwen van succes is 
het meest kansrijk met een artiest die als I-professional te typeren is. De mate 
waarin de artiest als I-professional is ontwikkeld, is van invloed op de mate van 
succes in een bepaalde periode. Met een lerende- of competente I-professional is 
tot succes te komen en met een extern resultaatgerichte of geïntegreerde I-profes-
sional is succes ook te behouden en uit te bouwen. Een artiest die bovendien de 
impact van eigen handelen op de buitenwereld overziet en de gevolgen daarvan 
onderkent voor de organisatie van waaruit hij of zij naar buiten treedt, heeft de 
meeste kans op duurzaam succes. De mate van professionaliteit van de artiest is dus 
bepalend voor de mate van zijn of haar (potentiële) succes en daarmee ook voor de 
mate waarin dat te organiseren en te managen is. Verder kijkend, dan kan een suc-
cesvolle carrière als muziekartiest in combinatie met een flinke dosis ondernemer-

381 Weggeman, 2007
382 Gastelaars, 2006
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schap zorgen voor nieuwe carrièrepaden. Jan Smit laat dat zien met de oprichting 
van zijn eigen platenmaatschappij. 

De producer
Uit de analyse van de praktijk van Volendam Music BV blijkt het belang van 
een commerciële eigen sound van de artiest voor de houdbaarheidsdatum van de 
artiest op de muziekmarkt383. Dit begint uiteraard bij de artiest zelf maar om de 
Volendamse artiesten daar een handje bij te helpen verbindt Volendam Music BV 
elk van hen aan een ‘eigen’ producer. Jan Smit werkt met de producers Tol & Tol, 
Nick & Simon met Gordon Groothedde en Monique Smit met Edwin de Groot. 
In het kader van het Eurovisiesongfestival werken de 3JS met producer Guido 
Alberts. Opvallend is dat elk van de toegevoegde producers als ‘het neusje van de 
zalm’ op hun vakgebied bekend staat, oor heeft voor details en perfectionistisch 
is ingesteld. Samen met de ‘eigen’ producer heeft elk van de Volendamse artiesten 
binnen het popgenre een herkenbare eigen sound ontwikkeld wat een ‘eigen’ pu-
bliek aanspreekt. Om dat publiek vast te houden en te verbreden, is het de kunst 
de eigen sound met behulp van de producer te vernieuwen zonder te ver van de 
bestaande herkenbare sound af te drijven384. Jan Smit doet dat met songs die passen 
bij de nieuwe fase in zijn leven (huwelijk, vaderschap), Nick & Simon gebruiken 
Symphonica in Rosso om hun repertoire in een ander jasje te steken en de 3JS 
brengen andere nuances in hun werk in het licht van het Eurovisie Song Festival. 
Dat het vruchten afwerpt, illustreren de hoge verkoopcijfers van de laatste albums 
van elk van deze artiesten. De professionaliteit van de producer die met de artiest 
samenwerkt, is dus van invloed op het ontstaan, het behoud en de groei van het 
succes van de artiest.

De platenmaatschappij
De platenmaatschappij waar Volendam Music BV mee werkt, brengt niet alleen 
de muziek van de Volendamse artiesten uit maar regelt ook zo veel mogelijk (po-
sitieve) media-aandacht voor hen teneinde hun populariteit te vergroten385. De 
platenmaatschappij richt zich daarbij op de drie hoofdstromen in de mediawereld: 
radio, televisie en de schrijvende pers. Elk van deze drie hebben andere spelers met 
eigen werkwijzen en vereisen elk een andere (persoonlijke) benadering386. Kijkend 
naar de wereld van de radio in Nederland blijkt het geen appeltje eitje te zijn arties-
ten met een Nederlandstalig repertoire ‘on air’ te krijgen. Er is slechts één nationale 
radiozender die zich geheel richt op Nederlandstalige muziekartiesten en slechts 
bij een beperkt aantal andere nationale radiozenders staat de deur voor hen op 
een kiertje. Het lukt slechts een handjevol artiesten via persoonlijke contacten een 
voet tussen de deur te krijgen met ‘airplay’ als resultaat. Dat kunnen eigenstandige 
persoonlijke contacten van de artiest met een radio-DJ zijn, maar veelal is ‘airplay’ 
het resultaat van de persoonlijke contacten die de plugger van de artiest zorgvuldig 

383 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
384 Vgl. Allen, 2007
385 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
386 Vgl. Parker, 2000
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met een radiostation opbouwt en door de tijd heen goed onderhoudt. De platen-
maatschappij van de Volendamse artiesten zet voor de Volendamse artiesten dan 
ook een plugger in die de weg kent in de Nederlandse radiowereld en de kunst 
van het netwerken goed verstaat387. Hoewel de inzet van een professionele plugger 
de kans op ‘airplay’ vergroot, biedt het geen garanties. De plugger blijft immers 
afhankelijk van de ‘goodwill’ van sleutelfiguren bij radiostations388. Het is een stuk 
gemakkelijker artiesten middels de Nederlandse schrijvende pers in de publiciteit 
te brengen. Hoewel ook hier een goed netwerk van pas komt, zoekt de schrijvende 
pers meer uit zich zelf (bekende) artiesten op om over te berichten. De uitdaging 
is de schrijvende pers te ‘richten’ op de boodschap die op dat moment in het be-
lang van de artiest is. De platenmaatschappij doet dat in de eerste plaats via de 
Volendamse artiesten zelf die stuk voor stuk professioneel getraind zijn. Daarnaast 
vergezelt een vertegenwoordiger van de platenmaatschappij een artiest altijd bij 
interviews om er voor te waken dat de interviewer thema’s aansnijdt die irrelevant 
zijn of afbreuk (kunnen) doen aan de artiest. Ook berichtgeving over de artiesten 
in televisie-programma’s zoals RTL-Boulevard of SBS-Shownieuws bewaakt de pla-
tenmaatschappij scherp389. Om een artiest op nationale televisie deel te laten ne-
men aan programma’s die een impuls geven aan de muzikale carrière van de artiest, 
is een goed netwerk wederom het middel binnen te komen. Uit de analyse van de 
praktijk van Volendam Music BV blijkt Jaap Buijs zelf de netwerker bij uitstek 
te zijn in de Nederlandse televisiewereld. Mede dankzij zijn goede contacten met 
televisieproducer John de Mol geven Nick & Simon als coaches acte de présence in 
‘The Voice of Holland’. Dankzij de goede contacten van Jaap met de TROS ver-
tegenwoordigen de 3JS Nederland bij het Eurovisie Song Festival in 2011 en ook 
het TROS Muziekfeest op het Plein is een resultante van de ‘networking strategies’ 
van Jaap Buijs390. Het organiseren en managen van publiciteit voor artiesten is een 
wezenlijk onderdeel van het organiseren en managen van hun succes. De profes-
sionaliteit van de platenmaatschappij blijkt uit hun ‘networking strategies’ waarbij 
het op basis van (bestaande) persoonlijke relaties de juiste man of vrouw naar voren 
schuift om publiciteit voor een artiest te realiseren daarbij rekening houdend met 
de eigen werkwijzen en belangen in de mediawereld. De professionaliteit van de 
platenmaatschappij is zonder twijfel een bepalende factor voor (de groei van) het 
succes van de artiest aangezien publiciteit een belangrijk ingrediënt is. 

De tourmanager
Een tourmanager regelt volgens Hannan e.a. alle zaken rondom een concerttour391. 
Uit de vorige paragrafen blijkt dat de tourmanager van Volendam Music BV als 
middenmanager is te duiden en als zodanig gezag geniet op de werkvloer bij de 
concerten392. Zijn professionaliteit blijkt niet alleen uit zijn gedrevenheid en per-
fectionisme, maar vooral uit de beslissingsruimte die hij heeft, de richting die hij 

387 Vgl. Kimpel, 2000
388 Vgl. Mastenbroek, 2006
389 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
390 Vgl. Kimpel, 2000
391 Hannan e.a. in The Music Management Bible, 2003
392 Vgl. Mars, 2010
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geeft aan de werkvloer en de passende aansturingsstijl die hij hanteert en tenslotte 
uit de (werk)relaties die hij heeft en onderhoudt. Aan het tonen van reflectie schort 
het de tourmanager echter wel eens wat afbreuk doet aan zijn professionaliteit. 
De tourmanager werkt op basis van routines393 en manifesteert zich over het alge-
meen als een ‘ingelijfd’ professional waardoor hij aan effectiviteit inboet zoals bij 
het eerste concert van de 3JS in de Heineken Music Hall. Indien de tourmanager 
zich meer een ‘lokaal lerend en reflexief ’ professional toont, komt dat zijn profes-
sionaliteit ten goede394. De tourmanager kan dan uitgroeien tot een manager die 
grensoverschrijdende samenwerking van de verschillende functionele eenheden bij 
de concerten bevordert. Daarmee zal de professionaliteit van de organisatie van de 
concerten (verder) toenemen wat de kwaliteit van de concerten van grotere klasse 
kan maken395. De professionaliteit van de tourmanager vormt dus een belangrijke 
schakel in (de groei van) het succes van de artiesten. Dat professionaliteit een rand-
voorwaarde is voor grensoverschrijdende samenwerking is af te leiden uit de analyse 
van de aanloop naar de ‘Fier’-tour en ook uit de analyse van het eerste concert van 
de 3JS in de Heineken Music Hall in 2010. In de aanloop naar de ‘Fier’-tour komt 
tussen de tourmanager en de intermediair ‘halbespeling’ geen grensoverschrijdende 
samenwerking tot stand doordat in de context van de ‘Fier’-tour de intermediar 
‘halbespeling’ zich in plaats van een ‘verantwoordelijk’ professional een ‘ingelijfd’ 
professional toont. Tussen de tourmanager en de medewerkster ‘ticketverkoop’ 
bloeit wel grensoverschrijdende samenwerking op doordat zij reflexitiviteit laat 
zien en daarmee een hoge mate van professionaliteit toont396. Bij het concert van 
de 3JS in de Heineken Music Hall in 2010 staat het gebrek aan professionaliteit 
bij zowel de tourmanager als bij de 3JS hun grensoverschrijdende samenwerking 
in de weg. Verderop ga ik nader in op ‘grensoverschrijdende samenwerking’ als 
bevorderende factor in het succes van de artiesten.

(Artiesten)management als professie
Gebleken is dat Volendam Music BV artiestenmanagement als ‘core business’ heeft 
en zowel Jaap, Alice als Aloys Buijs zich als ‘personal managers’ richten op de ont-
wikkeling en het behoud van een succesvolle carrière voor hun artiesten397. Fayol 
benoemt vanuit een functionalistische invalshoek vijf functies van management, 
te weten: vooruitzien en plannen, organiseren, opdrachten geven, coördineren en 
controleren398. Blijkens de voorgaande paragrafen vervult Volendam Music BV elk 
van deze vijf functies. Parker Follett legt in haar visie op management de nadruk 
op ‘human relations’ en beschouwt de macht van een groep als een belangrijk in-
strument om doelen te bereiken399. Vanuit deze invalshoek doen Jaap Buijs en zijn 
kinderen als artiestenmanager twee dingen die wezenlijk bijdragen aan (de groei 

393 Vgl. Weggeman, 2007
394 Vgl. Gastelaars, 2006
395 Vgl. Van Staveren, 2007
396 Vgl. Gastelaars, 2006
397 Vgl. Passman, 2009
398 Fayol, 1916
399 Parker Follet in: Metcalf en Urwick, 1941
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van) het succes van hun artiesten, namelijk ‘organizing opportunities’ en ‘manage-
ment of disagreement’. Het zijn mijns inziens dé kerntaken van een (succesvol) 
artiestenmanager. 

Organizing opportunities
In paragraaf 2.2 is naar voren gekomen dat de carrière- en promotieplannen van 
de Volendamse artiesten dermate flexibel zijn opgesteld dat er continu ruimte is 
voor maatwerk en de mogelijkheid in te spelen op elke kans die zich voordoet. 
Flexibiliteit vormt een belangrijk aspect in de basishouding van artiest en manager 
om kansen te kunnen benutten. Die kansen komen niet uit de lucht vallen maar 
worden in veel gevallen georganiseerd door Volendam Music BV, in het bijzonder 
door Jaap Buijs. Hij blijkt uitermate inventief in het bedenken van (nieuwe) mo-
gelijkheden (opportunities) voor zijn artiesten om op de bühne en in de publiciteit 
te komen en te blijven en boort zijn contacten in de Nederlandse muziek- en 
mediawereld aan om die mogelijkheden te organiseren en te realiseren (organi-
zing). Als voorbeeld noem ik de door Jaap Buijs bedachte Volendamse reallifesoaps 
(opportunity) die een belangrijke springplank vormen voor het succes van zijn 
artiesten maar het licht niet hebben gezien zonder de medewerking van de TROS 
(organizing). Jaap Buijs laat zich bovendien niet uit het veld slaan door enige hob-
bels om de kans georganiseerd te krijgen. Wanneer de TROS aanvankelijk het idee 
van de reallifesoap van Jan Smit niet met open armen ontvangt, bedenkt Jaap een 
andere manier om de omroep voor zijn idee te winnen en weet hij het uiteindelijk 
toch te realiseren. 

Uit de beschrijvingen en analyses inzake Nick & Simon in paragraaf 2.4 blijkt bo-
vendien dat Jaap in het kader van ‘organizing opportunities’ een meersporenbeleid 
ontwikkelt. In het geval van Nick & Simon leidt dat tot meerdere opeenvolgende 
kansen in een kort tijdsbestek. In de zomer van 2010 komt de mogelijkheid als 
coaches in het televisieprogramma ‘The Voice of Holland’ hun naamsbekendheid 
te vergroten op het pad van Nick & Simon (opportunity). Deze mogelijkheid is 
‘under the stage’ door Jaap Buijs geïnitieerd op basis van zijn goede contacten met 
John de Mol400. Door deze kans te benutten, krijgt het succes van Nick & Simon 
een enorme impuls wat blijkt uit het gegeven dat hun album ‘Fier’ na de ‘release’ in 
een paar maanden tijd de status van dubbelplatina401 bereikt. Het is veelbelovend 
voor de ‘Fier’-tour die begin 2011 van start gaat. Tussendoor krijgen Nick & Simon 
het verzoek als hoofdact op te treden tijdens het Oudejaarsfeest van de Staatsloterij 
op het Museumplein in Amsterdam dat live op televisie is te zien (opportunity). 
De gestegen populariteit van Nick & Simon door hun deelname aan ‘The Voice 
of Holland’ ligt naar alle waarschijnlijkheid aan dit verzoek ten grondslag. Deze 
‘opportunity’ voor Nick & Simon ontstaat dus uit een eerdere door Jaap Buijs ge-
initieerde ‘opportunity’. Ondertussen plaveit hij ‘under the stage’ de weg voor nog 
een ‘opportunity’ voor Nick & Simon, namelijk ‘Symphonica in Rosso’ in 2011. 
Het is een ‘opportunity’ waar een muziekartiest ‘U’ tegen zegt. Het benutten ervan 

400 Vgl. Bailey, 1977
401 De status van dubbelplatina houdt in dat het album 100.000 keer is verkocht.
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heeft echter gevolgen voor de reeds geplande ‘Fier-tour’ zoals in paragraaf 2.4 uit-
een is gezet. Jaap Buijs neemt het ‘verlies’ op de ‘Fier-tour’ op de koop toe omdat 
hij weet dat ‘Symphonica in Rosso’ dat meer dan goed zal maken doordat het meer 
bijdraagt aan de (verdere) groei van het succes van Nick & Simon. Uit het boven-
staande is af te leiden dat ‘organizing opportunities’ van belang is om tot (verdere 
groei van) succes in de hedendaagse Nederlandstalige muziekwereld te komen. Ik 
beschouw het als een kerntaak van de artiestenmanager en dat vereist flexibiliteit in 
de basis. Van belang is wel dat per ‘opportunity’ die zich (in een kort tijdsbestek) 
aandient, wordt afgewogen of het benutten ervan in het belang van de artiest is. 
Weegt het belang van publiciteit zwaarder dan het belang van exclusiviteit? In het 
geval van Nick & Simon prevaleert Jaap Buijs in ieder geval het belang van publi-
citeit en schat hij in dat het risico op ‘overexposure’ dat afbreuk kan doen aan hun 
levensvatbaarheid op de (middel)lange termijn, is te verwaarlozen402. 

Management of disagreement
Het tot stand brengen van ‘organized opportunies’ gaat veelal hand in hand met een 
andere kernkwaliteit van de artiestenmanager, namelijk ‘management of disagree-
ment’. Dat is te omschrijven als: het zodanig managen van uiteenlopende belangen 
dat ze bij elkaar komen en uitmonden in een gemeenschappelijk belang in de 
vorm van een win-win situatie. Blijkens de vorige paragrafen heeft Jaap Buijs deze 
kunst in de vingers. Hij weet de belangen van C&A (een jonger marktsegement 
aanspreken) en de belangen van Jan Smit (publiciteit) te verbinden met een lucra-
tieve samenwerking als resultaat wat een ‘organized opportunity’ voor Jan Smit is. 
Hij weet eveneens de 3JS te verbinden aan het Eurovisie Song Festival in 2011 en 
daarmee het belang van de 3JS (publiciteit) en het belang van de TROS (een artiest 
die de potentie heeft om de finale te halen en te winnen) samen te smelten tot een 
gemeenschappelijk belang. Ook onderkent Jaap dat onder invloed van de tendens 
tot digitalisering en de impact daarvan op de muziekwereld het belang van grote 
muziekpodia toeneemt voor artiesten om inkomen te vergaren en om die reden 
de samenwerking aangaat met de organisatoren van het Megapiratenfestijn zodat 
zijn artiesten zijn verzekerd van programmering op dat festijn. Hetzelfde gaat op 
voor het enorme muziek-evenement Dutch Valley waarvan Volendam Music BV 
één van de drie organisatoren is en dat in 2011 het licht ziet. Ook het TROS 
Muziekfeest op het Plein is een resultante van het ‘management of disagreement’ 
van Jaap Buijs. In dat kader verbindt hij de belangen van vier partijen, namelijk 
de TROS (hoge kijkcijfers scoren), TBS Entertainment (een succesvol evenement 
organiseren), FTV Produktions (succesvolle televisieprogramma’s maken) en dat 
van Volendam Music BV zelf (podia en publiciteit voor de artiesten). Het mondt 
uit in een aantal feestelijke evenementen in den lande en een goed bekeken te-
levisieprogramma waarin de Volendamse artiesten stuk voor stuk op de bühne 
staan. Uit dit alles volgt dat ook ‘management of disagreement’ als een kerntaak 
van de artiestenmanager is te beschouwen en de uitoefening ervan bijdraagt aan  
het behalen, behouden en uitbouwen van succes in de hedendaagse Nederlands-

402 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004: 152
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talige muziekwereld. ‘Management of disagreement’ impliceert het goed kunnen 
omgaan met machtsprocesssen. Verderop ga ik uitgebreid in op de impact van 
machtsprocessen op het organiseren en managen van succes van artiesten. 

(Artiesten)management: een vak apart
Is management wel een vak? Dat is de vraag die in de wetenschappelijk literatuur 
continu opdoemt. Op basis van de citeria die Khurana, Nohria en Penrice aanrei-
ken om dat vast te stellen zijn noch Jaap Buijs noch zijn kinderen aan te merken 
als manager. Immers, er is geen gemeenschappelijke ‘body of knowledge’ op basis 
van een breed geaccepteerde theoretische basis voor deze professie. Het vak van 
(artiesten)management is niet gecertificeerd en ook is er geen vastgestelde ethische 
beroepscode voor (artiesten)managers. Bovendien werken Jaap Buijs en zijn kin-
deren niet als vrije beroepsbeoefenaren voor het algemene belang waarbij zij afzien 
van winstmaximalisatie403. Oefenen Jaap Buijs en zijn kinderen dus geen vak uit? 
Een dergelijke conclusie doet naar mijn mening geen recht aan de rol van Jaap Buijs 
en zijn kinderen, Alice en Aloys, in het succes van de Volendamse artiesten. In dit 
hoofstuk is de meerwaarde van Jaap Buijs als artiestenmanager voor zijn artiesten 
immers gebleken en daarbij is bloot gelegd dat zijn vakmanschap vooral is gelegen 
in twee op elkaar ingrijpende kernactiviteiten, namelijk ‘organizing opportunities’ 
en ‘management of disagreement’. De uitoefening daarvan vormt mijn inziens de 
basis voor het succes van Jaap Buijs als artiestenmanager. Daarnaast geeft Jaap blijk 
van een professionele mentaliteit en dat is naast vakmanschap volgens Maister on-
tontbeerlijk om als professional te worden aangemerkt zoals eerder aan de orde is 
gekomen in het kader van de duiding van een artiest als professional404.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat Jaap Buijs te duiden is als een professional 
en (artiesten)management wel degelijk een professie is. De praktijk van Volendam 
Music BV zoals neergelegd in dit hoofdstuk vormt in het licht van ‘evidence based 
management’ het bewijs dat (artiesten)management als een wetenschappelijk vak-
gebied te duiden is. “Evidence based management derives principles from research 
evidence and translates them into practices that solve organisational problems”, stelt 
Rousseau in dat verband405. 

Grensoverschrijdende samenwerking en collaboratief leiderschap 
Van Staveren beschrijft dat grensoverschrijdende samenwerking als samenwerking 
van mensen vanuit verschillende vakgebieden, disciplines of achtergronden aan 
niet-routine vraagstukken406. De praktijk van Volendam Music BV wijst uit dat 
grensoverschrijdende samenwerking continu aan de orde is maar niet altijd even 
goed uit de verf komt. Zo leidt de samenwerking van de verschillende functionele 
eenheden bij de ‘Leef-je-Uit’-tour van Jan Smit wel tot synergisme maar blijkt sy-
nergie, waarbij het resultaat meer is dan de som der delers, een brug te ver. Hoewel 
de ‘Leef-je-Uit’-concerten al van grote klasse zijn, is een nog hoger kwaliteitsniveau 

403 Vgl. Khurana, Nohria en Penrice, 2005
404 Maister, 1997
405 Rousseau, 2006 : 256
406 Van Staveren, 2007: 49
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te bereiken indien betrokkenen niet alleen in onderling overleg met of naast elkaar 
werken maar zich juist op elkaars terrein begeven en elkaars invalshoeken meer be-
nutten. Door (meer) introspectie te tonen en (vaker) gezamenlijk te reflecteren op 
de samenwerking en het resultaat daarvan ontstaat een nieuwe bron van creativiteit 
wat bijdraagt aan het succes van de concerten van Jan Smit407. Dat is te bereiken 
met een collaboratieve leider, een leider die enerzijds de verschillende functionele 
eenheden in staat stelt hun (eigen) doel te bereiken en tegelijkertijd er voor zorgt 
dat zij elkaars verschillende perspectieven en competenties optimaal benutten408. 
In paragraaf 2.3 is in het kader van de ‘Leef-je-Uit’- tour het leiderschap van Jaap 
Buijs, Jan Smit, de muzikaal bandleider en de tourmanager belicht. Ze vullen elkaar 
aan maar laten geen collaboratief leiderschap zien zoals door Schruijer bedoeld. Jan 
Smit heeft deze vorm van leiderschap in zich, gezien hij qua leiderschap laat zien 
in het kader van de ‘Leef-je-Uit’-concerten. Zijn collaboratieve leiderschap komt 
beter tot uiting, als hij dichter op de organisatie van zijn concerten gaat zitten, 
niet met de bedoeling zaken directer aan te sturen en of te controleren, wel om de 
voorwaarden te scheppen die nodig zijn om grensoverschrijdende samenwerking 
van betrokkenen tot bloei te laten komen. 

Bij de ‘Fier’-tour van Nick & Simon komt, zoals is gebleken in paragraaf 2.4, de 
grensoverschrijdende samenwerking van de verschillende professionele eenheden 
wel van de grond409 en dat leidt tot het ontstaan van een samenwerkingsgericht 
netwerk. De ‘Fier’-tour drijft op een netwerk van eenheden afkomstig uit verschil-
lende organisaties die stuk voor stuk gericht werken op professionele grondslag 
en met elkaar afstemmen en samenwerken om gezamenlijk een concert met een 
hoog kwaliteitsniveau neer te zetten. Nick & Simon staan in het hart van dat 
netwerk. Zij werken actief samen met elk van de eenheden en stellen kwaliteits-
eisen aan het resultaat van het werk van elke eenheid. In paragraaf 2.4 komt naar 
voren dat als afgeleide daarvan de verschillende professionele eenheden onderling 
ook grensoverschrijdende samenwerking ontwikkelen wat ik duid als ‘inductieve 
reciprociteit’. 

Of Nick & Simon zijn aan te merken als collaboratieve leiders, is de vraag. In 
de visie van Schruijer heeft een collaboratieve leider geen formele autoriteit of 
machtspositie en streeft dat ook niet na. Een collaboratief leider bouwt voort op 
de wederzijdse afhankelijkheid van partijen en de wil om vanuit een gemeenschap-
pelijke basis te werken en vanuit vertrouwen te construeren en commitment te 
zoeken. Op basis van deze visie zijn Nick & Simon geen collaboratieve leiders. 
Hoewel hun positie institutioneel gelijk is aan de positie van de overige eenheden 
in het netwerk treden zij binnen het netwerk wel degelijk sturend en eisend op 
richting elk van de overige eenheden. Naar de mening van Schruijer past dat niet 
in het beeld van een collaboratief leider410. Echter, volgens Kahane heeft een col-
laboratieve leider niet alleen een ondersteunende en faciliterende rol (‘love’) maar 

407 Vgl. Van Staveren, 2007
408 Vgl. Schruijer en Vansina, 2007
409 Vgl.Van Staveren, 2007
410 Schruijer en Vansina, 2007
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ook een sturende rol (‘power’) en zijn beide nodig om samenwerking tot stand te 
brengen411. Op basis van deze visie zijn Nick & Simon wel als collaboratieve leiders 
aan te merken. Immers, zij ondersteunen en faciliteren de grensoverschrijdende 
samenwerking binnen het netwerk door daar het voorbeeld in te geven en het in de 
praktijk uit te proberen412. Tegelijkertijd laten ze ‘power’ zien door de samenwer-
king binnen het netwerk aan te jagen. Doordat zij gezag ontlenen aan hun positie 
als artiest, ligt het in de macht van Nick & Simon dat te doen413. Mijn voorkeur 
gaat uit naar de visie van Kahane op collaboratief leiderschap. Profesionals orga-
niseren zich van nature immers het liefst in autonome vakgroepen (subgroepen) 
waarin zij afzonderlijk zelfstandig werken zoals vastgesteld door Trice en Beyer414. 
Daaruit volgt dat grensoverschrijdende samenwerking niet in de natuur van een 
professional zit en mijns inziens niet zal ontspruiten zonder enige vorm van stu-
ring (‘power’), zoals ook blijkt bij de ‘Leef-je-Uit’-tour van Jan Smit. Overigens 
beschouw ik de inbreng van een collaboratief leider zoals bedoeld door Schruijer al 
als een vorm van sturing (‘power’) op de totstandkoming van grensoverschrijdende 
samenwerking. 

Onder het kopje ‘professionaliteit’ heb ik al aangegeven dat een gebrek aan profes-
sionaliteit in de weg staat aan totstandkoming van grensoverschrijdende samen-
werking bij het concert van de 3JS in de Heineken Music Hall in 2010. In plaats 
van (grensoverschrijdend) samen te werken en elkaar te versterken, streven de 3JS 
en de tourmanager in dat verband elk hun eigen belang na en bevechten ze elkaar. 
Volgens Van Staveren is een dergelijk probleem in de samenwerking te doorbreken 
door meer begrip voor elkaars professie, rollen en belangen te hebben en op basis 
daarvan integraal en procesmatig te werken. In 2011 hebben de 3JS en de tourma-
nager dat ter harte genomen en geven zij bij de voorbereiding van het concert in 
de Heineken Music Hall wel blijk van grensoverschrijdende samenwerking wat het 
verloop van het concert ten goede komt. Eerder dat jaar blijkt in het kader van het 
Eurovisie Song Festival al dat de 3JS de kunst van grensoverschrijdende samenwer-
king goed verstaan en dat hetzelfde geldt voor de mensen van de TROS zoals in 
paragraaf 2.5 is aangegeven. De bloedgroepen (TROS en Volendam Music BV) en 
de disciplines (verschillende professies) mengen zich uit zichzelf en vormen mul-
tidisciplinaire teams die per voorliggend vraagstuk anders zijn samengesteld415 en 
zich niet baseren op geïnstitutionaliseerde beslissingsbevoegdheden416. Deze teams 
vormen zich op basis van onderlinge informele afstemming van betrokkenen zon-
der dat daar een collaboratieve leider aan te pas komt. Deze innovatieve en adho-
cratische organisatievorm drijft op organische grensoverschrijdende samenwerking 
van betrokkenen417. Ik veronderstel dat in het kader van het Eurovisie Song Festival 
2011 ‘gedeeld leiderschap’ aan de orde is. Daarbij gaat het volgens Dijkstra en 

411 Kahane, 2010
412 Vgl.Van Staveren, 2007
413 Vgl. Morgan, 1992
414 Trice & Beyer, 1993
415 Vgl. Parker, 2000
416 Vgl. Van Staveren, 2007
417 Vgl. Mintzberg, 1991
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Feld om co-creatie oftewel een proces dat door meerdere personen met diverse 
leiderschapskwaliteiten gezamenlijk wordt ingevuld en steeds opnieuw wordt aan-
gepast. Dat zou betekenen dat collaboratief leiderschap nodig is om (groepen van) 
professionals aan te zetten tot grensoverschrijdende samenwerking maar dat bij 
hen gedeeld leiderschap ontstaat zodra zij de kunst van de grensoverschrijdende 
samenwerking verstaan. Aanwijzingen hiervoor zie ik bij de voorbereiding van de 
3JS op hun theatertour in 2012 waarbij zij alle drie zonder twijfel niet alleen blijk 
geven van grensoverschrijdende samenwerking, maar ook van leiderschapskwalitei-
ten waarmee zij elkaar aanvullen en daarmee gedeeld leiderschap laten zien418. 

Eerder heb ik in het kader van ‘professionaliteit’ Monique Smit aangemerkt als 
een I-professional die nog lerend is en de potentie heeft uit te groeien tot een 
‘lokaal lerend en reflexief professional’419. In haar praktijk is grensoverschrijdende 
samenwerking (nog) niet aan de orde. Haar samenwerking met Tim Douwsma 
in de vorm van een duet beschouw ik niet als grensoverschrijdend aangezien hun 
vakdisciplines hetzelfde zijn. Hetzelfde geldt voor haar samenwerking met Jan 
waarbij hij haar vakinhoudelijk ondersteunt en coacht. Voor het overige ligt de 
begeleiding van Monique in handen van Alice Buijs. Als manager van Monique 
coacht en ondersteunt zij Monique in haar verdere ontwikkeling en kan zij vanuit 
die rol Monique nu al leren grensoverschrijdend samen te werken in voorkomende 
situaties420. 

De impact van machtsprocessen 
Uit de vorige paragrafen blijkt dat Volendam Music BV opereert in het licht van 
velerlei machtsprocessen die op verschillende nivau’s spelen421. In de ‘outer’ context 
van Volendam Music BV zijn verschillende ‘machten’ te onderkennen die van in-
vloed zijn op de wijze waarop het succes van de (Volendamse) artiesten wordt geor-
ganiseerd en gemanaged. Ook in de ‘inner’ context van Volendam Music BV blijkt 
macht bepalend te zijn voor de gang van zaken en vormt het een belangrijke factor 
in het succes van de Volendamse artiesten422. Te concluderen is dat ‘macht’ een fac-
tor is die succesbepalend of succesbelemmerend kan werken voor de (Volendamse) 
artiesten. Deze conclusie is gebaseerd op het volgende. 

In de ‘outer’ context’ heeft Volendam Music BV in de eerste plaats te maken met 
de macht van het publiek, die de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen als ge-
volg van de groei aan mediamogelijkheden. Volgens Costera Meijer verlangt het 
publiek daardoor meer open journalistiek en nieuws van binnenuit423. Jaap Buijs 
heeft daar met de diverse reallifesoaps van de Volendamse artiesten op in gespeeld. 
De Volendamse artiesten onderhouden bovendien een direct contact met het pu-
bliek via de social media en via hun interactieve websites en komen op die manier 

418 Vgl. Dijkstra en Feld, 2011
419 Vgl. Gastelaars, 2006
420 Vgl. Blake en Mouton, 1964
421 Vgl. Foucault, 1988
422 Vgl. Pettigrew, 1997
423 Costera Meijer, 2009: 8-23
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aan de wens van het publiek tegemoet en hen aan zich te binden424. In een markt 
waarin de concurrentie groot is, is het van belang het publiek te winnen en te be-
houden. Het imago van de artiest speelt daarin een grote rol. Volendam Music BV 
besteedt daarom veel aandacht aan het management van het imago van haar arties-
ten. Het imago moet passen bij het muziekgenre, maar moet vooral een zo breed 
mogelijk publiek (blijven) aanspreken. In de ‘outer’conext heeft Volendam Music 
BV verder te maken met de macht van de media die de beheersing van (positieve) 
publiciteit over een artiest als machtsbron in handen heeft425. Volendam Music BV 
‘bespeelt’ deze afhankelijkheidsrelatie door ‘goodwill’ te kweken via persoonlijke 
relaties in de mediawereld zoals eerder in deze paragraaf in het kader van de profes-
sionaliteit van de platenmaatschappij uiteen is gezet426. In paragraaf 2.3 is immers 
gebleken dat de media een artiest ‘front stage’ in de publiciteit brengt op basis van 
(persoonlijke) contacten ‘backstage’, veelal ingegeven door belangen die ‘under the 
stage’ spelen427. Door middel van ‘management of disagreement’ smeedt Volendam 
Music BV die uiteenlopende belangen samen tot een gemeenschappelijk belang. 
Dat de macht van de media ook kan leiden tot verschuivingen in de onderlinge 
(werk)verhoudingen binnen Volendam Music BV blijkt in paragraaf 2.2 uit de 
aanpassing van haar interne werkwijze ten aanzien van het voeren van perscon-
tacten als reactie op de wens van Talpa in het kader van ‘The Voice of Holland’. 
Volendam Music BV is immers voor wat betreft de deelname van Nick & Simon 
aan dat programma afhankelijk van Talpa en is dus uit eigen belang ‘gedwongen’ 
tot de aanpassingen428. 

In de ‘outer’context van Volendam Music BV hebben ook machtsprocesen binnen 
de (Nederlandstalige) muziekwereld uitwerking op het handelen van Volendam 
Music BV. Die machtsprocessen zijn terug te voeren op de onderlinge concur-
rentie van artiesten en hun managers in een markt waarin de verkoop van muziek 
terugloopt door de digitalisering ervan429. Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat 
Volendam Music BV op dit algemene verschijnsel in de muziekwereld reageert met 
(aan)gepaste marketingstrategieën en promotiemiddelen. Echter, ook de concur-
renten van Volendam Music BV doen dat en komen daarbij uit op min of meer 
dezelfde marketingstrategieën en promotiemiddelen. Martin noemt dat de ‘uni-
queness paradox’430 daarmee doelend op de betekenissen die aan algemene maat-
schappelijke verschijnselen worden toegekend en leiden tot unieke uitkomsten die 
passen bij de context (muziekwereld) op een bepaalde plaats (Volendam Music BV) 
op een bepaald moment (2010 tot en met 2012) terwijl tegelijkertijd de concurren-
ten in de muziekwereld in hun betekenisgeving aan diezelfde algemene maatschap-
pelijke verschijnselen tot soorgelijke uitkomsten komen wat de paradoxaliteit van 
de uniciteit van de uitkomsten aangeeft. Zo onderkennen zowel Volendam Music 

424 Vgl. Parker in The Music Management Bible, 2003
425 Vgl. Morgan, 1992
426 Vgl. Kimpel, 2000
427 Vgl. Bailey, 1977
428 Vgl. Mastenbroek, 2005
429 Vgl. Baskerville en Baskerville, 2010
430 Martin, 2004
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BV als Lukassen Produkties in de veranderende muziekmarkt het toenemende be-
lang voor artiesten van live-optredens op grote podia en spelen beide bureau’s daar 
op in. Door daarbij de handen ineen te slaan, vormen zij een machtsblok binnen 
de Nederlandstalige muziekwereld waardoor een aantal concurrenten hun positie 
op de muziekmarkt ziet verzwakken431. 

Uit het bovenstaande blijkt de contextualiteit van handelen van Volendam Music 
BV in verband met machtsprocessen die in haar ‘outer’ context spelen432. Maar 
Volendam Music BV weet haar mannetje goed te staan als machtige spelers van 
buiten binnen haar muren treden. In paragraaf 2.4 is beschreven dat Volendam 
Music BV in het kader van Symphonica in Rosso 2011 in zee gaat met Mojo 
Concerts, een machtige speler in de internationale muziekwereld, met het oog op 
de groei van het succes van Nick & Simon. Volendam Music BV staat deze speler 
uit haar ‘outer’ context toe in haar ‘inner’ context te treden. Daarbij doemt de 
vraag op of de interne werkwijzen en processen van Volendam Music BV bestand 
zijn tegen de macht van Mojo Concerts die ten opzichte van Volendam Music 
BV is te duiden als de machtiger partij. In de analyse van ‘Symphonica in Rosso 
2011’ komt naar voren dat Mojo Concerts in dat verband meerdere machtsbron-
nen inzet om zaken naar haar hand te zetten433. Toch lukt het Mojo Concerts niet 
het machtsspel met Volendam Music BV in haar voordeel te beslechten. Volendam 
Music BV manifesteert zich namelijk als een gelijke partij in de machtsverhouding 
met Mojo Concerts. In de strijd om de bemensing van het geluid komt Volendam 
Music BV zelfs als de machtiger partij uit de bus434. Het recht van de sterkste ze-
geviert in dit proces. Volendam Music BV weet de macht naar zich toe te trekken 
en de rollen om te keren door haar ‘management of disagreement’. De kracht van 
Volendam Music BV is daarbij gelegen in haar ‘inner’ context oftewel in de stra-
tegie, structuur, cultuur, machtsprocessen en het management binnen haar eigen 
organisatie die goed bestand blijkt te zijn tegen machten die van buiten naar bin-
nen treden. 

In de ‘inner’ context van Volendam Music BV is de macht van Jaap Buijs als leider 
van Volendam Music BV tot in de groeven van de organisatie voelbaar. Zijn macht 
is te herleiden tot twee bronnen, namelijk zijn formele gezag als directeur van 
Volendam Music BV en zijn speciale vaardigheden als artiestenmanager435. Zijn 
formele gezag is gestoeld op zijn authentieke leiderschap en op zijn charisma. Als 
leider van Volendam Music BV is Jaap wie hij is doordat hij zijn persoonlijke waar-
den tot kernwaarden van Volendam Music BV heeft verheven. De waarden ‘trust’ 
en ‘confidence’ zijn leidend voor de gang van zaken binnen Volendam Music BV 
en vormen de voedingsbodem voor het authentieke leiderschap van Jaap Buijs zo-
als in paragraaf 2.1 is beschreven. Hij heeft bovendien charisma. Zijn verschijning 
brengt iets teweeg bij anderen en dwingt bewondering en respect af. Het zorgt er 

431 Vgl. Mastenbroek, 2005
432 Vgl. Anthonissen en Boessenkool, 1998
433 Vgl. Morgan, 1992
434 Vgl. Mastenbroek, 2005
435 Vgl. Morgan, 1992
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voor dat anderen tegen hem op kijken en hem volgen zoals in pargaraaf 2.3 is ge-
bleken436. Zijn formele gezag dwingt morele betrokkenheid en commitment af bij 
de mensen die werken bij of voor Volendam Music BV. Zijn formele gezag vormt 
de spil van het systeem van de autoriteit dat binnen Volendam Music BV is te on-
derkennen. De mensen die bij of voor Volendam Music BV werken, noemen hem 
niet voor niets ‘Don Jaap’. Ze geven hem daarmee autoriteit als ‘pater familias’ van 
Volendam Music BV437. Die autoriteit blijkt ook uit de manier waarop de artiesten 
zich tot hem verhouden en waarin het mechanisme van ‘generalized reciprocity’ 
ligt besloten zoals in paragraaf 2.1 is aangegeven. Jaap fungeert als patroon voor 
zijn artiesten en verlangt primair hun trouw in ruil voor zijn diensten438. Het on-
staan van een afhankelijkheidsrelatie is daar inherent aan en bindt de artiesten aan 
Jaap Buijs. Hij heeft immers zijn speciale vaardigheden als artiestenmanager als 
bindmiddel waardoor hij macht over zijn artiesten kan uitoefenen439. Het zorgt dat 
de artiesten hem trouw blijven en zich naar zijn ‘managerial authority’ schikken440. 
Hij maakt daar in de ‘inner’ context van Volendam Music BV ‘backstage’ en ‘under 
the stage’ gebruik van zoals is gebleken bij het concert van de 3JS in de Heineken 
Music Hall in 2010, de voorbereidende besprekingen voor Symphonica in Rosso 
2011 en in de aanloop van de 3JS naar het Eurovisie Song Festival 2011441. De 
werking van het systeem van de ideologie binnen Volendam Music BV zorgt dat de 
eensgezindheid overeind blijft. De macht die uitgaat van traditie en van gedeelde 
(Volendamse) waarden en normen vormt een krachtig fundament voor Volendam 
Music BV. Dat zorgt dat de artiesten bij Volendam Music BV blijven, ook al zijn ze 
niet altijd gelukkig met de autoriteit van Jaap Buijs442. Het is uiteindelijk de macht 
van de bredere Volendamse sociale context die (ver)bindt en er voor zorgt dat de 
Volendamse artiesten ‘full members’ van Volendam Music BV blijven. Ook de 
gunfactor van de Volendams artiesten onderling en hun eensgezindheid is daarop 
gebaseerd443. Hoewel in juridisch opzicht de artiest als opdrachtgever van de ma-
nager fungeert en dus de machtigere partij is in hun formele relatie, ligt dat bij 
Volendam Music BV anders. ‘Front stage’ komt dat door de macht van Jaap Buijs 
als leider van Volendam Music BV. ‘Backstage’ speelt de werking van het systeem 
van de autoriteit en van het systeem van de ideologie binnen Volendam Music BV 
een rol. ‘Under the stage’ is de macht die uitgaat van de bredere sociale Volendamse 
context het fundament van Volendam Music BV444. 

Vanuit de ‘inner’context van Volendam Music BV werkt macht door naar de ‘ou-
ter’ context van Volendam Music BV. Dat doet zich voor wanneer de Volendamse 
artiesten de pers te woord staan en interviews geven maar ook wanneer de 
Volendamse artiesten optreden onder de vlag van een andere organisatie of met 

436 Vgl. Lindermann e.a., 2009
437 Vgl. Mintzberg, 1983
438 Vgl. Sahlins in: Komter, 1996
439 Vgl. Morgan, 1992
440 Vgl. Kunda, 2006
441 Vgl. Bailey, 1977
442 Vgl. Mintzberg, 1983
443 Vgl. Kunda, 2006
444 Vgl. Bailey, 1977

Book 1.indb   197 8-8-2013   16:12:30



198 een wereld van succes

onbekenden samen moeten werken. Uit de gang van zaken op Oudejaarsavond 
2010 blijkt duidelijk dat Volendam Music BV de informatie bewaakt die de pers 
krijgt. Volendam Music BV oefent op die manier macht uit op de inhoud van de 
berichtgeving over de Volendamse artiesten. Bij optredens onder de vlag van een 
andere organisatie zet Volendam Music BV zelf deskundigen in op cruciale posities 
zoals is gebleken op Oudejaarsavond 2010 en bij Symphonica in Rosso 2011 voor 
wat betreft de posities bij het geluid. Volendam Music BV doet dit om de ‘control’ 
over de kwaliteit daarvan in eigen hand te houden. Ook in de noodzakelijke sa-
menwerking met onbekenden, zoals bij de 3JS in het kader van het Eurovisie Song 
Festival 2011 aan de orde is, haalt Volendam Music BV de ‘controlbenadering’ 
van stal om de kwaliteit in eigen hand te houden445. De macht van het Enterprise 
Risk Management als onderdeel van de business strategie van Volendam Music 
BV werkt door in haar ‘outer’ context en bepaalt de gang van zaken voor zover 
belangen van de Volendamse artiesten in het geding zijn446. Volendam Music BV 
handelt hier ‘inside out’ op basis van haar business strategie die een belangrijke 
krachtsbron voor de organisatie vormt vanuit een ‘resource based view of the firm’ 
zoals Penrose dat voorstaat447.

Organisatiecultuur als niet imiteerbare bron voor succes 
Vanuit de ‘resource based view of the firm’ vormt de cultuur van een organisatie 
een belangrijke krachtsbron448. Het is een ‘firm specific resource’ die bij Volendam 
Music BV dermate sterk is dat het haar positief onderscheidt van haar concur-
renten. Doordat de cultuur van Volendam Music BV niet te imiteren is, is het 
een bron voor succes van strategische aard449. Het is niet te imiteren aangezien 
het fundament van de cultuur van Volendam Music BV is gelegen in haar bredere 
sociale ‘outer’ context, namelijk de Volendamse gemeenschap. In paragraaf 2.1 is 
Volendam Music BV als een familiebedrijf geduid. Daarbij is aan de orde geko-
men dat betrokkenen zijn aan te merken als ‘full members’ van Volendam Music 
BV doordat het onderscheid tussen ‘self ’ en ‘organisational self ’ minimaal is. Dat 
vormt een belangrijke succesfactor van Volendam Music BV. Het ‘full member-
ship’ blijkt als een vanzelfsprekendheid geworteld te zijn in de historie van de 
Volendamse gemeenschap. Betrokkenen dragen eensgezindheid en een sterk ‘wij’-
gevoel in zich vanuit de Volendamse sociale structuur waar zij deel van uitmaken 
en door beïnvloed zijn. Dat zorgt er voor dat de cultuur van Volendam Music BV 
zich kenmerkt door commitment en loyaliteit. Om het beste uit de artiesten te 
halen, is binnen Volendam Music BV een eigen manier van werken ontwikkeld. 
Betrokkenen confirmeren zich daaraan onder druk van de aanwezige normatieve 
controle binnen Volendam Music BV en vanuit de Volendamse gemeenschap. In 
de eigen manier van werken van Volendam Music BV staan ‘trust’ en ‘confidence’ 
centraal. Jaap Buijs draagt als leider van Volendam Music BV deze kernwaarden 

445 Vgl. Morgan, 1992
446 Vgl. Claassen, 2009
447 Vgl. Penrose, 1959
448 Vgl. Penrose, 1959
449 Vgl. Barney, 1991
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uit. Hij brengt ze over het voetlicht naar analogie van het managementconcept 
dat bekend staat als ‘management by wandering around’. Volgens Mears draagt 
‘management by wandering around’ bij aan de ontwikkeling van ‘trust’ binnen 
een organisatie. Hij stelt: “It provides an informal opportunity to communicate your 
beliefs and values and improve the understanding of how implementation of your goals 
impacts direct-line employees.450” Jaap Buijs belijdt ‘trust’ en ‘confidence’ niet alleen 
met de mond. Doordat hij deze kernwaarden ook zelf in de praktijk brengt, wordt 
hij alom als integer en betrouwbaar beschouwd wat zonder meer bijdraagt aan 
zijn succesvolle reputatie als artiestenmanager451. Het mechanisme van ‘generalized 
reciprocity’ vormt het fundament voor de werkwijze van Jaap Buijs, zoals hiervoor 
in het kader van de rol en invloed van macht beschreven. In de kernwaarden van 
Volendam Music BV ligt betrokkenheid besloten, maar ook het ‘in or out’ prin-
cipe. De mensen die bij of voor Volendam Music BV werken, worden beschouwd 
als ‘insiders’ en zijn ‘part of the family’. Zij hebben ‘trust’ in elkaar en delen zaken 
in ‘confidence’. Dat is anders bij ‘outsiders’ oftewel iedereen die door betrokke-
nen niet tot de familie wordt gerekend452. In de analyse van de samenwerking van 
Volendam Music BV met Mojo Concerts in het kader van ‘Symphonica in Rosso’ 
2011 die in paragraaf 2.4 is beschreven, is dat uitgebreid belicht. 

De samenwerking van Volendam Music BV met de TROS in het kader van het 
Eurovisie Song Festival 2011 laat een ander beeld zien. Daar verenigen de twee 
familieculturen van Volendam Music BV en de TROS zich in een functionele sa-
menwerking op basis van wederzijds vertrouwen zonder dat Volendam Music BV 
en de TROS zijn vergroeid tot elkaars ‘insiders’. Ze verhouden zich echter ook niet 
als volledige ‘outsiders’ tot elkaar. Aangezien ze noch als elkaars ‘insider’ noch als 
elkaars ‘outsider’ te beschouwen zijn, kan dat erop duiden dat ze zich ten opzichte 
van elkaar bevinden in een liminale fase, een fase waarin de status tweeledig is. 
Volgens Turner is een betrokkene dan: “ambiguous, neither here nor there, betwixt 
and between all fixed points of classification.”453 In het kader van het Eurovisie Song 
Festival 2011 is mijns inziens bij betrokkenen geen sprake van ambiguïteit in der-
gelijke mate. Wel zijn onder invloed van de context verschuivende subgroepen 
te onderkennen zoals Parker dat beschrijft. In paragraaf 2.5 is immers gebleken 
dat betrokkenen van Volendam Music BV en van de TROS in het kader van het 
Eurovisie Songfestival 2011 per situatie uit zichzelf multidisciplinaire gemengde 
teams vormen die gezien het functionele karakter van deze teams telkens anders 
van samenstelling zijn. Uit de analyse van de samenwerking tussen Volendam 
Music BV en de TROS is af te leiden dat Volendam Music BV de TROS behandelt 
als ware zij een ‘insider’ zolang de belangen van Volendam Music BV daardoor niet 
in het geding komen. De TROS wordt een ‘outsider’ zodra dat wel het geval is. 
Mijns inziens is dat voor de betrokkenen van zowel Volendam Music BV als van 
de TROS duidelijk. Alle betrokkenen voelen feilloos aan in welke situaties dat het 

450 Mears, 2009: 51
451 Vgl. Covey, 2006
452 Vgl. Kunda, 2006
453 Turner, 1974: 232
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geval is en handelen daar ook naar wat meer duidt op een ‘contested meaning in 
context’ dan op liminaliteit454. 

Uit het voorgaande volgt dat Volendam Music BV zich ‘front stage’455 manifesteert 
als één familie die onder het gezag van ‘Don Jaap’ als een eenheid opereert vanuit 
de kernwaarden ‘trust’ en ‘confidence’ en daarmee het ‘in or out’ principe hanteert 
maar ‘outsiders’ wel als ‘insiders’ tegemoet treedt zolang dat het belang van de fa-
milie niet schaadt456. Echter, ‘backstage’457 zijn er binnen Volendam Music BV wel 
degelijk subgroepen met elk een eigen werkwijze en een eigen cultuur te onderken-
nen458. Dat manifesteert zich vooral bij de concerten van de verschillende artiesten. 
In paragraaf 2.3 is gebleken dat de concerten van Jan Smit drijven op een fami-
liecultuur met Eddy Subdoff als symbool voor de eenheid van de ‘familie’ en het 
crewfeest als terugkerend ritueel om het familiegevoel te bestendigen. Bij de con-
certen van Jan Smit is binnen de ‘familie’ iedereen gelijk en heeft men blind ver-
trouwen in elkaar. Verondersteld kan worden dat de cultuur van Volendam Music 
BV haar weerslag heeft op de werkwijze van Jan Smit en de doorwerking daarvan 
tot uiting komt bij zijn concerten. Aangezien Jan Smit vergroeid is met de familie 
Buijs, is dat niet verwonderlijk. Hij heeft de cultuur van Volendam Music BV min 
of meer met de paplepel ingegoten gekregen van vaderfiguur Jaap Buijs en kan dus 
beschouwd worden als drager daarvan459. In paragraaf 2.3 is verder gebleken dat de 
‘familie’ in het kader van de concerten van Jan Smit bestaat uit diverse functionele 
eenheden die weten wat hen te doen staat en autonoom te werk gaan wat zorgt 
voor synergisme bij zijn concerten460. Synergie ligt in het verschiet maar het is niet 
uit te sluiten dat ‘under the stage’461 de familiecultuur bij de concerten van Jan 
Smit een tikkeltje te excessief is om daartoe te komen. Een nog hogere kwaliteits-
graad is wellicht te bereiken door sommige zaken in mindere mate met de mantel 
der liefde toe te dekken dan te doen gebruikelijk is in de heersende familiecultuur 
bij de concerten van Jan. Hieruit volgt dat de familiecultuur bij de concerten van 
Jan Smit een belangrijke bron voor zijn succes vormt maar

in een excessieve vorm (als gevolg van conflictmijdend gedrag) het behoud en de 
groei daarvan juist kan belemmeren. De inbreng van een collaboratieve leider kan, 
door introspectie en gezamenlijke reflectie te organiseren, helpen de excessieve 
aspecten in de familiecultuur bij de concerten van Jan Smit te doorbreken en tot 
synergie te komen462. Net als Jan lijkt ook Monique Smit de cultuur van Volendam 
Music BV geïnternaliseerd te hebben. Zij geeft in ieder geval de indruk dat zij als 
een vis in het water is bij Volendam Music BV en is net als haar broer Jan één met 
de familie Buijs. Uit niets blijkt dat zij zich aan de familiecultuur zal onttrekken 

454 Vgl. Parker, 2000
455 Vgl. Bailey, 1977
456 Vgl. Kunda, 2006
457 Vgl. Bailey, 1977
458 Vgl. Parker, 2000
459 Vgl. Kunda, 2006
460 Vgl. Parker, 2000
461 Vgl. Bailey, 1977
462 Vgl. Schruijer, 2007
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en een andere weg zal inslaan463. Te concluderen is dat zowel Jan Smit als Monique 
Smit sterk beïnvloed zijn door de cultuur van Volendam Music BV en deze meene-
men in hun werkwijze om succes te behalen, te behouden en uit te bouwen.

Uit paragraaf 2.4 blijkt dat bij de concerten van Nick & Simon de cultuur anders 
is dan bij de concerten van Jan Smit. Bij de concerten van Nick & Simon is een 
goede sfeer belangrijk maar geen doel op zich. Het gaat er zakelijker en minder 
familiair aan toe. Nick & Simon schromen niet afscheid te nemen van mensen 
waarvoor de lat te hoog blijkt terwijl Jan genoegen neemt met een tandje min-
der en meer waarde hecht aan de sfeer en de gezamenlijkheid. De cultuur bij de 
concerten van Nick & Simon kenmerkt zich door kwaliteitsmaatstaven en resul-
taatgerichtheid en de nadruk ligt op het behalen, behouden en uitbouwen van 
succes. De cultuur bij de concerten van Nick & Simon is dan ook te duiden als een 
marktcultuur zoals door Cameron en Quinn beschreven464. Doordat beide heren 
zijn afgestudeerd in bedrijfseconomie, is een marktgerichte en winstgevende ma-
nier van denken hen niet vreemd. Zij drukken dat als eigen stempel op de gang van 
zaken bij hun concerten waarmee een andere cultuur ontstaat dan bij Volendam 
Music BV. De concerten van Nick & Simon vinden echter wel onder de vlag van 
Volendam Music BV plaats. Kennelijk biedt het sociale systeem van Volendam 
Music BV ruimte voor autonomie van Nick & Simon en zijn zij bij machte binnen 
dat sociale systeem zaken anders vorm te geven465. Kijkend naar het patroon van 
de relatie van Nick & Simon met Volendam Music BV aan de hand van de ‘grid 
en group’ typologie van Douglas blijkt dat zij niet volledig onder invloed staan van 
voorschriften van Volendam Music BV (grid) maar dat zij wel in de ‘familie’ van 
Volendam Music BV (group) zijn opgenomen466. Dat Nick & Simon moeiteloos 
meegaan in de familiecultuur van Volendam Music BV blijkt niet alleen tijdens het 
jaarlijkse ‘schoolreisje’ maar ook in de aanloop naar ‘Symphonica in Rosso’ 2011 
waarbij zij handelen als ‘full member’ van Volendam Music BV467. Te concluderen 
is dat Nick & Simon in beginsel de cultuur van Volendam Music BV benutten als 
bron voor succes. Echter, zij onttrekken zich daaraan zodra dat voor hun gevoel 
de groei van hun succes in de weg staat. Hun kwaliteitsmaatstaven en resultaatge-
richtheid doen dan een marktcultuur ontspruiten wat mijns inziens de bron vormt 
voor de enorm snelle groei van het succes van Nick & Simon vanaf 2006. Hierin 
zit tevens een ‘let op’ voor Nick & Simon besloten want ook een marktcultuur 
kan excessieve vormen aannemen. Een te zakelijke benadering brengt immers het 
risico op afhakers met zich mee en kan afbreuk doen aan het groepsgevoel bij de 
concerten wat uiteindelijk ten koste zal gaan van het resultaat. Het is zaak daarvoor 
te waken468. 

463 Vgl. Kunda, 2006
464 Vgl. Cameron en Quinn, 1999
465 Vgl. Goffman, 1961
466 Vgl. Douglas, 1970
467 Vgl. Kunda, 2006
468 Vgl. Cameron en Quinn, 1999
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De 3JS hebben als subgroep van Volendam Music BV hun eigen wijze van doen 
zoals in paragraaf 2.5 is gebleken. Uit de gang van zaken bij hun concerten en the-
atertour blijkt dat zij weliswaar deel uitmaken van Volendam Music BV (group) 
maar zich daar niet ondergeschikt aan achten (grid). Over het algemeen leggen 
zij de voorschriften van Volendam Music BV naast zich neer waardoor wrijving 
ontstaat met Volendam Music BV. De band tussen de 3JS en Volendam Music BV 
is dan ook minder sterk dan bij de overige Volendamse artiesten469. De cultuur 
bij de concerten en theatertour van de 3JS is noch familiar noch marktgericht. 
Het is volgens de cultuurtheorie van Wildavsky en anderen, die geënt is op de 
‘grid en group’-theorie van Douglas, te typeren als een individualistische cultuur 
aangezien de 3JS hun verhouding tot Volendam Music BV niet opgelegd willen 
krijgen maar zelf willen uitmaken wat ze van daaruit toelaten470. Doordat bij de 
3JS de nadruk ligt op creativiteit en (muzikale) innovatie heeft de cultuur bij 
hun concerten en theatertour trekken van een adhocratie zoals door Cameron en 
Quinn beschreven471. Ondanks hun weerzin tegen de regels van Volendam Music 
BV onderwerpen zij zich toch daaraan op momenten dat het spannend wordt zoals 
bij hun concert in de Heineken Music Hall in 2010. Zij willen hun verhouding 
met Volendam Music BV duidelijk niet laten escaleren. Wat bindt de 3JS aan 
Volendam Music BV? De 3JS realiseren zich maar al te goed dat zij hun succes in 
Nederland te danken hebben aan Volendam Music BV. Hun commitment en loy-
aliteit zijn primair daardoor ingegeven en terug te voeren op het eerder beschreven 
mechanisme van ‘generalized reciprocity’ dat ten grondslag ligt aan de werkwijze 
van Jaap Buijs. Maar ook de druk die uitgaat van de sociale controle binnen de 
Volendamse gemeenschap speelt een belangrijke rol en zorgt er voor dat de 3JS bij 
Volendam Music BV blijven ook al hebben ze moeite met de autoriteit van Jaap 
Buijs472. Te concluderen is dat de 3JS Volendam Music BV nodig hebben om suc-
ces te behalen, te behouden en uit te bouwen en zij om die reden de ‘regels’ van 
Volendam Music BV toelaten en zich daar naar schikken hoewel een individualis-
tische of adhocratische cultuur hen beter past. In de verhouding tussen de 3JS en 
Volendam Music BV is ‘afstemming’ het sleutelwoord. Dat kan zorgen voor balans 
in hun verhouding wat ten goede zal komen aan het succes van de 3JS. 

Uit het voorgaande volgt dat de organisatiecultuur van Volendam Music BV niet 
éénduidig is. De familiecultuur is weliswaar dominant maar binnen Volendam 
Music BV zijn subgroepen te onderkennen met een eigen kenmerkende cultuur die 
afwijkt van de dominante cultuur zoals de marktcultuur bij Nick & Simon en de 
individualistische adhocratische cultuur bij de 3JS473. ‘Under the stage’474 is verdere 
fragmentatie475 te onderkennen bij zowel Nick & Simon als bij de 3JS. In het kader 
van Symphonica in Rosso komen de identiteiten van Nick en Simon meer in beeld 

469 Vgl. Douglas, 1970
470 Vgl. Wildavsky e.a., 1990
471 Vgl. Cameron en Quinn, 1999
472 Vgl. Mintzberg, 1983
473 Vgl. Parker, 2000
474 Vgl. Bailey, 1977
475 Vgl. Martin, 2004
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en blijkt Simon meer leidend en bepalend te zijn dan Nick. Grappenderwijs komt 
ook hun onderlinge ‘competitie’ boven tafel wanneer zij tijdelijk ‘scheiden’ en 
Simon een duet doet met Paul de Munnik terwijl Nick dat doet met Thomas Acda. 
Het illustreert de fragmentatie binnen de eenheid van Nick & Simon. “There is 
unlikely to be total or durable agreement on the grounds of ‘us’ and ‘them.”, stelt Parker 
in dat verband476. Bij de 3JS blijkt het nog ingewikkelder helder te krijgen of elk 
van hen voor zichzelf spreekt of vanuit de gemeenschappelijkheid van de 3JS. In 
het kader van hun concert in de Heineken Music Hall in 2010 worden hun ‘frag-
mented identities’ zichtbaar. Zij zijn het best te omschrijven als een Volendamse 
muzikale drie-eenheid waarbij ‘Volendam’ en ‘muziek’ de basis vormt voor hun 
“durable and agreed sense of collectiveness” wat hen een subgroep met een eigen cul-
tuur maakt477. De term ‘fragmented unity’ doet echter meer recht aan de praktijk 
bij de 3JS. Die praktijk illustreert overigens dat fragmentatie niet per definitie 
afbreuk doet aan de sterkte van een cultuur zoals Deal & Kennedy suggereren478. 

Samengevat is de familiecultuur van Volendam Music BV een niet imiteerbare 
strategische bron van succes voor de Volendamse artiesten met de Volendamse ge-
meenschap als fundament. De familiecultuur bij Volendam Music BV zorgt er voor 
dat de Volendamse artiesten naar buiten toe onder gezag van ‘Don Jaap’ als een 
eenheid opereren. Vanuit de kernwaarden ‘trust’ en ‘confidence’ hanteren zij het 
‘in or out’ principe met dien verstande dat zij ‘outsiders’ als ‘insiders’ tegemoet tre-
den zolang dat hun belangen niet schaadt. Zowel Jan Smit als Monique Smit zijn 
dragers van de familiecultuur van Volendam Music BV doordat ze ermee zijn ver-
groeid479. Voor Nick & Simon gaat dat minder op. Zij benutten enerzijds de kracht 
van de familiecultuur van Volendam Music BV als bron voor succes maar bouwen 
dat in sneltreinvaart uit vanuit de marktcultuur die ze beide in zich dragen480. De 
3JS dragen als een gefragmenteerde eenheid van drie individuen481 een adhocra-
tische cultuur in zich en zijn in principe wars van alles wat zij opgelegd krijgen. 
Zij schikken zich naar Volendam Music BV omdat zij Volendam Music BV nodig 
hebben om succes te behalen, te behouden en uit te bouwen. Het mechanisme van 
‘generalized reciprocity’ dat ten grondslag ligt aan de werkwijze van Jaap Buijs en 
de normatieve controle die uitgaat van de Volendamse gemeenschap, houdt de 3JS 
en Volendam Music BV bijeen. Hoewel bij Volendam Music BV de familiecultuur 
de dominante cultuur is, heeft Volendam Music BV ruimte voor subgroepen of 
‘fragmented unities’ met een afwijkende eigen cultuur. Hieruit blijkt dat de orga-
nisatiecultuur van Volendam Music BV niet alleen top-down wordt gevormd maar 
ook bottom-up ontstaat en dat dit geen afbreuk doet aan het succes van Volendam 
Music BV en haar artiesten482. Het is van belang per cultuur de cultuuraspecten 
die bijdragen aan (verdere groei van) succes te koesteren en strategisch te benutten 

476 Parker, 2000: 225
477 Parker, 2000: 224
478 Vgl. Deal & Kennedy, 1982
479 Vgl. Kunda, 2006
480 Vgl. Cameron en Quinn, 1999
481 Vgl. Parker, 2000
482 Vgl. Goffman, 1961
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en de aspecten van een cultuur die in de weg staan aan (verdere groei van) succes 
(tijdig) te onderkennen en te doorbreken. 

De kern van het succes van Volendam Music BV
Uit het bovenstaande volgt het antwoord op de vraag hoe Volendam Music BV 
het succes van haar artiesten in de hedendaagse Nederlandstalige muziekwereld 
organiseert, in stand houdt en verder uitbreidt en welke factoren van invloed zijn 
op de aanpak. (De groei van) het succes van Volendam Music BV is geënt op de 
professionaliteit van alle betrokkenen. Volendam Music BV biedt meerwaarde aan 
haar artiesten door zich als artiestenmanager te richten op de ontwikkeling van 
hun succes. Volendam Music BV verstaat in dat verband de kunst van ‘organi-
zing opportunities’ in combinatie met ‘management of disagreement’. Dat zijn de 
twee kernactiviteiten van artiestenmanagement en het tot een professie maken. 
Machtsprocessen in de ‘outer’ context van Volendam Music BV zijn van invloed 
op haar werkwijze. Volendam Music BV speelt in dat verband in op de macht van 
het publiek en de macht van de media. Zij weet zich binnen de (Nederlandstalige) 
muziekwereld zelf als een machtig speler neer te zetten door haar strategie, struc-
tuur, cultuur en management. De cultuur van Volendam Music BV vormt de niet 
imiteerbare bron van haar succes. De ‘managerial authority’ van Jaap Buijs en de 
kernwaarden ‘trust en ‘confidence’ kenmerken die cultuur, evenals de werking 
van het mechanisme van ‘generalized reciprocity’. Dat mechanisme zorgt voor 
een duurzame binding van de artiesten, waarbij in de Volendamse sociale context 
het fundament ligt voor hun ‘full membership’ van Volendam Music BV. Echter, 
backstage zijn per artiest verschillen zichtbaar met subculturen binnen Volendam 
Music BV tot gevolg. Gezien de ambitie van betrokkenen is het van belang de as-
pecten van (sub)culturen, die bijdragen aan (verdere groei van) succes te koesteren 
en strategisch te benutten. Tegelijkertijd is het van belang de cultuuraspecten, die 
in de weg staan aan (verdere groei van) succes (tijdig) te onderkennen en te door-
breken. Door per artiest ‘backstage’ (meer) grensoverschrijdende samenwerking 
te organiseren dan wel vast te houden, ligt (verdere) groei van het succes van de 
Volendamse artiesten in het verschiet. 
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3. Lukassen Produkties

Lukassen Produkties heeft haar roots in Ooij, een dorp vlak bij Nijmegen. Leo 
Lukassen is de grondlegger van het bedrijf. Hij is in de jaren ‘70 groot geworden 
met het top-40 orkest El Mondo Combo, later beter bekend als De Havenzangers. 
Leo Lukassen is ook de ontdekker van Arne Jansen die bekend werd door zijn hit 
‘Meisjes met rode haren’. Inmiddels bestaat het bedrijf al meer dan 45 jaar en is het 
door de jaren heen uitgegroeid tot hét artiestenbureau voor een Nederlandstalige 
avond. Leo Lukassen heeft zijn bedrijf tien jaar geleden verkocht aan zijn kinderen, 
Leon, Joyce en Mariëlle. Zij hebben een doorstart gemaakt en het bedrijf gebracht 
tot wat het nu is. In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe Lukassen Produkties te werk 
gaat om succes voor hun artiesten te organiseren en te managen. 

3.1 Lukassen Produkties in historisch perspectief

Leo Lukassen vertelt dat hij door toeval in de muziekwereld is beland. Hij leert in 
1962 zijn vrouw kennen en komt daardoor in Ooij terecht. Al snel leert hij daar 
aardig wat mensen kennen en op een dag vraagt een plaatselijke kastelein hem of 
hij voor live muziek in het café kan zorgen. “Ik leverde een bandje voor 55 gulden”, 
zegt Leo. Het bevalt de kastelein zo goed dat hij het Leo vaker vraagt. Leo krijgt 
hierdoor naam in Ooij en “van het één komt het ander”. Al gauw krijgt hij ook 
bekendheid in naastgelegen dorpen en vat hij het idee op muziekavonden in een 
zaal van een parochiehuis te organiseren. Leo maakt een deal met het parochie-
huis: “Jullie krijgen de tapopbrengsten en ik de entreegelden.” Zo wordt Leo Lukassen 
bekend in de hele provincie Gelderland. Na een aantal jaren begint hij er echter 
genoeg van te krijgen. Hij zegt daarover: “Ik wilde eruit, het werd me teveel met al-
les wat er toen in de wereld van popmuziek speelde.” Leo besluit het over een andere 
boeg te gooien en start in 1969 een eigen café in Ooij. “Ik had toen natuurlijk wel 
weer muziek nodig voor het café”, zegt hij. Leo gaat dus op zoek naar een geschikte 
band. “Als je een bandje zocht ging je op de kermissen kijken, daar speelden ze alle-
maal”, aldus Leo. Op de kermis in Elst komt hij in contact met El Mondo Combo 
en dat wordt de vaste band in het café van Leo. Ze krijgen een hit met het nummer 
‘Zigeuners gaan voorbij’. El Mondo Combo groeit daarna binnen een paar jaar uit 
tot De Havenzangers met Leo als manager. In 1977 belandt het album ‘Aan het 
Strand Stil En Verlaten’ van De Havenzangers zeventien weken in de hitlijst met 
nummer zes als hoogste notering. Vele hits volgen zoals ‘Daar Bij De Waterkant’ en 
‘Feest Na Tweeën’. Leo Lukassen is tot 1992 de manager van De Havenzangers. 

Lukassen Entertainment BV
Leo gaat in de beginjaren ’70 dus alle kermissen en schutterijen af om nieuwe 
bandjes te vinden. Zo spot hij ook Arne Jansen met zijn begeleidingsband ‘Les 
Cigales’. Leo zegt: “Ik zag een nieuwe markt. Ik kende het hele circuit en had veel 
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vaste klanten.” Leo wordt ook de manager van Arne Jansen, die in 1972 een hit 
scoort met het nummer ‘Meisjes met rode haren’. Uiteindelijk doet Leo zijn café 
in Ooij aan de kant om zich te wijden aan de begeleiding van artiesten vanuit de 
Lukassen Entertainment BV. Het groeit uit tot één van de belangrijkste bureaus in 
de Nederlandstalige muziekwereld. Leo zegt daarover: “Als een artiest goed is, denkt 
iedereen dat er een goede manager achter zit.” Veel artiesten met een Nederlandstalig 
volksrepertoire, waaronder Jacques Herb en later ook Koos Alberts, sluiten zich 
aan bij Lukassen Entertainment BV. Ook de kinderen van Leo komen op enig 
moment bij Lukassen Entertainment BV werken. Leo zegt: “Dat is eigenlijk nooit 
de bedoeling geweest, het is zo gelopen”. Zoon Leon komt bij zijn vader werken, wan-
neer het hem niet lukt na terugkomst uit Amerika een baan te vinden. Mariëlle 
gaat bij Lukassen Entertainment BV werken, wanneer zij haar vak als kapster niet 
langer kan uitoefenen. En wanneer Joyce haar administratieve baan elders dreigt te 
verliezen, stapt ook zij over naar het bedrijf van haar vader. Het gaat Leo lange tijd 
voor de wind. Helaas krijgt hij op enig moment behoorlijke tegenslagen op zowel 
zakelijk als privé gebied, waardoor er een einde komt aan Lukassen Entertainment 
BV. Het verdriet over deze ommekeer spreekt uit de gezichtsuitdrukking van Leo 
terwijl hij daarover vertelt. Hij besluit zijn verhaal als volgt: “Ik kon niet verder met 
het bedrijf.” Het tij is niet meer te keren voor de Lukassen Entertainment BV. 

Lukassen Produkties
In 2001 besluit Leo zijn bedrijf te verkopen aan zijn kinderen. Ze richten een ven-
nootschap onder firma op onder de naam Lukassen Produkties. Leon Lukassen 
heeft een bedrijfs-economische achtergrond en wordt algemeen directeur. Joyce 
en Mariëlle krijgen beide een directeursstoel en werken part-time bij Lukassen 
Produkties. Later treedt Menno Muis toe tot de directie van Lukassen Produkties. 
Verder heeft Lukassen Produkties anno 2011 nog zes mensen in dienst. Hoewel 
Leo formeel geen deel uitmaakt van het bedrijf, is hij daar nog wel elke dag te 
vinden. “Ik kan niet stoppen, mijn hart zit in deze zaak. Dit is mijn levenswerk!”, 
zegt Leo. Zijn passie voor het bedrijf is voelbaar en maakt indruk. Eén van de per-
soneelsleden typeert Leo als “iemand uit het vak die je bijna niet meer tegen komt.” 
Volgens hem is Leo dag en nacht bezig en continu de hort op voor het bedrijf. De 
personeelsleden omschrijven de sfeer bij Lukassen Produkties als hecht, open en 
gemoedelijk. “We zijn als een familie”, zegt één van hen, hoewel er buiten het werk 
om vrijwel geen contact blijkt te zijn. Het personeel van Lukassen Produkties geeft 
verder aan dat ze gelijkwaardigheid ervaren in het bedrijf. Hen wordt om hun 
mening gevraagd als er belangrijke beslissingen te nemen zijn. Ook pakt een ieder 
alles aan als dat nodig is. “Niemand gedraagt zich hier als een directeur”, is het credo. 
Maar als het puntje bij paaltje komt, blijkt Leon toch de baas. “Het is een onge-
schreven regel dat Leon de knopen doorhakt in moeilijke beslissingen”, aldus één van 
de personeelsleden. De gang van zaken rondom de lunchtafel illustreert dat ook. 
Wanneer ik bij Lukassen Produkties op kantoor ben, maakt Joyce de lunchtafel 
gereed, zodra Leon aangeeft dat hij trek begint te krijgen. Hij heeft ook een vaste 
plek aan tafel. Mij wordt gezegd: “Je mag overal zitten, behalve op die plek want daar 
zit Leon altijd.” Opvallend is dat het niet de plek aan het hoofd van de tafel is. Die 
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blijft onbezet, totdat Menno Muis binnen wandelt en daar plaats neemt. Tijdens 
de lunch gaat het er relaxed aan toe. Enkelen lezen ondertussen een krantje, terwijl 
de anderen de regionale nieuwtjes bespreken. Leo is ook van de partij, maar laat 
zich niet horen. Zodra hij klaar is met eten, gaat hij geruisloos weer aan het werk. 
Over Menno krijg ik achteraf te horen: “Menno is een einzelgänger maar hij krijgt 
veel dingen voor elkaar wat anderen niet lukt.” Hij vertrekt kort na de lunch weer. 
Wanneer een telefoontje voor hem binnen komt, weet niemand waar hij naar toe 
is. Zijn agenda geeft geen uitsluitsel. “Hij is onderweg naar een afspraak”, luidt het 
antwoord. “Laat Menno maar schuiven”, is het credo bij de mensen van Lukassen 
Produkties. 

Lukassen Produkties houdt kantoor op een industrieterrein in Nijmegen. Bij aan-
komst springt het niet meteen in het oog, doordat de ingang aan de achterkant van 
het gebouw zit. Bij binnenkomst staan meerdere bureaus opgesteld in een kleine 
ruimte. Op elk van die bureaus ligt veel papierwerk. Tegen de muur staan dozen 
opgestapeld met daarin promotiemateriaal van artiesten. In de volgende ruimte 
staan twee bureaus naast elkaar opgesteld tegen de zijwand. Het zijn de werkplek-
ken van Leon Lukassen en Menno Muis. Aan de andere wand hangen wat posters 
van artiesten. Een deur geeft toegang tot een gangetje, van waaruit de werkkamer 
van Leo Lukassen en de vergaderruimte te betreden zijn. In het midden van de ver-
gaderruimte staat een grote vergadertafel omringd met stoelen. Op een lage kan-
toorkast tegen de wand staat een muziekinstallatie en daarnaast liggen singeltjes 
en cd-tjes van diverse artiesten. Op de grond naast de kast liggen diverse ‘flyers’ en 
opgerolde posters van artiesten en evenementen. Achter de vergaderruimte bevindt 
zich de keuken met een aanrecht, een koelkast en een grote eettafel met eetstoelen. 
Op de eettafel ligt een krant. De keuken heeft een steriele en functionele uitstra-
ling en krijgt huiselijkheid wanneer iedereen aan tafel gaat om de lunch te nut-
tigen. Al met al is de link van het kantoor van Lukassen Produkties met de wereld 
van ‘entertainment’ te leggen, zonder dat de inrichting en aankleding ervan ‘glitter 
and glamour’ uitstraalt. 

Anno 2012 zijn circa veertig artiesten aangesloten bij Lukassen Produkties, waar-
onder Jan Keizer en Anny Schilder, Marianne Weber, Koos Alberts, de Sjonnies, 
Thomas Berge, Sieneke, Gebroeders Ko, Hike en Winnie. Zij komen elkaar tegen 
in het kader van optredens, maar zien elkaar nauwelijks bij Lukassen Produkties. 
Elk van de artiesten heeft ook andere beweegredenen om zich aan Lukassen 
Produkties te verbinden. De één zegt: “Wij waren al bij Lukassen toen Leo het be-
drijf nog leidde. Wij kennen de familie goed.” De ander geeft aan: “Lukassen is hét 
buro voor artiesten met het volkse repertoire.” Weer een ander zegt: “Alleen redden we 
het niet, Lukassen heeft ingangen in de muziekwereld en die hebben we nodig.” Nog 
een ander antwoordt: “Ik kan het goed vinden met Leon en hij helpt mij om verder 
te komen.” En weer een andere artiest geeft aan: “Ik wil dat mijn boekingen goed 
worden geregeld en ik daar geen omkijken naar heb. Lukassen doet dat goed.” Zowel 
Leon als Menno onderhouden de meeste (begeleidende) contacten met de diverse 
artiesten. Leo houdt zich op de achtergrond, maar houdt ‘toezicht’ op het reilen 
en zeilen van Lukassen Produkties en onderhoudt ‘in stilte’ de diverse contacten 
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in de muziekwereld. Joyce en Mariëlle regelen met name alle boekingen voor de 
artiesten. Verder zijn Leon, Menno, Joyce en Mariëlle een groot deel van het jaar 
druk met de organisatie van de Megapiratenfestijnen, waar paragraaf 3.3 nader op 
in gaat. 

Op basis van bovenstaande praktijkbeschrijving is Lukassen Produkties als volgt te 
typeren en te karakteriseren.

De cultuur bij het bedrijf van de familie Lukassen
Lukassen Produkties is aan te merken als een familiebedrijf, zoals door Flören 
beschreven. De eigendom en leiding van Lukassen Produkties is aanvankelijk in 
handen van de drie kinderen van Leo Lukassen, de grondlegger van de voorloper 
van Lukassen Produkties. Met de toetreding van Menno Muis tot de directie van 
Lukassen Produkties, is de leiding van het bedrijf weliswaar niet meer enkel en al-
leen in handen van de familie Lukassen, maar is de meerderheid van de leiding van 
Lukassen Produkties nog wel steeds afkomstig uit de familie Lukassen, waardoor 
het voldoet aan de criteria die Flören stelt483. De unieke sfeer die volgens Flören 
en Jansen over het algemeen bij een familiebedrijf heerst en zich volgens hen ken-
merkt door een hoge mate van betrokkenheid en toewijding onder de mensen die 
er werken en gedrevenheid om het bedrijf te laten floreren484, is ook bij Lukassen 
Produkties voelbaar. Vanuit het integratieperspectief van Martin485 gezien, vormen 
de mensen die bij Lukassen produkties werken een eenheid. Ze zijn eigen met 
elkaar en gedragen zich naturel, wat zorgt voor een informele sfeer bij Lukassen 
Produkties. Het familiegevoel is vooral merkbaar aan de lunchtafel. De lunch is te 
beschouwen als een dagelijks ritueel van Lukassen Produkties en kent stilzwijgende 
gebruiken zoals de vaste plekken van een ieder aan tafel486. 

Ondanks het heersende familiegevoel op kantoor brengen de mensen van Lukassen 
Produkties, een enkele uitzondering daar gelaten, privé niet veel tijd met elkaar 
door. Dat duidt op een onderscheid tussen ‘self ’ en ‘organisational self ’, waardoor 
betrokkenen in de visie van Kunda niet als ‘full members’ van Lukassen Produkties 
zijn aan te merken. De inrichting en aankleding van het kantoor van Lukassen 
Produkties ademt ook in alles uit dat het een werk- en vergaderplek en geen leef-
wereld van betrokkenen is. Verder is de ‘spirit’ van succes niet zichtbaar. Aan de 
wand hangen weliswaar wat posters van artiesten, maar uit niets blijkt dat het 
kantoor van Lukassen Produkties de thuisbasis is van één van de meest succesvolle 
boekingskantoren in de Nederlandstalige muziekbusiness. Het verzorgen van op-
tredens voor artiesten is weliswaar het gemeenschappelijke doel van de mensen die 
bij Lukassen Produkties werken, maar het vormt meer impliciet dan expliciet de 
drijfveer voor hun handelen. Hoewel een ieder bij Lukassen Produkties gedreven is 
goed werk te leveren, beschouwen de meeste betrokkenen het belang van Lukassen 
Produkties niet als het eigen, persoonlijke, belang. Tenslotte illustreert de solis-

483 Flören, 2002
484 Flören en Jansen, 2005
485 Martin, 2004
486 Vgl. Kunda, 2006
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tische werkwijze van Menno bij uitstek dat er geen sterke normatieve controle is 
binnen Lukassen Produkties487. Het systeem van de ideologie zoals getypeerd door 
Mintzberg domineert de gang van zaken bij Lukassen Produkties dan ook niet. 
De gezamenlijkheid beperkt zich tot het kantoorleven van Lukassen Produkties, is 
overwegend werkgerelateerd en wordt nauwelijks gevoed vanuit een traditie met 
gemeenschappelijke (ver)bindende waarden en normen488. 

Wel is bij Lukassen Produkties het systeem van de autoriteit te onderkennen, waar-
bij het volgens Mintzberg gaat om de formele, legitieme macht en de zeggenschap 
die daaraan is verbonden489. Uit de praktijkbeschrijving blijkt immers dat het voor 
een ieder bij Lukassen Produkties duidelijk is dat Leon Lukassen (uiteindelijk) de 
beslissingen neemt. Zijn positie als algemeen directeur van Lukassen Produkties 
ligt daaraan ten grondslag. Dat Leon gezag geniet bij de anderen blijkt waneer een 
enkele subtiele aanwijzing van hem al genoeg is om de lunchtafel gereed te maken. 
Uit de ‘heilige’ vaste plek die Leon aan de lunchtafel heeft en die niemand trotseert, 
blijkt zijn autoriteit binnen Lukassen Produkties. Ook Menno Muis heeft macht 
op basis van zijn positie als directeur bij Lukassen Produkties. Het legitimeert hem 
niet alleen te gaan en te staan waar en wanneer hij wil, maar ook te doen en laten 
wat en wanneer hij wil. Zijn formele positie als directielid van Lukassen Produkties 
vormt de vrijbrief voor zijn handelen. Hij deelt een werkruimte met Leon Lukassen, 
de algemeen directeur, en hun bureau’s staan naast elkaar opgesteld waaruit een ge-
lijkheid in positie valt af te lezen. Geen van de mensen die bij Lukassen Produkties 
werkt, haalt het in het hoofd om Menno aan banden te leggen. Dat komt om-
dat hij beschikt over een belangrijke machtsbron die de anderen binnen Lukassen 
Produkties in mindere mate hebben. Uit bovenstaande praktijkbeschrijving is na-
melijk af te leiden dat Menno als geen ander feilloos zijn weg weet te vinden in de 
Nederlandstalige muziekbussiness en daar relevante persoonlijke contacten weet 
op te bouwen en aan te wenden ten behoeve van Lukassen Produkties. Niet is uit 
te sluiten dat zijn solistische werkwijze om die reden voor lief wordt genomen. Zijn 
specifieke kennis en kunde geeft Menno in ieder geval informeel meer macht dan 
hij formeel bij Lukassen Produkties heeft. Niet voor niets zit Menno en niet Leon 
aan het hoofd van de lunchtafel bij Lukassen Produkties490. Meer nog dan Leon 
heeft Menno namelijk vanwege zijn unieke machtsbron de “ability to effect (or af-
fect) organizational outcomes”, zoals Mintzberg ‘power’ definieert491. 

Hoewel zowel Mariëlle als Joyce Lukassen ook formele, legitieme macht hebben 
op basis van hun positie als directeur, is uit de praktijkbeschrijving af te leiden dat 
daar in de dagelijkse gang van zaken bij Lukassen Produkties weinig tot niets van 
te merken is. Het directeurschap staat hen niet in de weg te midden van de ove-
rige medewerkers te werken en één met hen te zijn. Volgens Kunda zorgt dat voor 

487 Vgl. Kunda, 2006
488 Mintzberg, 1983
489 Mintzberg, 1983
490 Vgl. Morgan, 1992
491 Mintzberg, 1983: 4
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een gevoel van gelijkwaardigheid op de werkvloer492. Opvallend is verder dat Leo 
Lukassen weliswaar formeel geen positie als directeur heeft bij Lukassen Produkties, 
maar wel als enige in het bedrijf beschikt over een eigen werkkamer. Uit de prak-
tijkbeschrijving blijkt bovendien dat hij achter de schermen de nodige invloed 
heeft op het reilen en zeilen bij Lukassen Produkties en zich geruisloos vol passie 
inzet voor het bedrijf. Als grondlegger van de voorloper van Lukassen Produkties 
geniet Leo Lukassen gezag alom. Doordat Lukassen Produkties nog steeds naam en 
faam ontleent aan het werk van Leo Lukassen in de jaren ’70 met de Havenzangers 
en met Arne Jansen, is de informele macht van Leo groot493. Anno 2012 vormt Leo 
Lukassen de ‘stille’ kracht van Lukassen Produkties. Hij treedt niet op de voor-
grond maar achter de schermen verbindt hij mensen en zaken en pakt hij alles op 
waar zijn kinderen niet aan toe komen494. Doordat hij dag en nacht met het bedrijf 
bezig is, is hij te beschouwen als een ‘full member’ van Lukassen Produkties495. Leo 
Lukassen is duidelijk met hart en ziel verbonden aan Lukassen Produkties en is in 
wezen de bezielend leider van het bedrijf496. 

Verschillen onder de oppervlakte en artiestenbegeleiding op maat
Het differentiatieperspectief van Martin497 legt de verschillende subgroepen bij 
Lukassen Produkties bloot die volgens Parker zijn ingegeven door beroep, functie 
of generatie maar ook ruimtelijk bepaald kunnen zijn en niet absoluut van aard 
zijn498. In de eerste plaats vormt de directie van Lukassen Produkties een apar-
te functionele subgroep ten opzichte van de overige medewerkers van Lukassen 
Produkties. Uit de vorige alinea blijkt bovendien dat binnen de directie van Lukassen 
Produkties ook subgroepen te onderscheiden zijn. Ten opzichte van Menno Muis 
vormt de familie Lukassen (Leo, Leon, Joyce en Mariëlle) immers een subgroep. 
Daarbinnen vormen Joyce en Mariëlle samen een subgroep gezien hun hechte zus-
terband. Hierdoor vormen zij ook binnen de directie van Lukassen Produkties een 
aparte subgroep. Dat wordt versterkt doordat ze zich beiden bezig houden met de 
boekingen van artiesten en ook een zelfde werkruimte delen op het kantoor van 
Lukassen Produkties. Doordat zij zich op kantoor in de dagelijkse werkpraktijk 
niet opstellen als directeur maar zich gedragen als collega van de overige mede-
werkers van Lukassen Produkties vormen zij samen met hen op de werkvloer een 
subgroep ten opzichte van Leon Lukassen en Menno Muis die meer directeurschap 
uitstralen en een werkruimte op kantoor delen. Leon en Menno vormen bovendien 
functioneel een subgroep binnen de directie van Lukassen Produkties doordat zij 
primair de begeleidende contacten met de diverse artiesten voor hun rekening ne-
men. Afhankelijk van de situatie die zich voordoet, rekenen betrokkenen zich tot 
de familie, de directie, de medewerkers of het bedrijf en zijn hun verschuivingen 
daarin zo vloeiend dat ze vrijwel ongemerkt voorbij gaan. Daardoor blijft het beeld 

492 Kunda, 2006
493 Vgl. Morgan, 1992
494 Vgl. Bailey, 1977
495 Vgl. Kunda, 2006
496 Vgl. Lindermann e.a., 2009
497 Martin, 2004
498 Parker, 2000
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van Lukassen Produkties als familiaire eenheid aan de oppervlakte drijven. Dieper 
kijkend is Lukassen Produkties echter een samenstel van verschuivende subgroepen 
waarbij macht (zowel formeel als informeel) het handelen van de directieleden van 
Lukassen Produkties bepaalt en ‘unther the stage’499 zorgt voor ‘wij-zij’ processen 
vanuit belangenverstrengelingen van familie en bussiness500. 

De artiesten vormen een aparte subgroep. Zij zijn aangesloten bij Lukassen 
Produkties maar vormen geen onderdeel van het bedrijf. Op de positie van de ar-
tiesten en hun verhouding met Lukassen Produkties ga ik in paragraaf 3.2 nader in. 
Overigens is elk van de artiesten op zich zelf ook als een subgroep te beschouwen. 
Zij pakken elk zaken op een eigen manier aan en dat zorgt voor verschillen tussen 
hen. De benadering en aanpak van Lukassen Produkties verschilt ook per artiest 
zoals in de paragrafen 3.4 tot en met 3.6 zal blijken. In die paragrafen laat ik het 
licht schijnen op de gang van zaken rondom respectievelijk volkszanger Winnie, de 
band Hike en het feestduo de Gebroeders Ko. De begeleiding van Winnie ligt in 
handen van Leon Lukassen en zijn persoonlijke betrokkenheid bij Winnie is groot. 
De band Hike krijgt vanuit Lukassen Produkties minder intensieve begeleiding en 
dopt voor een groot deel haar eigen boontjes. De Gebroeders Ko hebben alleen de 
boekingen uitbesteed aan Lukassen Produkties, met Joyce Lukassen als eerste aan-
spreekpunt. Ook de overige artiesten die bij Lukassen Produkties zijn aangesloten, 
krijgen een ‘op-maat’ behandeling. Deels is dat ingegeven door de wensen van de 
betreffende artiest zelf, maar het is ook inherent aan de werkwijze van Lukassen 
Produkties, voor zover het om de begeleiding van hun artiesten gaat, zoals verderop 
in dit hoofdstuk zal blijken501. 

Individuele invloeden in relatie tot Lukassen Produkties als collectief
De toepassing van het fragmentatieperspectief van Martin502 legt individuele in-
vloeden binnen Lukassen Produkties bloot. Eerder is de persoonlijke invloed van 
Leo Lukassen als grondlegger van de voorloper van Lukassen Produkties al aan de 
orde gekomen. Zijn onvoorwaardelijke toewijding brengt bezieling in Lukassen 
Produkties en vormt de stille kracht van het bedrijf, waardoor het zich (nog steeds) 
onderscheidt als artiestenbureau in de Nederlandstalige muziekmarkt. Schuijt wijst 
nadrukkelijk op de kracht van bezieling in een organisatie op basis van individu-
ele drijfveren503. Ook de invloed van Menno Muis op het collectief van Lukassen 
Produkties is groot. Zijn solistische werkwijze getuigt primair van een individua-
listische invalshoek, maar komt Lukassen Produkties uiteindelijk ten goede. Het is 
aannemelijk dat Menno, juist vanwege zijn werkwijze en relevante netwerk in de 
muziekbussiness, een aantal artiesten aan Lukassen Produkties bindt wat het col-
lectief van Lukassen Produkties ten goede komt. De individuele vrijheid en aspi-
raties van Menno zijn derhalve minder concurerend met de collectieve doelen van 
Lukassen Produkties, dan op het eerste gezicht lijkt. Berings en Steen beschrijven 

499 Bailey, 1977
500 Vlg. Parker, 2000
501 Vgl. Parker, 2000
502 Martin, 2004
503 Schuijt, 2008
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het verband tussen mens en organisatie en benoemen in dat verband het onder-
scheid tussen calculatief en affectief commitment. Het commitment van Menno 
Muis met Lukassen Produkties is meer calculatief dan affectief van aard, doordat 
het voornamelijk ingegeven lijkt te zijn door de aantrekkelijkheid van werkvoor-
waarden, werkomgeving en werkinhoud en in mindere mate door de (oorspronke-
lijke) waarden, stijl en cultuur van het bedrijf504.

504 Berings en Steen, 2004: 42-49
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3.2 Boekingen als ‘core business’

Lukassen Produkties staat in de Nederlandstalige muziekwereld goed bekend als 
boekingskantoor. In 2011 ontvangt Lukassen Produkties de Buma NL Award 
voor Beste Boeker505 vanwege de grote verdiensten voor het Nederlandse mu-
ziekrepertoire en de doorlopende lancering van nieuwe concepten en platforms 
voor artiesten. Lukassen Produkties verzorgt de exclusieve boekingen van diverse 
Nederlandstalige muziekartiesten waaronder Marianne Weber, Thomas Berge, Jan 
en Anny, Jacques Herb, Koos Alberts, de Sjonnies en de Gebroeders Ko. De meeste 
van deze artiesten hebben hun algemene management elders belegd en staan niet 
onder contract bij Lukassen Produkties, ook niet voor wat betreft de boekingen. 
Eén van de commercieel managers van Lukassen Produkties licht toe: “De artiesten 
zijn vrij om te gaan als ze dat willen, het is aan ons om te zorgen dat ze dat niet doen 
door van toegevoegde waarde te zijn voor hen.” Hij vertelt dat het voor de artiesten 
van belang is dat hun agenda wordt gevuld met optredens. Dat doen zij altijd in 
overleg met het management van de artiesten: “Wij denken mee met het manage-
ment van de artiesten om ze volgeboekt te krijgen.” Lukassen Produkties doet in dat 
verband promotiewerk en benadert (potentiële) klanten actief om ‘in the picture’ 
te komen en te blijven. Deze paragraaf beschrijft hoe Lukassen Produkties bij-
draagt aan een volle boekingsagenda van haar artiesten.

Nieuwsbrief, persmap en internet
Lukassen Produkties verzendt nieuwsbrieven, zodra er iets te melden is over een 
artiest wat interessant kan zijn voor klanten. In januari 2011 meldt de nieuwsbrief 
van Lukassen Produkties bijvoorbeeld dat Marianne Weber een nieuw platencon-
tract heeft afgesloten en begin april 2011 opent de nieuwsbrief als volgt: “Thomas 
Berge met ingang van 1 april exclusief te boeken bij Lukassen.” De nieuwsbrief wordt 
digitaal verzonden naar alle mensen die zich via de website van Lukassen Produkties 
daarvoor hebben aangemeld. “Op deze manier bereiken we alle mensen die geïnte-
resseerd zijn in ons artiestenbestand”, licht de commercieel manager toe. Hij ver-
telt vervolgens dat de artiesten geregeld geboekt worden voor openbare feesten, 
regionale festivals of voor optredens in dancings. Hij zegt in dat verband: “Vaak 
is dan part of the deal dat wij het promotiemateriaal verzorgen zoals posters of flyers 
waarin de artiest wordt aangekondigd.” Dan gaat de commercieel manager in op 
de persmappen die Lukassen Produkties verzorgt voor hun artiesten. Een persmap 
bevat algemene informatie over de artiest, zoals een biografie en discografie, aan-
sprekende foto’s van de artiest, informatie over de gage voor een optreden en wie 
het aanspreekpunt binnen Lukassen Produkties is voor eventuele boekingen. De 
commercieel manager verstuurt deze persmappen aan alle collega bureaus, zodat 
zij ook weten welke artiesten bij Lukassen Produkties te boeken zijn. Volgens hem 
is dat belangrijk want “Het komt wel eens voor dat een artiest al volgeboekt is en dan 
is het prettig om een goed alternatief aan te kunnen bieden ook al is dat een artiest van 
een collega bureau.” Op die manier wordt de klant toch geholpen aan een artiest in 

505 Dit is een vakprijs die wordt uitgereikt door Buma NL. Buma NL is een gezamenlijk initiatief van 
Buma en Buma Cultuur en richt zich op de Nederlandstalige muziek. 
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het gewenste genre. Bovendien heeft ook het collega bureau dan weer een boeking 
verricht. “In de muziekwereld hebben we elkaar nodig dus we helpen elkaar een handje 
verder als dat kan”, aldus de commercieel manager. 

Lukassen Produkties zet ook haar account op Twitter met de naam ‘lukassen-
prod’ actief in om de artiesten te promoten bij potentiële boekers. De tweet van 
Lukassen Produkties op 11 maart 2011 is in dat verband illustratief: “Aanstormend 
talent Aukje Fijn exclusief bij Lukassen Produkties, grootse plannen met Aukje!” Ook 
brengt Lukassen Produkties via dit account feesten of festivals waar hun artiesten 
voor geboekt zijn onder de aandacht van potentiële bezoekers. Zo tweet Lukassen 
Produkties op 23 maart 2011: “Nog geen plannen dit weekend? Er staan leuke eve-
nementen op de planning waar Lukassen Produkties entertainment levert: n-joy-it te 
Beuningen, 90sNOW Party te Afferden, het Groene Hart Festival te Woerden en het 
Guldenfeest te Zevenaar.” De internet marketeer van Lukassen Produkties geeft aan 
dat het belangrijk is met de tijd mee te gaan en nieuwe middelen aan te wen-
den om artiesten op de markt te zetten. Door actief te twitteren beoogt Lukassen 
Produkties haar klantenbestand verder uit te breiden en het aantal boekingen van 
hun artiesten te verhogen. De internet marketeer ziet ook mogelijkheden voor de 
inzet van andere digitale sociale netwerken, zoals Hyves en Facebook ten gunste 
van de artiest. Hij geeft een voorbeeld: “Marianne Weber heeft op Hyves een fanclub 
van dik 2000 mensen. Daar kun je actief mee aan de slag om ze naar optredens van 
Marianne te krijgen.” Hij vertelt dat onder de volgers van Marianne Weber op 
Hyves en Twitter een prijsvraag is uitgeschreven waarmee haar nieuwe album te 
winnen is. De internet marketeer zorgt bovendien dat de ranking van de website 
van Lukassen Produkties bij Google positief wordt beïnvloed. De site verschijnt 
daardoor sneller in de top vijf van resultaten bij zoekacties via Google naar be-
paalde artiesten. De internet marketeer doet dat door een unieke content over de 
artiest te schrijven en daar zo veel mogelijk sites aan te linken. Ook is begin 2011 
de website van Lukassen Produkties door de internet marketeer in een ander jasje 
gestoken. “De site is nu zo opgezet dat er zo snel mogelijk persoonlijk contact is met 
een klant”, zegt hij. De homepage toont drie grote keuzeknoppen: Direct Boeken, 
Bedrijfsfeest Organiseren en Evenementen. Door op een knop te drukken, krijgt 
Lukassen Produkties een mail binnen. Het bedrijf neemt dan binnen een uur tele-
fonisch contact op met de (potentiële) klant. Volgens de internet marketeer is dat 
belangrijk. “Persoonlijk contact zorgt voor klantenbinding en voor een klantvriende-
lijke reputatie”, stelt hij. Lukassen Produkties probeert op deze manier optimaal in 
te spelen op de wensen van klanten en hun artiesten volgeboekt te krijgen. 

Van boeking tot optreden
Voor de verwerking van boekingen gebruikt Lukassen Produkties een geautomati-
seerd boekingssysteem. De commercieel manager legt uit dat de agenda’s van alle 
artiesten in het systeem zitten. Ook de gageverdeling is opgenomen, zodat het sy-
steem de juiste prijs aan een boeking koppelt. Verder voert het boekingssysteem een 
zogenaamde regio check uit, zodra een optie wordt ingevoerd. Het systeem checkt 
automatisch of in de dagen voor of na de beoogde boeking niet al een optreden ge-
pland staat binnen een straal van twintig kilometer. De commercieel manager licht 
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toe: “Een eigenaar van een dancing die bijvoorbeeld Jan Keizer en Anny Schilder wil 
boeken en daar een bepaalde entreeprijs voor vraagt, ziet zijn tent niet vollopen als zij 
de avond ervoor al een optreden hebben gegeven op een feest in de buurt.” Als het boe-
kingssysteem een gepland optreden in de regio indiceert, dan informeert Lukassen 
Produkties de boeker daarover.“We bieden dan een andere artiest uit ons bestand als 
alternatief aan.” Volgens de commercieel manager waarderen de klanten dat en is 
het belangrijk om het contact met de klant goed te houden.“Het gaat erom dat de 
klanten een goed gevoel bij jouw bureau hebben. Alles staat of valt tegenwoordig met 
‘goodwill’. Als ze merken dat je met ze meedenkt, gunnen ze je een boeking en komen ze 
bij jouw bureau terug als ze weer een artiest nodig hebben.” Zodra een artiest geboekt 
is, zorgt de commercieel manager voor een boekingscontract en een voorschotnota 
die twee weken voorafgaand aan het optreden betaald moet zijn. 

Joyce Lukassen vertelt dat zij elke maandag voor elke artiest een werklijst opmaakt. 
Daarin staat voor de hele week precies aangegeven op welk tijdstip de artiest waar 
moet zijn, wat voor soort feest het is en wie daar de contactpersoon is. “Elke vrijdag 
bellen we de artiesten na om te checken of ze beschikken over de actuele informatie over 
de optredens in het weekend”, zegt Joyce. Leon vertelt dat het wel eens is voorgeko-
men dat een artiest een optreden is vergeten. Ook kunnen tijdstippen van optre-
dens in het weekend gedurende de week nog wijzigen. De artiesten gaan in prin-
cipe alleen naar hun optredens.“Het is niet te doen om bij elk optreden iemand van 
Lukassen mee te laten gaan”, zegt Joyce. Lukassen Produkties verzorgt immers de 
boekingen van tientallen artiesten die vaak meerdere optredens op een avond heb-
ben. Het gaat dan om tapeoptredens, waarbij de artiest zelf de muziek meebrengt 
en ter plekke bepaalt welke nummers hij zingt, want “elk feest is anders, een ander 
publiek.” De artiesten zingen per locatie een aantal nummers en gaan dan snel door 
naar de volgende locatie. Indien meerdere artiesten van Lukassen Produkties voor 
een bepaald evenement geboekt zijn, dan is wel iemand van het bedrijf aanwezig. 
Leo Lukassen zegt daarover: “Ik vind dat we dan ons gezicht moeten laten zien, daar-
door neemt de klant je serieus en beschouwen ze je als betrouwbaar”. Volgens Joyce 
vinden ook de artiesten het prettig bij een evenement een gezicht van Lukassen te 
zien en “voor het geval er iets niet lekker loopt” ter plekke een aanspreekpunt van hun 
boekingskantoor te hebben.

Podiumpop in Boekel
Eind juni 2011 zijn er twee avonden Podiumpop in Boekel. Het festijn speelt 
zich af in een tent net buiten de bebouwde kom. Het programma is gevarieerd. 
Er is een 3-House Dance Area en op het hoofdpodium geven verschillende ar-
tiesten ‘acte de presence’. De organisatoren van Podiumpop hebben voor de 
tweede avond acht artiesten via Lukassen Produkties geboekt. Het betreft Bonnie 
St. Claire, de Gebroeders Ko, Django Wagner, De Sjonnies, Jan Keizer & Anny 
Schilder, Helemaal Hollands, Jannes en Jeroen van der Boom. Joyce Lukassen ver-
telt dat de organisator van Podiumpop aangeeft welke artiesten hij wil hebben. 
Dat kunnen ook artiesten van andere bureaus zijn, zoals het geval is bij Bonnie St. 
Claire, Django Wagner, Jannes en Jeroen van der Boom. Om deze artiesten voor 
Podiumpop te boeken, heeft Joyce contact opgenomen met de bureaus van deze 
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artiesten. Joyce legt uit: “Voor de organisatoren van een evenement is het prettig om 
met één kantoor te werken voor alle boekingen zodat zij slechts te maken hebben met 
één aanspreekpunt voor alle artiesten.” Wanneer een organisator van een evenement 
zich meldt bij Lukassen Produkties om artiesten te boeken, denkt Joyce mee over 
de opbouw van het programma. Het is volgens haar van belang dat er artiesten 
verschijnen die passen bij het publiek. “Bij een publiek dat wil feesten en flink uit z’n 
dak wil gaan, zet je artiesten met een feestrepertoire”, aldus Joyce. Ze draagt artiesten 
aan bij de organisator “maar uiteindelijk bepaalt de klant welke artiesten hij wil.” 
Joyce zorgt dan voor een offerte, die moet worden goedgekeurd door de organisa-
tor. Het programma voor Podiumpop is al in het begin van het jaar rond gekomen. 
De geboekte artiesten hebben allemaal een feestrepertoire met meezingnummers. 
Boekel kan dus los gaan bij Podiumpop!

Een week voordat Podiumpop plaats vindt, mailt Joyce het programma aan alle 
geboekte artiesten. Het programma start om negen uur in de avond en elke artiest 
staat een half uur ingepland. De artiesten treden met tape op en “voor het geluid 
kan er ingeprikt worden” bij de aanwezige apparatuur volgens de mail van Joyce. 
Ook geeft ze in de mail aan zelf de gehele avond aanwezig te zijn. Bij de organi-
sator van Podiumpop levert Joyce een lijst met namen aan ten behoeve van een 
parkeerplaats bij de artiesteningang tijdens het evenement. Op de avond zelf ver-
gezel ik Joyce. Ze is om half negen ter plaatse en begeeft zich naar de VIP tent waar 
Bonnie St. Claire al is gearriveerd. Joyce begroet Bonnie en maakt even een bab-
beltje met haar. Dan komt de organisator van Podiumpop Joyce de hand schudden. 
Hij vertelt dat het evenement niet is uitverkocht, in tegenstelling tot voorgaande 
jaren. Dan verschijnen ook de Gebroeders Ko al in de VIP tent. Zij begroeten 
Joyce enthousiast en drinken vervolgens samen een drankje. Iets voor negenen 
loopt Joyce met Bonnie naar het podium. Bonnie test kort haar geluid. Doordat 
het voorprogramma iets uitloopt, wordt het na negenen dat Bonnie het podium 
op gaat. Joyce kijkt van achter het gordijn toe en maakt een foto van Bonnie met 
haar blackberry, die ze vervolgens via haar Twitteraccount publiekelijk maakt met 
de tekst “Eerste artiest, Bonnie St. Claire, opent Podium Pop.” Dan kijkt ze op haar 
horloge en ziet dat het kwart over negen is. “Ik ga even terug naar de Gebroeders Ko 
in de VIP tent”, meldt ze dan. Aangekomen in de VIP tent staan de Gebroeders Ko 
op hun dooie gemak met wat mensen te praten. “Zijn jullie al klaar?”, vraagt Joyce 
hen waarop één van de Gebroeders Ko haar vraagt: “Zijn we na Bonnie?”. Wanneer 
Joyce knikt, begeeft hij zich naar een kleedruimte om even later in een feestelijk T-
shirt weer te verschijnen. Ze gaan dan richting het podium, waar Bonnie net haar 
laatste nummer inzet. De Gebroeders Ko testen kort hun geluid en springen het 
podium op zodra ze zijn aangekondigd. Joyce kijkt weer toe vanachter het gordijn. 
Ondertussen is Django Wagner gearriveerd. Hij kijkt even met Joyce mee naar 
het optreden van de Gebroeders Ko, die inmiddels een deel van het publiek tot 
polonaise hebben aangezet. Joyce twittert meteen: “Gebroeders Ko op het podium, 
de hele tent op z’n kop.”
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Terwijl Django Wagner op het podium staat, maken de Sjonnies zich in de kleed-
ruimte gereed voor hun optreden. Flink uitgedost verschijnen zij bij het podium. 
Joyce geeft bij de presentator van het programma aan, dat hij bij de aankondiging 
van de Sjonnies even een langer praatje moet houden, omdat er eerst op het po-
dium nog een doek opgehangen moet worden. Zodra het doek hangt, breit de pre-
sentator een einde aan zijn praatje en verschijnen de Sjonnies op het podium. Joyce 
loopt weer naar de VIP tent, waar Jan en Anny met hun gezelschap aan een tafeltje 
wat zitten te drinken. Joyce wordt hartelijk door hen begroet en ze babbelen even 
met elkaar. Dan gaan Jan en Anny naar de kleedruimte en hun roadmanager vertelt 
Joyce en mij nog even een goede grap, voordat we met z’n allen richting podium 
gaan. 

Jan en Anny beginnen hun optreden met hun hit ‘Take me to Ibiza, to the sun 
sun sun’ waarop hun roadmanager lachend in mijn oor grapt dat André van Duin 
daar ‘Geef mij nog een pizza, jam jam jam’ van maakt. Wanneer Jan en Anny al 
een dik kwartier optreden, kijkt Joyce een tikkeltje bezorgd op haar horloge. “Ik 
ga even checken of Helemaal Hollands al binnen is”, zegt ze. Ze gaat naar de kleed-
ruimtes, maar daar zijn de heren van Helemaal Hollands nog niet te bekennen. 
Dan maar even polshoogte nemen in de VIP tent. Daar is Helemaal Hollands juist 
gearriveerd. Leo heeft net een hap eten in zijn mond en Carlo komt met drankjes 
aanzetten. Ze begrijpen dat ze haast moeten maken en begeven zich meteen naar 
de kleedruimte om van outfit te wisselen. Carlo vertelt dat dit hun derde optreden 
deze dag is: “We zijn vandaag eerst in Barendrecht geweest, toen naar Overasselt en 
van daaruit hier naar toe. Dat was iets te krap gepland maar we hebben het gered.” In 
een mum van tijd staat Helemaal Hollands klaar achter het podium. Het optreden 
van Jan en Anny loopt echter uit. Desgevraagd geeft de geluidsman Joyce aan dat 
Jan en Anny nog drie nummers te gaan hebben. Leo vangt dat op en geeft Joyce 
ietwat verontwaardigd te kennen: “Wij gaan ons optreden niet inkorten hoor.” Joyce 
is inmiddels al richting Jan en Anny aan het seinen dat ze nog maar één nummer 
kunnen doen. Het signaal komt door en Jan en Anny ronden hun optreden meteen 
netjes af. 

Zodra Helemaal Hollands op het podium staat, heeft Joyce weer een nieuwe zorg. 
Jannes staat op het programma en ze heeft hem ook nog niet gezien. Ze belt hem, 
maar krijgt geen gehoor. “Ik weet niet waar hij vandaan moet komen”, zegt ze dan. 
Het is even stil. Dan kijkt Joyce me aan en zegt overtuigd: “Jannes komt wel op 
tijd.” Ze werpt vervolgens even weer een blik op Helemaal Hollands, maar besluit 
dan toch te gaan kijken of Jannes al in de kleedruimte is. Daar is geen Jannes te 
bekennen, maar hij blijkt in de VIP tent te zitten. Er hangen wat fans om hem 
heen, die met hem op de foto willen. Het is bijna middernacht en tijd voor Jannes 
om op te treden. Wanneer Joyce hem op de tijd wijst, gaat hij meteen met haar 
mee naar de kleedruimtes, waar hij zijn shirt wisselt. Een paar minuten later staat 
hij klaar bij het podium om een spetterend optreden weg te geven. Als Jannes net 
op het podium staat, krijgt Joyce telefoon. Het is de roadmanager van Jeroen van 
der Boom, die meldt dat ze er bijna zijn. Joyce wacht hen op. Ze ontvangt Jeroen, 
terwijl zijn crew alle apparatuur uitlaadt en installeert. Zodra Jeroen op het po-
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dium staat om Podiumpop in Boekel af te sluiten, gaat Joyce naar de organisator 
van het evenement om de avond te evalueren en alvast gedag te zeggen. Als ze weer 
terug is, drinken we nog een drankje met Jannes. Ondertussen sluit Jeroen zijn 
optreden af. Even later komt iemand Joyce melden dat Jeroen na afloop van zijn 
optreden te kennen heeft gegeven dat het publiek verzadigd en kapot is, doordat 
er te veel artiesten zijn geweest. Dat is reden voor Joyce om Jeroen op te zoeken. 
Bij het podium is hij echter al niet meer te bekennen en wanneer ze buiten komt, 
ziet ze Jeroen net wegrijden. Joyce gaat terug de tent in.“De organisator gaat over 
het programma, niet ik ”, zegt ze. Joyce kijkt dan ook terug op een avond die goed 
is verlopen en gaat “lekker naar huis” tegen half twee in de nacht. 

Lukassen Produkties verzorgt de programmering van artiesten, zoals bij Podiumpop 
in Boekel voor meerdere evenementen zoals regionale kermissen en andersoortige 
feesten. Op aanvraag neemt Lukassen Produkties de gehele organisatie van een 
evement op zich, waarbij het niet alleen voor de programmering van artiesten zorgt 
maar ook de locatie, de catering, de promotie en andere relevante zaken regelt. Met 
‘Superparty.nl’ richt Lukassen Produkties zich specifiek op het organiseren van be-
drijfsfeesten. Lukassen Produkties biedt in dat kader “een all-inclusive arrangement 
met top entertainment” en zet “het perfecte bedrijfsfeest” neer. 

Lukassen Produkties als boekingsagent
In hoofdstuk 2.6 is al aangegeven dat in de literatuur de rol van artiestenmana-
ger wordt onderscheiden van die van boekingsagent. In bovenstaande praktijk-
beschrijving komt Lukassen Produkties als boekingsagent naar voren. Allen stelt 
daarover: “The agent is responsible for finding opportunities for paid live performances 
for the artist.” 506. Frascogna en Lee Hetherington beschrijven een boekingsagent 
als volgt: “The booking agency serves as a meeting place for artists and purchasers of 
entertainment.” Zij stellen in dat verband: “The most direct way for an artist to secure 
club, private party, or concert engagements is through a booking agency.” 507 Van der 
Plas beschouwt de boekingsagent als een arbeidsbemiddelaar, die werk probeert 
te zoeken voor artiesten door mailings te versturen naar zalen, festivals en feesten 
in de hoop daar optredens te kunnen slijten508. In die lijn is Lukassen Produkties, 
gezien haar werkpraktijk, te beschouwen als een makelaar voor artiesten. Lukassen 
Produkties fungeert als tussenpersoon, bemiddelt tussen artiest en klant voor wat 
betreft betaalde optredens en regelt alle relevante zaken die in dat verband aan de 
orde zijn. De artiesten staan niet onder contract bij Lukassen Produkties. Zij zijn 
in juridisch opzicht opdrachtgever en Lukassen Produkties is opdrachtnemer. Om 
de bemiddeling van Lukassen Produkties als boekingsagent te bekostigen, is in de 
gage van de artiest die bij de klant in rekening wordt gebracht, een bemiddelings-
percentage opgenomen. In de Arbeidsvoorzieningswet is namelijk neergelegd, dat 
de klant betaalt voor de bemiddeling en niet de artiest. 

506 Allen, 2007: 86
507 Frascogna en Lee Hetherington, 2004: 166
508 Van der Plas, 2010: 116
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Aan de bemiddeling van een artiest ligt marketing ten grondslag. Frascogna en Lee 
Hetherington wijzen erop dat in de muziekbusiness een boekingsagent zich veelal 
richt op een bepaald muziekgenre en zich vaak ook specialiseert in bepaalde markt-
segmenten. Dat gaat ook op voor Lukassen Produkties. Uit de praktijkbeschrijving 
blijkt immers dat Lukassen Produkties zich opwerpt als hét boekingskantoor voor 
artiesten met een Nederlandstalig (volks)genre. Daarnaast zet Lukassen Produkties 
zichzelf neer op de markt als dé specialist in de organisatie en programmering 
van (bedrijfs)feesten en partijen. Vanuit het perspectief van een artiest en/of een 
artiestenmanager is het volgens Frascogna en Lee Hetherington van belang een 
boekingsagent te selecteren die in staat is tot “securing the types of engagements best 
suited to the development of the artist’s career” en kiest voor een boekingsagent “not 
simply on the basis of their track record with other clients, but also on their belief in the 
artist.” 509 De beslissing van artiesten zich aan te sluiten bij Lukassen Produkties, 
lijkt voornamelijk gebaseerd te zijn op de goede naam die Lukassen Produkties als 
boekingsagent heeft in het Nederlandstalige muziekcircuit, gezien hun uitgebreide 
klantenbestand in een marktsegment dat zich goed leent voor het muziekrepertoire 
van de betreffende artiesten. Voor Lukassen Produkties is het voornamelijk van 
belang artiesten aan zich te binden die veelgevraagd zijn en goed verkopen. Niet is 
gebleken dat Lukassen Produkties alleen als boekingsagent optreedt voor artiesten 
waarin zij zelf gelooft. Van der Plas stelt dat het voor een boekingsagent ook niet 
relevant is of hij zelf een artiest wel of niet goed vindt510.

Uit de praktijkbeschrijving van Lukassen Produkties blijkt dat promotie een be-
langrijk onderdeel is van het werk van een boekingsagent. Allen zegt hierover: 
“Promotion is achieved through publicity, advertising and an active presence on the 
Internet.” 511 Blijkens de praktijkbeschrijving brengt Lukassen Produkties de ar-
tiesten die bij hen te boeken zijn ook op deze manieren onder de aandacht bij 
(potentiële) klanten. Lukassen Produkties heeft haar eigen website zodanig opge-
bouwd dat al snel persoonlijk contact met een (potentiële) klant volgt. Deze ‘direct 
marketing’ past in een marketingstrategie, die erop is gericht een duurzame relatie 
met een klant op te bouwen om op die manier meerwaarde voor de klant te creë-
ren. Het persoonlijke contact moet dus zorgen voor klantenbinding512. Ook Van 
der Plas beschouwt de opbouw en het onderhoud van relaties als de kern in het be-
middelingswerk van een boekingsagent513. Lukassen Produkties brengt optredens 
van haar artiesten op evenementen of openbare feesten ook onder de aandacht 
van (potentiële) bezoekers. Lukassen Produkties doet dat voornamelijk via hun 
eigen website, maar ook via social media zoals Twitter, Hyves en Facebook. Allen 
benoemt in dat verband dat het niet alleen belangrijk is de informatie up-to-date 
te houden, maar ook om links aan te brengen naar de locaties van de optredens, de 
ticketverkoop en dergelijke514. Doordat Lukassen Produkties ook meer en meer zelf 

509 Frascogna en Lee Hetherinton, 2004: 167
510 Van der Plas, 2010
511 Allen, 2007: 91
512 Vgl. Kotler en Armstrong, 2009
513 Van der Plas, 2010
514 Allen, 2007
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evenementen en bedrijfsfeesten organiseert, verlegt zij haar grenzen en ontwikkelt 
Lukassen Produkties zich van boekingsagent in de richting van evenementenorga-
nisator. In de volgende paragraaf ga ik daar in het kader van het Megapiratenfestijn 
verder op in. 

De professionaliteit van Lukassen Produkties als boekingsagent
Op basis van de praktijkbeschrijving zijn de commercieel manager en de internet-
marketeer van Lukassen Produkties aan te merken als ‘innoverende en improvise-
rende professionals’ volgens de duiding van Weggeman. De promotie van artiesten 
onder (potentiële) klanten teneinde ze geboekt te krijgen, vereist namelijk innova-
tief denken. Het is immers van belang telkens weer nieuwe promotie-ideeën uit te 
denken en uit te werken om de artiesten in de entertainmentmarkt te positioneren 
en geboekt te krijgen. Een meer gerichte promotie van een optreden van een artiest 
op verzoek van een bepaalde klant, vraagt bovendien om enige improvisatie tenein-
de het promotiemateriaal ‘op maat’ te maken515. De mate van professionaliteit van 
de commercieel manager en van de internetmarketeer is als hoog aan te merken. 
Zij werken volgens de typologie van Gastelaars namelijk als ‘verantwoordelijke 
professionals’, die aanspreekbaar zijn op de kwaliteit van hun werk en blijk geven 
van verantwoordelijkheid naar buiten toe516. Het boekingsproces is bij Lukassen 
Produkties, blijkens de praktijkbeschrijving, geautomatiseerd. Het invoeren en 
realiseren van een boeking in het systeem is bij Lukassen Produkties een gestan-
daardiseerd proces, wat door ‘routinematig werkende professionals’ gebeurt517. Zij 
hebben weinig handelingsvrijheid in hun werk en zijn daardoor volgens de typolo-
gie van Gastelaars aan te merken als praktisch vaardige ‘ingelijfde professionals’ die 
intern, dus binnen Lukassen Produkties, verantwoording afleggen518. 

Het werk van Joyce Lukassen als artiestenbegeleider is routinematig als het gaat om 
de wekelijkse opmaak van de werklijsten voor de artiesten. Zij is op basis daarvan 
eveneens aan te merken als een ‘routinematig werkende professional’519. Haar werk 
krijgt echter een relationele component door haar klantcontact. In het kader van 
Podiumpop in Boekel manifesteert zij zich als een ‘individueel dienstverlener’ in 
twee richtingen. In de voorbereidende fase van Podiumpop gaat Joyce naast de 
organisator (klant) staan en denkt zij mee over de opbouw van het programma, 
waardoor een coproductie ontstaat. Op deze manier ontwikkelt zij een relatie met 
de klant, met als doel de klant aan Lukassen Produkties te binden in de hoop in de 
toekomst nieuwe opdrachten van of via deze klant te krijgen. Tijdens Podiumpop 
in Boekel stelt Joyce zich ook richting de artiesten als ‘individueel dienstverlener’ 
op. Ze vangt hen op, begeleidt hen richting het podium, helpt hen zaken in goede 
banen te leiden en evalueert met elke artiest kort het verloop van het optreden. 
Ook met de artiesten komt Joyce dus tot een coproductie en bestendigt zij de re-
latie. De professionaliteit van Joyce in het kader van Lukassen Produkties als boe-

515 Vgl. Weggeman, 2007
516 Gastelaars, 2006
517 Vgl. Weggeman, 2007
518 Vgl. Gastelaars, 2006
519 Vgl. Weggeman, 2007
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kingsagent boogt duidelijk op haar relationele vaardigheden. Gastelaars benoemt 
in dat verband de ‘expert relatiemanagement’ en licht dat als volgt toe: “Er worden 
bepaalde professionele doelstellingen nagestreefd maar tegelijkertijd spelen vooral die 
vaardigheden een rol die nodig zijn om een relatie te onderhouden, inclusief de opbouw 
en instandhouding van het wederzijdse vertrouwen én van de gedeelde verantwoorde-
lijkheid voor het proces en voor het resultaat.” 520 Doordat Joyce als zodanig werkt, 
geeft zij blijk van de hoogste mate van professionaliteit en is zij te duiden als een 
‘lokaal lerend en lokaal reflexief professional’ volgens de typologie van Gastelaars. 
De praktijkbeschrijving illustreert bovendien dat Joyce collectieve reflexiviteit na-
streeft. Aan het eind van de avond toetst zij namelijk bij de organisator van het 
Poppodium in Boekel de tevredenheid over het programma van de avond en het 
verloop daarvan521. 

Vertrouwen als basis in de bemiddelingsdriehoek
Uit het voorgaande is af te leiden dat het voor Lukassen Produkties van belang is 
het vertrouwen te hebben van zowel klanten als van artiesten om als boekingsagent 
succesvol te zijn en te blijven. In de eerste plaats gaat het om het behoud van ‘tra-
ditioneel vertrouwen’ oftewel het vertrouwen van klanten en van artiesten in de 
werkwijzen en cultuur van Lukassen Produkties. De naam en faam van Lukassen 
Produkties als boekingsagent is gebaseerd op deze vertrouwensvorm. Lukassen 
Produkties staat bij klanten bekend als een betrouwbaar boekingskantoor en dat 
stamt al uit de tijd dat Leo Lukassen is gestart met de bemiddeling van artiesten 
voor betaalde optredens. Lukassen Produkties is van oudsher bovendien hét kan-
toor voor artiesten met een Nederlandstalig volksrepertoire en op basis daarvan 
sluiten artiesten met een dergelijk repertoire zich nog steeds graag aan bij Lukassen 
Produkties, zoals ook in paragraaf 3.1 aan de orde is gekomen522. Zowel van haar 
klanten als van haar artiesten geniet Lukassen Produkties ‘competentievertrouwen’ 
als boekingsagent. Nooteboom beschouwt deze vertrouwensvorm als ‘role based 
trust’. Daarbij gaat het volgens hem om het vertrouwen dat de benodigde com-
petenties zoals vaardigheden en kennis aanwezig zijn om aan de verwachtingen 
te voldoen523. De klanten van Lukassen Produkties vertrouwen op haar kennis 
en kunde voor wat betreft de organisatie en programmering van (bedrijfs)feesten 
en partijen en verwachten van Lukassen Produkties, dat zij zorgt voor program-
mering van artiesten die passen bij het feest of evenement en garant staan voor 
het succes daarvan. De artiesten waarvoor Lukassen Produkties als boekingsagent 
fungeert, vertrouwen erop dat Lukassen Produkties kennis heeft van de entertain-
mentmarkt en beschikt over de kunde hen goed weg te zetten op die markt in de 
vorm van betaalde optredens. Bij dit alles komt ook ‘procedureel vertrouwen’ om 
de hoek kijken524. Zowel de klanten als de artiesten vertrouwen op de regels en 
procedures die Lukassen Produkties volgt. Zo mag een klant er op vertrouwen dat 

520 Gastelaars, 2006: 123
521 Vgl. Gastelaars, 2006
522 Vgl. Buitendijk e.a., 2008
523 Nooteboom, 2002
524 Vgl. Buitendijk e.a., 2008
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Lukassen Produkties in het kader van een boeking de ‘regiocheck’ uitvoert en in 
de agenda de beschikbaarheid van de betreffende artiest checkt. De artiest mag er 
onder meer op vertrouwen dat Lukassen Produkties het boekingscontract in orde 
maakt, checkt of de klant heeft aanbetaald en zorgt voor de uitbetaling van de 
gage aan de artiest. Op deze manier is de bemiddeling van Lukassen Produkties 
voor wat betreft betaalde optredens voor zowel de klant als voor de artiest met de 
nodige waarborgen omkleed. Hieruit blijkt ook het ‘pragmatisch vertrouwen’ van 
zowel klanten als artiesten in Lukassen Produkties als boekingsagent. Zij vertrou-
wen erop dat Lukassen Produkties kan omgaan met situaties van vertrouwen en 
wantrouwen en accepteren dat beide tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. De klant 
vertrouwt dat de geboekte artiest op het juiste tijdstip en op de juiste plaats ver-
schijnt om op te treden, maar ziet de boeking wel graag door Lukassen Produkties 
bevestigd en geeft daarmee dus tegelijkertijd enigszins blijk van wantrouwen. De 
artiest vertrouwt dat Lukassen Produkties haar bemiddelt tegen de afgesproken 
gage, maar ziet dat wel graag terug in het boekingscontract voor het optreden, wat 
eveneens duidt op enig wantrouwen. Zowel Lukassen Produkties als de klanten als 
de artiesten accepteren deze ambiguïteit in hun onderlinge vertrouwensrelatie en 
geven daarmee blijk van ‘pragmatisch vertrouwen’ in elkaar zoals door Buitendijk 
e.a. omschreven525. In de kern is er namelijk bij zowel de klanten als bij de artiesten 
‘intentioneel vertrouwen’ in Lukassen Produkties als boekingsagent waarbij het 
volgens Nooteboom gaat om het vertrouwen dat de ander handelt naar zijn beste 
vermogen526. Uit de praktijkbeschrijving blijkt dat Lukassen Produkties zich als 
boekingsagent optimaal inzet om zowel de klant als de artiest naar tevredenheid 
te dienen. Zij streeft daarbij naar transparantie richting zowel klant als artiest en 
aangenomen kan worden dat zij over het algemeen voldoet aan hun (impliciete) 
verwachtingen. 

525 Buitendijk e.a., 2008
526 Nooteboom, 2002
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3.3 Het Megapiratenfestijn

Lukassen Produkties organiseert sinds jaar en dag de zeer populaire Megapiraten-
festijnen. Grondleggers van dit festijn zijn Eddy Mensink en Menno Muis. In 
2004 staan zij voor het eerst met een feesttent in Lemelerveld. Het is een dave-
rend succes en een tweede festijn volgt in Nieuwleusen. Van daaruit groeit het 
Megapiratenfestijn groot in het oosten en het noorden van het land. Sinds 2005 
werkt Lukassen Produkties duurzaam samen met Volendam Music BV voor wat 
betreft de organisatie van het Megapiratenfestijn. Leon Lukassen vertelt dat hij erg 
blij is met deze samenwerking want “Volendam Music BV is een goede partner om het 
Megapiratenfestijn uit te breiden in het land.” En inderdaad, het Megapiratenfestijn 
doet inmiddels ook de provincies Noord- en Zuid-Holland aan. In 2010 en ook 
in 2011 staat de tent van het Megapiratenfestijn dertien keer in het land met als 
kroon op het werk van de organisatoren een uitverkocht Megapiratenfestijn in 
het Gelredome in Arnhem. Het Megapiratenfestijn vormt een belangrijk podium 
voor (beginnende) artiesten met een Nederlandstalig repertoire en krijgt daarom 
een plaats in deze studie. Deze paragraaf geeft een blik achter de schermen bij het 
Megapiratenfestijn in Nieuwleusen in oktober 2010 en bij het Megapiratenfestijn 
in het Gelredome in december 2010. 

Het Megapiratenfestijn in Nieuwleusen
In oktober 2010 beleef ik het Megapiratenfestijn in Nieuwleusen. Wanneer ik in 
de middag kom aanrijden, blijkt de tent waarin het allemaal gaat gebeuren ergens 
midden in de weilanden van een boer te staan. Volgens de betreffende boer is dat 
toeval en“via-via” zo gekomen. De tent heeft vier masten, is negentig bij vijfen-
veertig vierkante meter en geschikt voor achtduizend mensen. Bij de ingang is 
de muntverkoop en zijn ook vier units aan toiletvoorzieningen geplaatst, die tot 
het bittere eind van het feest schoon worden gehouden door een toiletjuffrouw. 
Voor de tent is een groot terrein vrij gehouden, zodat mensen ook tussendoor een 
luchtje kunnen scheppen of iets kunnen eten. Op het terrein staan eetkarren voor 
hamburgers en broodjes bal en ook staat daar een echte Volendamse visboer, die 
aan het einde van het feest alle vis heeft verkocht. Verder staan kraampjes in het 
kader van de merchandising onder leiding van Mariëlle Lukassen en haar man. Zij 
laten hun handelswaar zien: hoeden met glitters in allerlei kleuren, diademen met 
flikkerlichtjes, lichtgevende prullaria en ook sjaaltjes en T-shirts van de artiesten, 
die ze op hun verzoek verkopen. Aangezien de kraampjes buiten zijn, staat er een 
elektrische kachel te branden, zodat de merchandisers het redelijk kunnen uithou-
den in de kou. Om half zeven ‘s avonds gaat de ingang open en stormen de eerste 
mensen het terrein op. 

Terreinbeheer
Vol enthousiasme doet de terreinbeheerder in zijn groene rubberen laarzen een 
rondje over het terrein. “Iedereen is hier één”, zegt hij. Hij werkt nauw samen met 
Eddy en Menno en kan hun gezichten lezen. Hij zegt: “Ik hoef Eddy of Menno maar 
aan te kijken of ik weet al wat er aan de hand is.” Volgens de terreinbeheerder is er 
blindelings vertrouwen in elkaar. Dat is ook nodig, want bij de organisatie van het 
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Megapiratenfestijn komt veel kijken. Ruim tevoren is het bijvoorbeeld al zaak de 
nodige vergunningen te regelen met de gemeente. Pas als dat allemaal rond is, kan 
men feitelijk aan de slag op het terrein. De terreinbeheerder geeft aan dat de tent 
een week eerder al is opgezet door de ingehuurde tentbouwers. Daarna is het hek-
werk geplaatst en het gehele terrein afgezet. De stroombekabeling is een paar dagen 
later aangebracht en ook is toen de vloer gelegd. De crewmanager zorgt daarna 
dat alles op de juiste plaats geïnstalleerd en ingericht wordt. Hij wijst aan waar 
de bars moeten komen en dergelijke. Dan laat de terreinbeheerder de elektrici-
teitsvoorzieningen zien. Het zijn twee aggregaten: één voor het licht en geluid van 
driehonderdenvijftig kilovolt en één voor de horeca van driehonderd kilovolt. Ook 
is er een noodaggregaat. Naast de aggregaten staat een tank met de biervoorraad 
van veertienduizend liter, die via pompen is aangesloten op de leidingen naar de 
horecavoorzieningen in de tent. Deze zijn bemenst met vrijwilligers, die ook in lo-
kale buurt- en sportverenigingen actief zijn en zich via die weg hebben aangemeld. 
Eén van hen zegt: “Het is prachtig om hier te staan, de sfeer is geweldig.” Dan melden 
zich twee dames van de Arbeidsinspectie bij de terreinbeheerder. Zij komen kij-
ken of de verschillende wetten op het gebied van de arbeidsbescherming worden 
nageleefd. De terreinbeheerder is een dik half uur zoet met hen. Gelukkig blijkt 
alles in orde. Ik neem een kijkje in de verbindingscommando-wagen. Van daaruit 
houden beveiligingsmensen via camera’s toezicht op het gehele terrein. Ook de 
coördinatie van de EHBO vindt van daaruit plaats, in geval van calamiteiten. De 
politie maakt eveneens gebruik van de voorzieningen, mocht dat nodig zijn. De 
politie is gedurende het festijn overigens herkenbaar en onherkenbaar over het 
gehele terrein aanwezig. Gedurende de avond doen zich een paar kleine opstootjes 
voor. In dat verband vinden snel en soepel aanhoudingen plaats, dankzij de nauwe 
samenwerking tussen de beveiligers en de politiemensen. Het publiek merkt niets 
en feest ongestoord door. 

De VIP-area
Achter de grote feesttent is de VIP-area. Hier bevinden zich drie kleedcabines, 
toiletvoorzieningen en de artiestentent met daarin een bar, een koffiezetapparaat, 
een scherm met beeld en geluid uit de feesttent en een aantal houten tafeltjes 
en stoelen. Gedurende de avond is het een drukke bedoening in en rondom de 
artiestentent. Er zijn veel gasten en iedereen lijkt elkaar te kennen. De sfeer is re-
laxed en gemoedelijk. Tussen acht en één uur ‘s avonds komen er dertig artiesten 
optreden. In de VIP-area is het dus een komen en gaan van bekende en minder 
bekende artiesten, want zegt Leon Lukassen: “Het Megapiratenfestijn is hét podium 
voor beginnende artiesten.” Ik zie vele grote namen uit de Nederlandstalige muziek-
wereld verschijnen, waaronder Marianne Weber, Corry Konings, Thomas Berge, 
Jan Keizer en Annie Schilder, de 3JS en Monique Smit. Ook zijn er regionale 
bekendheden zoals Jannes en Harm Wolters. Verder geven voor mij onbekende 
artiesten ‘acte de presence’, maar een groot deel van hen is wel degelijk populair 
bij het aanwezige publiek. De meeste artiesten die optreden, zijn aangesloten bij 
Lukassen Produkties of bij Volendam Music BV. Voor de artiesten is een apart par-
keerterrein vrij gehouden, zodat ze direct bij de artiesteningang zijn. De meesten 
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van hen duiken na aankomst een kleedcabine in om zich gereed te maken voor hun 
optreden. Joyce Lukassen fungeert als technisch producent en is verantwoordelijk 
voor de planning van de optredens. Zij vangt de artiesten op en zorgt dat zij op 
het juiste moment klaar staan om op de bühne te verschijnen. Deze avond is er 
een belangrijke wijziging in het programma. Nick & Simon zouden het festijn 
afsluiten, maar door ziekte van Nick kan dat niet door gaan. Joyce gooit hierop het 
programma zodanig om, dat Jan Smit de afsluiting doet. Zij licht de geluidsman 
en presentator van het feest aan het eind van de middag in, zodat zij daar rekening 
mee kunnen houden in hun voorbereiding. 

Achter de ‘deure’
De artiesten lopen backstage in de feesttent een steiger op naar de geluidsman om 
hun geluidsdrager af te geven. Vervolgens is het wachten op hun beurt. De geluids-
man legt uit dat alle artiesten optreden met een geluidsband. Hij krijgt van elke 
artiest een geluidsdrager en een lijstje met nummers die zij gaan zingen en zorgt 
vervolgens voor de “juiste instartjes.” Hij maakt gebruik van een digitale meng-
tafel waarin ‘scenes’ opgeslagen kunnen worden, zodat niet telkens opnieuw een 
soundcheck nodig is. Bij het Megapiratenfestijn doet de geluidsman circa honderd 
‘instartjes’ en voor hem is het dan ook “vijf uur lang opletten geblazen.” Inmiddels 
weet hij wat voor welke artiest belangrijk is. “De één wil bijvoorbeeld meer galm dan 
de ander” en de geluidsman speelt daar al op voorhand op in. Hij ziet het als zijn 
taak te zorgen dat de optredens van de artiesten vlekkeloos verlopen. Zelf draagt 
hij daarom ook ‘inears’, zodat hij de geluidsprojectie goed in de gaten kan houden. 
Ook heeft hij continu contact met de geluidsman die voor op het podium staat en 
zorg draagt voor een goede akoestiek in de feesttent. Een aantal artiesten, waaron-
der die van Volendam Music BV, brengt overigens een eigen geluidsman mee. In 
dat geval staat de geluidsman van het Megapiratenfestijn zijn apparatuur even af, 
zodat “de geluidsman van Volendam de apparatuur kan gebruiken om alle Volendamse 
blokjes te doen.” Tot slot geeft de geluidsman nog mee dat Willie Oosterhuis, de 
presentator van het Megapiratenfestijn, het publiek bezig houdt als achter de scher-
men onverhoopt iets mis gaat. “Willie is een goede buffer”, zegt de geluidsman. Vlak 
voordat de artiesten het podium op moeten, gaan zij backstage achter de beroemde 
‘deure’ staan. De ‘deure’ is een begrip voor het publiek van het Megapiratenfestijn 
en is volgens Leon en Willie “het hart van het programma.” Willie legt uit dat het 
publiek niet weet wie er achter de ‘deure’ staat, zodat het een verrassingseffect 
heeft. Hij is op dat idee gekomen door de deurbel als natuurlijk signaal om “effe 
open te doen.” De ‘deure’ is aan de backstage zijde vol gekrabbeld door artiesten die 
daar eerder hebben staan wachten. Eén van hen heeft erop geschreven: “De mooiste 
deur van Piratenland.” 

Door de ‘deure’
De feesttent is van het begin tot het einde afgeladen. Dit is te verklaren doordat het 
programma niet vooraf bekend is bij het publiek en men dus niet weet wie op welk 
tijdstip optreedt. De stemming zit er goed in. Veel mensen hossen er lekker op los 
en het bier vliegt door de lucht. Het Megapiratenfestijn is zeker geen feest om in je 
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beste kleding naar toe te gaan. Ik zie zelfs mensen op klompen in het gras springen. 
Veel mensen bezoeken het festijn vaker, maar er zijn ook bezoekers die het “een 
keer willen meemaken”. Het publiek kan via grote schermen goed zien wat er op 
het podium gebeurt. Vanuit de TV-wagen achter de tent wordt dat geregisseerd. 
Ook is een sms-service ingericht, waardoor het publiek berichten kan sms-en naar 
een speciaal nummer. De berichten verschijnen later op het scherm, mits ze door 
de screening op toonbaarheid komen. De aard van de berichten varieert van infor-
matief tot geinig en soms is het gewoonweg een goedkope manier om reclame te 
maken voor een lokaal bedrijf. Willy Oosterhuis verschijnt op het podium en een 
luid gejuich volgt. Hij heeft zich gehuld in een flamboyant pak met lila en rozige 
kleuren. Het is een verschijning die de nodige hilariteit oproept. Hij kondigt de 
artiesten aan met telkens dezelfde tune: “De deure, de deure, wie stiet er oachter de 
deure.” Dan gaat de deur open en komt een artiest de trap aflopen naar het podium. 
De verlichting in de feesttent geeft ook het podium een feestelijke tint. Aan beide 
kanten van het podium staat in gekleurd neon-licht ‘Piratenfestijn’ te lezen en in 
de feesttent zelf hangen slingers met gekleurde lampen. Willie ‘leest’ wat nodig is 
om de avond tot een succes te maken. Hij doet dat naar eigen zeggen op gevoel. Hij 
brengt rust als dat nodig is en doet dat bijvoorbeeld bij het programmaonderdeel 
‘Tip voor de Top’, waarin beginnende artiesten hun debuut maken. Verderop in 
de avond dweept hij het publiek juist op. Door de speakers klinkt een lied over 
‘de blote konte’. Willie doet zijn riem langzaam los, draait een paar keer met zijn 
ogen, keert zich om en loopt de trap op richting ‘de deure’. Als hij bovenaan de 
trap met zijn rug naar het publiek voor ‘de deure’ staat, klinkt er “we dansen en 
springen in de rondte, in de blote konte” door de feesttent, waarop Willie zijn broek 
naar beneden doet, zijn blote billen goed aan het publiek toont en vervolgens door 
‘de deure’ van het podium verdwijnt. Het publiek joelt en ook een aantal bezoe-
kers laten hun broek zakken. Het is een dolle boel bij Megapiratenfestijn. Wat 
later komt Jannes door de ‘deure’ en dan gaat de feesttent los. Alle handen gaan 
omhoog en iedereen zingt met hem mee. Willie noemt Jannes dan ook met recht 
“de koning van de piraten!”, als hij klaar is met zijn optreden en het podium verlaat. 
Het einde van het festijn nadert. Jan Smit verschijnt als sluitstuk van de avond. De 
programmering loopt op schema. Willie heeft vooraf van Leon Lukassen meege-
kregen dat van uitloop geen sprake mag zijn. Dat is op subtiele wijze als volgt door 
Leon kenbaar gemaakt: “Ik heb een huishoudelijke mededeling namelijk één uur is 
één uur.” Het heeft alles te maken met de voorwaarden waaronder de vergunningen 
zijn verstrekt en het strenge toezicht op de naleving daarvan. Terwijl Jan Smit door 
Willie nog wordt teruggemaad op de bühne voor een toegift, zijn de mensen achter 
de schermen al druk bezig met opruimen en afbreken. Jan Smit geeft na afloop van 
zijn optreden aan dat het Megapiratenfestijn een grote rol heeft gespeeld in zijn 
succes in Nederland. “Aan mijn optredens bij de Megapiratenfestijnen heb ik veel fans 
overgehouden”, aldus Jan. 
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De grote uittocht en daarna…
Het is één uur in de nacht en het Megapiratenfestijn zit erop. Het publiek vertrekt 
geleidelijk. De crew is de tribune bij het podium al aan het afbreken en het hoofd 
beveiliging kijkt terug op een geslaagde avond. Buiten hebben de mensen van 
Traffic Support hun handen vol om het vertrekkende verkeer in goede banen te 
leiden. De weg is afgezet met maar ‘one way out’, zodat alle auto’s niet door het 
dorp kunnen rijden. Aangeschoten en dronken mensen waggelen over straat naar 
huis. Zo hier en daar hangt iemand laveloos tegen een boom aan. Terug in de feest-
tent is het een grote bende. Van het gras is niets over en de grond ligt bezaaid met 
vertrapte plastic bekertjes. Zuigwagens halen alle troep weg en in de nacht wordt 
het meeste al afgebroken en opgeruimd door de crew. Het afbreken van de tent 
gebeurt de volgende ochtend. De vraag is echter of de juiste heftruck op tijd ter 
plaatse is. De terreinbeheerder stelt: “anders is ’t behelpen.” Na afloop van het festijn 
is de artiestentent nog vol. De sfeer is nog steeds gemoedelijk. Iedereen is onder het 
genot van een drankje aan het na- of bijpraten. Leon Lukassen heeft geen woord 
te veel gezegd: “Willie Oosterhuis is de verbindende factor op het Megapiratenfestijn 
en brengt 110% dynamiek.” Willie zelf vindt dat het Megapiratenfestijn staat voor 
“de viering van het Nederlandse lied.” Volgens hem heeft de enorme populariteit van 
het Nederlandstalige lied te maken met een behoefte van mensen aan een stukje 
cultuurbehoud. “Massaal zingen, verbindt”, aldus Willie. Het Megapiratenfestijn 
in Nieuwleusen zit erop. Op naar de jaarlijkse afsluiting van het festijn in het 
Gelredome!

Piraten der lage landen in het Gelredome
Op zaterdag 11 december 2010 vindt Europa’s grootste piratenfeest met dertigdui-
zend bezoekers plaats in het Arnhemse Gelredome. Om zes uur ‘s avonds gaan de 
deuren van het stadion open. Ik arriveer rond drie uur in de middag. De mensen 
van ‘Traffic Support’ zijn dan al bezig het verkeer richting het Gelredome te re-
gelen. Als ik richting de ingang van het stadion loop, hebben de eerste bezoekers 
zich daar al verzameld. In het Gelredome worden de laatste zaken geregeld. Leon 
Lukassen en Menno Muis staan bij de hoofdingang nog wat dingen af te stemmen, 
voordat ze elk aan de slag gaan. “Ik heb het al erg druk”, zegt Leon. Hij laat een doos 
vol enveloppen zien en vertelt dat een heleboel mensen hun toegangskaarten niet 
hebben ontvangen vanwege de poststakingen de week ervoor. Dat betekent dus dat 
al deze kaarten bij de ingang worden afgehaald. Leon staat daar met zijn neefje om 
het allemaal in goede banen te leiden. Hij blijft de rust zelve want “het komt wel 
goed.” De enveloppen zijn voorzien van de naam van degene die ze besteld heeft 
en zijn gesorteerd op alfabetische volgorde. Leon licht toe dat de website www.
megapiratenfestijn.nl de keuzemogelijkheid biedt de kaarten via een overschrij-
ving te betalen. Nadat het geld is bijgeschreven, worden de kaarten door Lukassen 
Produkties per post verzonden. Het gros van de kaarten wordt echter bij bestelling 
via de site direct betaald via bijvoorbeeld een creditcard en meteen verzonden in 
de vorm van een e-ticket. “Niet iedereen in onze doelgroep, heeft thuis een computer 
of weet hoe internetbankieren werkt”, aldus Leon. 
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De laatste voorbereidingen in het Gelredome
Binnen is iedereen druk in de weer rondom het podium. Lee Towers doet een 
soundcheck en de geluidsman probeert het geluid uit. Het galmt doordat het sta-
dion leeg is. “Vanavond klinkt het goed”, verzekert hij mij. Lee is in ieder geval 
zeer tevreden, zoals is af te leiden uit zijn uitspraak: “Wat een geluid, het klinkt wél 
zeg!” Ondertussen zetten de twee mensen van de pyrotechniek de puntjes op de i. 
Al het vuurwerk staat gereed en zij testen of alles goed is afgesteld. Er staat nogal 
wat paraat: vlammenkasten, witte rookpluimen, confettikanonnen, lichtflitsen 
met knallen erin, vuurwerkfonteinen en slingerslierten die dertig meter de zaal in 
gaan. Alles is te bedienen vanaf een paneel dat naast het geluid staat opgesteld. De 
coördinator van de pyrotechniek legt uit dat hij ook “jetjes kan maken van zes meter 
hoge vuurwerkfonteinen van elk één seconde” of “waaiers kan schieten van gekleurde 
vlammen.” Spelen met vuur dus, maar dan wel op professionele wijze want de co-
ordinator weet uit ervaring wat wel of niet kan. Hij geeft aan dat nog nooit iets is 
mis gegaan met letsel tot gevolg. Wel vindt hij de ‘timing’ soms lastig zoals blijkt 
uit zijn volgende uitspraak: “Ik ken niet alle muziek dus soms ben ik net een tikkeltje 
te laat.” Hij baalt daar dan vervolgens van, maar het publiek merkt het meestal niet 
eens omdat dat in het totale gebeuren op het podium niet opvalt. Terugkomend 
op de veiligheid vertelt de coördinator dat al het materiaal geïmpregneerd moet 
zijn en hij niet op de knop drukt, zolang mensen te dicht bij het vuurwerk staan. 
Immers vlak voor het podium staan geregeld ook cameramensen, fotograven of 
beveiligingsmensen. De coördinator let dus goed op en staat continu in verbinding 
met zijn collega die de andere kant van het podium overziet, voordat hij het vuur, 
de confetti of slierten de lucht in laat gaan. 

Het regieoverleg
Tijdens het regieoverleg krijgt de coördinator pyrotechniek te horen wanneer 
welke ‘special effects’ plaats moeten vinden. Bij het regieoverleg zitten ook de re-
giecoördinator en zijn assistente, de programmaleider, Willie Oosterhuis als pre-
sentator van het Megapiratenfestijn en Menno Muis als organisator van het festijn. 
De regiecoördinator voert de centrale beeldregie vanuit de TV-wagen. Daar zijn 
ongeveer dertig mensen aan de slag in verband met opnames voor Sterren.nl en 
voor de TROS. De programmaleider zorgt de hele avond dat de artiesten in de 
juiste volgorde optreden en zij op de juiste plek op het podium staan. Dat laatste is 
vooral van belang bij de ‘special effects’. De gehele setlist wordt doorgenomen. De 
regiecoördinator geeft aan welke artiesten in de uitzending van de TROS komen. 
Menno voegt daar aan toe: “Er moet in ieder geval vuurwerk zijn bij ‘You never walk 
alone’ van Lee Towers en op het einde bij Nick & Simon pakken we uit.” Willie geeft 
een waarschuwing: “Als er tijd over is, laten we Nick & Simon een extra nummer doen 
maar ‘Rosanne’ is het laatste nummer dus dan moeten de fonteinen afgaan.” Iedereen 
maakt daar een aantekening van. Menno vraagt de coördinator pyrotechniek wat 
hij verder allemaal voorradig heeft en krijgt vervolgens tekst en uitleg. Willie vindt 
dat het in ieder geval moet vlammen bij Jannes. De rest is het daar mee eens. De 
regiecoördinator stelt vervolgens voor bij de opening hoge vlammen te gebruiken. 
Menno vraagt daarop of de opening ook in de TROS-uitzending zit. Dat blijkt het 
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geval te zijn en dus is iedereen het snel eens dat daar flink gevlamd moet worden. 
Even ontstaat discussie over het exacte moment van de vlammen bij de opening. 
Om de tekst ‘loat goan’ van Willie als teken aan te houden, vindt Menno geen goed 
idee want “Willie roept dat wel honderd keer.” Al snel heeft men overeenstemming: 
het moment is aan het einde van de opening. Willie zegt tegen de coördinator py-
rotechniek: “Je moet het zelf maar een beetje aanvoelen wanneer het moet gebeuren.” 
De assistente van de regiecoördinator meldt dan dat bij het ‘Wiegelied’ van de 3JS 
het dak er altijd af gaat. Zij vindt dat daar iets bijzonders op z’n plaats is. Menno 
beaamt dat en dus komen er ook dan vlammen. Het confettikanon gaat af bij Frans 
Duijts en bij Wolter Kroes is het knallen. “De waaiervlammen passen mooi bij ‘Take 
me to Ibiza’ van Jan & Annie”, aldus Menno. Ook dat wordt op de setlist aange-
tekend. Wat vervolgens nog resteert aan ‘special effects’ wordt verdeeld over de 
overige artiesten die ook in de TROS-uitzending komen. Menno sluit het overleg 
dik tevreden af met de volgende woorden: “We hebben een fantastisch programma 
vanavond. Dat wordt écht knallen!” 

Onrust door een gebrek aan portofoons
Wanneer ik na het regieoverleg in de productiekamer zit, geeft het Hoofd Beveiliging 
aan te weinig portofoons te hebben. Hij heeft dertig portofoons meegenomen, 
zoals hem vooraf was gevraagd, maar ze vliegen de productiekamer uit. Voor de 
zekerheid heeft hij de helft al apart gehouden voor de beveiligers. Een dame van de 
technische dienst van het Gelredome komt de productiekamer binnen en pakt de 
één na laatste portofoon. Het Hoofd Beveiliging besluit dat te melden aan Leon. 
Leon vraagt hoe of wat en de betreffende dame van de technische dienst legt hem 
zelf via de portofoon uit, dat ze het nodig heeft om alle faciliteiten te kunnen 
waarborgen gedurende de avond. Dan loopt Joyce Lukassen de productiekamer 
binnen. Zij begeleidt de artiesten en heeft twee portofoons nodig. Ze is niet blij 
dat er nog maar één is en roept haar broer Leon op per portofoon: “Ik heb maar één 
portofoon en daar heb ik niets aan want dan sta ik met niemand in verbinding voor 
wat betreft de artiesten.” Het Hoofd Beveiliging ziet ondertussen nog een portofoon 
op een andere tafel liggen en wijst Joyce daarop. Joyce sluit opgelucht haar gesprek 
met Leon af en gaat met de portofoons aan de slag. Deze blijken echter niet goed 
te werken. “Joyce voor Wouter” komt niet door en andersom ook niet. Het Hoofd 
Beveiliging checkt of de portofoons wel op kanaal vier staan. Dat blijkt zo te zijn. 
Maar al snel wordt duidelijk dat kanaal vier niet in de lucht is en dat het contact 
via kanaal één moet lopen. Dat werkt namelijk wel. Joyce is blij, want de deuren 
zijn al open en over een half uur begint het voorprogramma. Ze moet dus écht snel 
aan de slag, wil de programmering niet de mist ingaan. 

Backstage tijdens het festijn
Gedurende de avond ben ik de schaduw van Aloys Buijs. Hij heeft deze avond twee 
petten op. Hij vertegenwoordigt Volendam Music BV als medeorganisator van het 
Megapiratenfestijn, maar heeft ook werk aan de winkel als artiestenmanager omdat 
drie artiesten van Volendam Music BV op het podium staan deze avond. Aloys is 
zeer relaxed. Hij loopt wat rond, maakt hier en daar een praatje, drinkt wat bak-
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kies koffie, rookt zo nu en dan een sigaretje, sms’t soms iets naar iemand en zegt 
tegen mij: “Ik doe op zo’n avond als deze niet zo veel hoor.” Maar ondertussen heeft 
Aloys wel zijn contacten onderhouden en wat zaakjes geregeld met onder meer 
een vertegenwoordiger van een platenmaatschappij waar hij ook mee werkt. Dan 
krijgt hij telefoon. Het is ome Cor die met Monique Smit is gearriveerd. Aloys 
gaat er op af om ze te begroeten. Monique loopt backstage naar het podium, doet 
haar optreden en gaat in sneltreinvaart met haar oom door naar de IJsselhallen in 
Zwolle. Daar staat haar broer Jan vanavond in het kader van zijn ‘Leef je Uit’-tour 
en zij is zijn gastartiest. Jaap Buijs is deze avond ook bij Jan in Zwolle. Aloys keert 
weer terug naar de VIP-bar. Het is tijd voor een biertje. Hij voegt zich even bij een 
zakelijk contact die zorgt voor flyers, krantjes en dergelijke voor wat ‘social talk’. 
Zodra Peter Beense arriveert, komt Aloys weer in de benen. Hij loopt met Peter 
mee richting het podium, neemt tijdens zijn optreden een kijkje bij het geluid, 
wacht Peter vervolgens backstage op en loopt weer met hem terug richting de VIP-
bar. Zo gaat het ook met de 3JS, die een dik half uur later acte de presence geven. 
“Het gaat erom dat je er bent”, zegt Aloys. Zijn aanwezigheid is een must als me-
deorganisator en uiteraard prettig voor de artiesten van Volendam Music BV voor 
het geval iets niet goed loopt. Maar de belangrijkste reden blijkt uit het volgende 
citaat van Aloys: “Hier gebeurt het, het begin van zaken doen met elkaar. Het start 
met een babbeltje, gevolgd door een belletje en dan gaat ’t balletje rollen.” Dan kijkt 
Aloys op zijn horloge en constateert hij dat het tijd is voor de Meet & Greet die 
gepland staat met Nick & Simon. 

Aloys zoekt Nick & Simon op en voegt zich bij hen. Na de Meet & Greet staat 
een kort interview voor een krant op de rol en vervolgens trekt de stoet richting 
het podium. Daar informeert de programmaleider Nick & Simon over het vuur-
werk tijdens hun optreden en de positie die ze in verband daarmee op het podium 
moeten innemen. Willie kondigt Nick & Simon vervolgens groots aan. Zij geven 
een geweldig optreden. Bij het nummer ‘Rosanne’ gaan de vuurwerkfonteinen- en 
vlammen af, zoals in de middag is besproken. Het ziet er spectaculair uit. Nadat 
het applaus in ontvangst is genomen, komen Nick & Simon het podium af. Daar 
geeft Simon meteen bij Menno en Aloys aan geschrokken te zijn van het vuurwerk. 
Het was voor zijn gevoel erg dichtbij en zijn arm voelt ook warm aan. De schrik is 
van zijn gezicht af te lezen en goed te begrijpen gezien zijn persoonlijke ervaring 
bij de Volendamse Nieuwjaarsbrand jaren terug. Aloys zegt Simon toe het met 
Menno te bespreken en begeleidt Nick & Simon snel richting de uitgang, zodat zij 
weg kunnen rijden voordat de massale uittocht uit het Gelredome begint. Terug 
in de VIP-bar komt Menno al op Aloys af. Hij meldt een check te hebben gedaan 
bij de coördinator van de pyrotechniek en dat het vuurwerk écht op veilige afstand 
was geplaatst. Ook heeft de programmaleider Nick & Simon vooraf geïnformeerd. 
Aloys neemt alle informatie tot zich en is ondertussen bezig met nazorg richting 
Nick & Simon per sms. Daarna licht hij Menno kort toe waar het schrikeffect 
van Simon vandaan komt en dat het van belang is een volgende keer de fonteinen 
verder weg te plaatsen. Menno begrijpt het en biedt zijn excuses aan. Het gesprek 
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gaat daarna over op andere zaken. Even later schuiven ook Leon en Joyce aan en er 
wordt nog wat nagepraat met als eindconclusie dat het Megapiratenfestijn 2010 is 
afgesloten met een spectaculaire avond in het Gelredome. 

Op basis van bovenstaande praktijkbeschrijvingen van het Megapiratenfestijn geef 
ik hierna aan welke rol het Megapiratenfestijn speelt in het kader van het organi-
seren en managen van succes in de Nederlandstalige muziekwereld en ga ik in op 
de factoren die van invloed (kunnen) zijn op het succes van het Megapiratenfestijn 
zelf. 

Het belang van het Megapiratenfestijn in het kader van de tijdsgeest
In hoofdstuk één is al aangegeven dat de Nederlandstalige muziek de laatste jaren 
in populariteit is toegenomen onder invloed van maatschappelijke tendensen527. 
Tegelijkertijd is de fysieke verkoop van muziek onder druk komen te staan door 
de toenemende digitalisering en informatisering. Het aantal artiesten is gegroeid, 
doordat de middelen om muziek te produceren goedkoper en breder toegankelij-
ker zijn dan voorheen. De consument is bovendien niet langer bereid veel te beta-
len voor muziek, waardoor het belang van betaalde live-optredens als bron van in-
komsten voor artiesten toeneemt528. In 2004 speelt Lukassen Produkties in op deze 
veranderingen in de muziekbusiness door een podium voor (beginnende) artiesten 
in het Nederlandstalige (volks)genre te organiseren. Lukassen Produkties brengt 
op het Megapiratenfestijn de (beginnende) artiesten, die zij begeleiden in één klap 
onder de aandacht van duizenden bezoekers. Het Megapiratenfestijn is daarmee 
een belangrijk promotiemiddel voor de (beginnende) artiesten en vormt tegelij-
kertijd een bron van inkomsten voor hen (betaalde optredens) en voor Lukassen 
Produkties (betalende bezoekers). 

Het idee om in de vorm van het Megapiratenfestijn een podium te organiseren 
voor (beginnende) artiesten met een Nederlandstalig (volks)repertoire, getuigt 
van een op de tijdsgeest aangepaste marketingstrategie. Lukassen Produkties is het 
eerste artiestenbureau in Nederland dat in reactie op de impact van alle veran-
deringen in de muziekbusiness op het succes van hun artiesten, de focus verlegt 
van muziekverkoop naar de organisatie van een evenement met live-optredens van 
artiesten529. Andere artiestenbureaus doen dat later ook, zodat sprake is van een 
‘uniqueness paradox’ zoals door Parker omschreven. Immers, Lukassen Produkties 
beantwoordt de veranderingen in de muziekbusiness in 2004 op unieke wijze maar 
haar concurrenten komen (later) tot soortgelijke reactie op die veranderingen wat 
de uniciteit van het antwoord van Lukassen Produkties op de veranderingen in de 
muziekbusiness paradoxaal maakt530. 

527 Vgl. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2007
528 Vgl. Baskerville en Baskerville, 2010
529 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
530 Parker, 2000
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Strategische samenwerking van Lukassen Produkties en Volendam 
Music 
In 2006 gaan Lukassen Produkties en Volendam Music BV een strategische al-
liantie aan door ten aanzien van de organisatie van het Megapiratenfestijn de 
handen ineen te slaan. Een strategische alliantie tussen twee of meer organisa-
ties is volgens Kaats e.a. terug te voeren op een gezamenlijk belang531. Dat gaat 
ook in dit geval op. Leon Lukassen wil het Megapiratenfestijn succesvol uitbrei-
den naar andere regio’s in Nederland om haar marktsegment te vergroten, voor 
zowel het Megapiratenfestijn (betalende bezoekers) als voor de artiesten die bij 
Lukassen Produkties zijn aangesloten en op reguliere basis optreden tijdens het 
Megapiratenfestijn (betaalde optredens en publiciteit). Volendam Music BV ziet 
haar artiesten graag regulier in de programmering van het Megapiratenfestijn opge-
nomen, omdat ze op die manier duizenden bezoekers in vrijwel geheel Nederland 
bereiken en dat hun concurrentiepositie binnen de Nederlandstalige muziekbusi-
ness verstevigt. De alliantie van

Lukassen Produkties en Volendam Music BV is voor beide partijen een middel om 
twee verschillende markten te verbinden, namelijk de evenementenmarkt en de 
muziekmarkt. In lijn met die visie van Bamford e.a. is de alliantie van Lukassen 
Produkties en Volendam Music BV daardoor onderdeel van hun concurrentiestrate-
gie532. In de alliantie geven Lukassen Produkties en Volendam Music BV vanuit een 
gelijkwaardige positie invulling aan ‘verkennende samenwerking’ zoals door Kaats 
en anderen beschreven. Hun samenwerking is namelijk gericht op het openen van 
nieuwe mogelijkheden door slim te combineren. Ook is het gericht op uitwisse-
ling van ‘product’ zonder dat de partners vergaande organisatorische aanpassingen 
doen of hun eigenheid loslaten533. Dat verklaart ook waarom Lukassen Produkties 
feitelijk zorg draagt voor de organisatie en uitvoering van het Megapiratenfestijn 
en Volendam Music BV zich daar niet in mengt. 

Evenementenorganisatie
Volgens de definitie van Verhaar is het Megapiratenfestijn aan te merken als een 
grootschalig evenement. Het is immers een speciale, tijd- en plaatsgebonden ge-
beurtenis die door Lukassen Produkties en Volendam Music BV bewust is gepland 
en gericht is op meer dan vijfduizend bezoekers met als doel het Nederlandse 
levenslied te promoten. Gezien onder meer de organisatorische complexiteit en 
de multidisciplinaire samenwerking, die nodig is om het Megapiratenfestijn neer 
te zetten, ligt een projectmatige aanpak voor de hand opdat gefaseerd gemanaged 
kan worden. Verhaar onderscheidt in dat verband vijf fasen: initiatief, voorbe-
reiding, uitwerking, uitvoering en afwikkeling. De praktijkbeschrijving van het 
Megapiratenfestijn legt bloot dat de organisatie ervan deels stoelt op improvisatie, 

531 Kaats e.a., 2005
532 Vgl. Bamford e.a. 2003
533 Kaats e.a., 2005
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doordat in de fasen van voorbereiding en uitwerking een aantal zaken onvoldoende 
zijn onderkend. Door deze zaken aan de hand van een evaluatie te verbeteren, is de 
organisatie van het Megapiratenfestijn verder te professionaliseren534. 

De organisatie van de verstrekking van toegangskaarten
In de voorbereidingsfase van een groot evenement is het volgens Verhaar van be-
lang een uitgebreide beschrijving te maken van alle organisatorische onderdelen en 
de mogelijke consequenties van gemaakte keuzes in dat verband535. In de voorbe-
reidingsfase van het Megapiratenfestijn is de wijze waarop de verkoop en verstrek-
king van toegangskaarten is georganiseerd en zijn de mogelijke risico’s daarvan aan 
de orde. Vanuit het principe ‘klant is koning’ kiest Lukassen Produkties niet voor 
de optie de kaartverkoop voor het Megapiratenfestijn in volle omvang te digita-
liseren. Lukassen Produkties differentieert de kaartverkoop in het licht van wat 
organisatorisch mogelijk is én in het licht van de verscheidenheid van de (poten-
tiële) bezoekers van het Megapiratenfestijn. Het proces van bestelling tot en met 
verzending van de toegangskaarten is geautomatiseerd (front-office), maar biedt 
vanuit servicegerichtheid ruimte voor een afwijkende aankoopwijze met handma-
tige activiteiten bij Lukassen Produkties (back-office) tot gevolg. Het bestelproces 
biedt immers de mogelijkheid de bestelde toegangskaarten te betalen via een ou-
derwetse ‘overschrijving’ en ze per post te ontvangen536. In december 2010 komt 
deze service van Lukassen Produkties onder druk te staan door de poststaking bij 
TNT uit protest tegen een groot aantal gedwongen ontslagen. Het is een reactie 
op de afname van het postvolume als gevolg van de toenemende digitalisering van 
post. Hoewel deze staking plaatsvindt buiten de scope van de muziek- en evene-
mentenbranche heeft het wel degelijk impact op spelers binnen die branche. Het 
dwingt Lukassen Produkties tot improvisatie in de ‘back-office’ voor wat betreft de 
verstrekking van toegangskaarten voor het Megapiratenfestijn in het Gelredome537. 
Leon Lukassen richt een afhaalpunt voor de toegangskaarten in bij de ingang van 
het Gelredome en heeft daarmee extra werk aan de winkel. Het afhaalpunt kan 
namelijk niet zonder bemensing en de kaarten moeten vooraf logisch (op naam) 
gesorteerd zijn, zodat ze ter plekke makkelijk vindbaar zijn zodra de bezoekers 
zich melden. Uit deze situatie blijkt dat het vanuit het organisatieperspectief voor 
Lukassen Produkties efficiënter is de ‘technostructuur’ ten aanzien van de kaartver-
koop voor het Megapiratenfestijn zodanig aan te passen, dat de toegangskaarten te 
allen tijde in de vorm van een e-ticket worden verstrekt. Immers, indien (potenti-
ele) bezoekers van het Megapiratenfestijn in staat zijn hun toegangskaarten digitaal 
te bestellen, zijn zij logischerwijs ook in staat ze digitaal te ontvangen. Een derge-
lijke verschuiving van vraaggericht naar meer aanbodgericht werken, doet niet af 
aan de klantgerichtheid die Lukassen Produkties hoog in het vaandel heeft staan. 
Gastelaars geeft in dat verband aan dat het bij klantgerichtheid niet gaat om het 

534 Verhaar, 2009
535 Vgl. Verhaar, 2009
536 Vgl. Gastelaars, 2006
537 Vgl. Pettigrew, 1997
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bieden van absolute keuzevrijheid en vergaande zelfbeschikking aan klanten, maar 
juist om het hanteerbaar houden van organisatieprocessen en het kunnen afleggen 
van rekenschap daarover538. 

De opmaak van een produktiedraaiboek
In de uitwerkingsfase van het Megapiratenfestijn is het opstellen van een pro-
ductieprogramma en een draaiboek van het Megapiratenfestijn aan de orde ten 
behoeve van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de productie ervan539. 
Volgens Damiaens beschrijft een goed en duidelijk draaiboek per productiedeel 
gedetailleerd en in chronologische volgorde de verschillende taken die uitgevoerd 
moeten worden en geeft het aan wie voor welke taak verantwoordelijk is540. Eind 
2010 blijkt tijdens de uitvoeringsfase van het Megapiratenfestijn in het Gelredome 
dat de regie op de uitgifte van de portofoons niet is belegd. Het Hoofd Beveiliging 
signaleert dat en neemt het zekere voor het onzekere door genoeg portofoons voor 
de beveiligers achter te houden. Ook besluit hij op enig moment Leon Lukassen te 
informeren over het dreigende tekort aan portofoons en zijn acties in dat verband 
om eventuele risico’s als gevolg daarvan te ondervangen. Het Hoofd Beveiliging 
vangt een leemte in de productie op, door op dat moment de regie op de uitgifte 
van de portofoons op zich te nemen. Het belang daarvan blijkt wanneer Joyce twee 
portofoons wil afhalen om de artiesten te kunnen begeleiden. Even ziet het er naar 
uit dat nog maar één portofoon beschikbaar is en zij haar taak niet kan doen. Het 
Hoofd Beveiliging biedt uitkomst door Joyce portofoons te verstrekken, die ei-
genlijk voor beveiligers bedoeld zijn en helpt haar ook de portofoons operationeel 
te krijgen. Ondertussen tikt de klok door en is de start van het voorprogramma 
al in zicht. Joyce moet zich haasten om de artiesten voor het voorprogramma op 
tijd richting het podium te begeleiden. Deze situatie illustreert het belang van het 
voorhanden hebben van een goed, volledig en duidelijk productiedraaiboek. 

Projectmanagement en projectleiding
Uit het bovenstaande blijkt dat de organisatie van een (grootschalig) evenement 
vraagt om een projectmatige aanpak. Op basis van de praktijkbeschrijving is Leon 
Lukassen te duiden als de projectmanager van het Megapiratenfestijn. Hij heeft 
beslissingsbevoegdheid over alles wat het Megapiratenfestijn aangaat en is ook in-
tegraal verantwoordelijk voor het festijn. Op onderdelen opereert Leon echter ook 
als projectleider, terwijl het gezien de omvang van het Megapiratenfestijn geen 
overbodige luxe is die rol apart bij iemand te beleggen. Een projectleider kan im-
mers belast worden met de verantwoording voor de totstandkoming en de organi-
satie van het Megapiratenfestijn, waarbij hij of zij periodiek aan Leon, in zijn rol 
van projectmanager, rapporteert. Het zal de aansturing van het evenement verge-
makkelijken en een meer geïntegreerde aanpak in de voorbereiding, uitwerking 
en uitvoering ervan bevorderen. Bovendien zorgt het voor verduidelijking in de 
positionering en bevoegdheden van een ieder, waardoor de organisatie van het 

538 Gastelaars, 2006
539 Verhaar, 2009
540 Damiaens, 2007
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Megapiratenfestijn zich verder uit kan kristalliseren in de richting van een project-
organisatie en aan professionaliteit kan winnen541. In 2010 is de beslissingsmacht 
bij het Megapiratenfestijn namelijk niet duidelijk genoeg belegd en niet in een 
organisatievorm gegoten. De organisatoren van het Megapiratenfestijn doen de 
aansturing van dit grootschalige evenement vanuit een ‘trustbenadering’542. Het 
gevolg is dat het functioneren van het Megapiratenfestijn als organisatie wordt 
bepaald door aparte functie- en vakgebieden, die over het algemeen afzonderlijk 
van elkaar werken volgens eigen professionele maatstaven543. Zoals hierboven al is 
toegelicht, kan een projectleider dat gesmeerder laten lopen. Daarmee krijgt de 
aansturing van het Megapiratenfestijn een impuls vanuit een ‘controlbenadering’ 
en zal een betere balans tussen ‘trust’ en ‘control’ in de aansturing ontstaan. Enige 
‘control’ in de aansturing is onontbeerlijk bij een grootschalig evenement zoals het 
Megapiratenfestijn544. 

Hoewel in de aansturing van de organisatie van het Megapiratenfestijn de trust-
benadering overheerst, geeft het regieoverleg in het Gelredome wel blijk van enige 
controlbenadering545. Tijdens het regieoverleg neemt Menno Muis de leiding. De 
vanzelfsprekendheid waarmee dat gebeurt, is te verklaren vanuit de formele positie 
van Menno als medeorganisator van het Megapiratenfestijn546. Menno houdt de 
strategische autonomie in eigen handen en trekt ook een deel van de operatio-
nele autonomie naar zich toe. De wijze waarop hij de inzet van de pyrotechniek 
toedeelt aan optredende artiesten, is in dat verband illustratief. Menno laat zich 
daarbij leiden door de vraag of het optreden al dan niet wordt opgenomen voor de 
TROS. Is dat wel het geval dan is pyrotechniek aan de orde en anders niet. Menno 
perkt op deze wijze de operationele autonomie van de coördinator pyrotechniek 
in547. Doordat hij ‘speelt met vuur’ heeft de coördinator pyrotechniek een grote 
verantwoordelijkheid richting de dertigduizend bezoekers in het Gelredome en is 
hij volgens de typering van Gastelaars aan te merken als een ‘verantwoordelijk pro-
fessional’. De instructies die hij krijgt voor wat betreft de verdeling en de timing 
van de pyrotechniek tijdens het festijn, dwingen hem meer organisatiegebonden 
te werken waardoor hij opschuift in de richting van een ‘ingelijfd professional’548. 
Door de ‘control’ die Menno inbrengt tijdens het regieoverleg, zorgt hij ervoor 
dat het Megapiratenfestijn in de televisie-uitzending van de TROS goed uit de 
verf komt. De artiesten die in de betreffende uitzending komen, pikken daar een 
graantje van mee. Een optreden dat wordt uitgezonden op televisie en omgeven is 
met een prachtige omlijsting draagt immers bij aan de naamsbekendheid van de 
betreffende artiesten549. 

541 Vgl. Verhaar, 2009
542 Vgl. De Man, 2006
543 Vgl. Mintzberg, 1991
544 Vgl. De Man, 2006
545 Vgl. De Man, 2006
546 Vgl. Morgan, 1992
547 Vgl. Weggeman, 2007
548 Vgl. Gastelaars, 2006
549 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
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Integratiegericht management
Blake en Mouton maken een tweedeling in managementstijlen: de taakgerichte- en 
de mensgerichte managementstijl. Bij taakgerichtheid staat het belang van de or-
ganisatie voorop en bij mensgerichtheid het belang van de mens. Blake en Mouton 
pleiten daarom voor een integratiegerichte manager, een manager met aandacht 
voor mensen en taken in de juiste balans550. Gedurende de regiebespreking is 
vooral taakgerichtheid te onderkennen. De beslissing bij de afsluiting van het 
Megapiratenfestijn door Nick & Simon hoge vlammen en spectaculair vuurwerk 
in te zetten, is genomen zonder dat één van de aanwezigen stil staat bij de alom 
bekende persoonlijke ervaringen van Nick & Simon in relatie tot de Volendamse 
Nieuwjaarsbrand. Na het optreden van Nick & Simon is de eerste reactie van 
Menno op de schrik van Simon ook van procedurele aard. Vlak voordat Nick & 
Simon het podium zijn opgegaan, zijn zij immers door de programmaleider op de 
gebruikelijke wijze ingelicht over de ‘special effects’ tijdens hun optreden. Hiermee 
zijn Nick & Simon volgens de formele richtlijnen op de juiste wijze geïnformeerd. 
Bovendien is de afstand tussen hen en het vuur voldoende volgens de algemene vei-
ligheidsnormen. Volgens objectieve maatstaven is alles dus goed gegaan. Stockman 
waarschuwt echter voor een dergelijk masker van onkunde om te managen met 
menselijkheid. Het resultaat is volgens hem een zielloos bedrijf551. Dat daar in dit 
geval geen sprake van is, blijkt uit de reactie van Menno na afloop van het festijn, 
wanneer hij zich realiseert waardoor de schrikreactie van Simon is ingegeven. Voor 
wat betreft de inzet van pyrotechniek is echter door hem een taakgerichte manage-
mentstijl gehanteerd. Een meer mensgerichte managementstijl met aandacht voor 
de mogelijke impact van bepaalde beslissingen inzake de inzet van pyrotechniek 
op de artiesten, zou in ieder geval ten aanzien van Nick & Simon effectiever zijn 
geweest. 

Aloys laat gedurende het festijn naast taakgerichtheid ook mensgerichtheid zien in 
de wijze waarop hij de verschillende artiesten begeleidt. Hij vangt ze bij aankomst 
op, vergezelt hen naar het podium, wacht daar tot ze klaar zijn met hun optreden 
en zorgt dat ze vervolgens weer snel kunnen vertrekken. Indien een bepaalde artiest 
nog een persmoment heeft, zoals in het geval van Nick & Simon deze avond, zorgt 
Aloys voor een vlekkeloos verloop. De taakgerichtheid van Aloys blijkt uit al deze 
zaken. Zijn mensgerichtheid blijkt uit de directe zorg die hij toont richting Nick & 
Simon vanaf het moment dat zij het podium afkomen. Hij luistert naar hun bele-
ving van de afsluitingsact, loopt met hen mee naar de auto die al gereed staat voor 
vertrek en sms’t hen even later nog om te checken of het goed gaat. Dat zijn focus 
op dat moment mensgericht is, blijkt bovendien uit het feit dat zijn aandacht pri-
mair blijft uitgaan naar Nick & Simon, terwijl Menno hem uit de doeken doet dat 
alles volgens de regels en richtlijnen is gegaan. Pas als de sms aan Nick & Simon 
verzonden is, verlegt hij zijn aandacht naar Menno en reageert hij op de algemene 
informatie door kort de persoonlijke ervaringen van Nick & Simon te benoemen. 

550 Blake & Mouton, 1964
551 Stockman, 2004
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Aloys heeft dus gebalanceerd aandacht voor zowel taak als mens en laat daarmee 
zien een integratiegerichte manager te zijn552. 

De cultuur bij het Megapiratenfestijn
Het integratieperspectief van Martin laat zien dat alle betrokkenen bij het Mega-
piratenfestijn erop gericht zijn een succesvol evenement neer te zetten. Dat gemeen-
schappelijke doel bindt hen en zorgt voor eenheid bij het Megapiratenfestijn553. De 
enorme gekleurde tent staat symbool voor het Megapiratenfestijn in den lande. De 
masten ervan torenen ver boven de bomen uit en zijn vanuit de verte al zichtbaar. 
Hierdoor heeft het Megapiratenfestijn een duidelijk gezicht en is het voor ieder-
een herkenbaar. De tent speelt ook een magische rol, doordat het bij betrokkenen 
een gevoel van eenheid, een familiegevoel, oproept554. De primitiviteit, die de en-
tourage van het Megapiratenfestijn met zich meebrengt, bevordert bovendien een 
gevoel van gelijkwaardigheid. Rondom de tent van het Megapiratenfestijn geldt 
geen ‘hoog’ of ‘laag’ in functionele rangorde. Iedereen draagt rubberen laarzen en 
gemakkelijke, vooral warme, kleding en iedereen doet wat er gedaan moet worden 
ongeacht de eigen formele positie555. Symbolisch voor het Megapiratenfestijn is 
ook de presentator ervan, Willie Oosterhuis. Willie is een begrip in ‘piratenland’. 
Door de ludieke wijze waarop hij het Megapiratenfestijn presenteert en daarbij 
de artiesten op het podium verbindt met het publiek in de tent, zorgt Willie voor 
een sfeer van saamhorigheid en maakt hij het Megapiratenfestijn elke keer weer 
tot een succes. Het Megapiratenfestijn heeft ook rituelen, die onlosmakelijk met 
Willie verbonden zijn, zoals de toegangspoort tot het podium voor de artiesten 
in de vorm van ‘de Deure’ en het lied ‘In de blote konte’ als het lijflied van het 
Megapiratenfestijn556. Willie vormt een belangrijke factor in het succes van het 
Megapiratenfestijn en dat maakt hem machtig. Hoewel de organisatoren formeel 
de zeggenschap en macht hebben te bepalen wie zij het Megapiratenfestijn la-
ten presenteren, zijn zij inmiddels ‘gebonden’ aan Willie door zijn uniciteit en 
symbolische kracht als presentator van het festijn. Deze afhankelijkheid van 
Willie brengt enige kwetsbaarheid met zich mee. Als Willie stopt, valt immers 
een krachtig symbool van het Megapiratenfestijn weg557. Voor de organisatoren 
is het dan ook van belang dat Willie deel blijft uitmaken van de familie van het 
Megapiratenfestijn558. Hierdoor is de machtsverhouding tussen de organisatoren 
van het Megapiratenfestijn en Willie Oosterhuis meer ‘gelijk versus gelijk’ dan 
‘hoog versus laag’, zoals een verhouding tussen een evenementenorganisator en een 
door hem ingehuurde presentator over het algemeen wordt verondersteld te zijn559. 
De jaarlijkse seizoensafsluiting van het Megapiratenfestijn in het Gelredome sinds 
2009 is de kroon op het succes van het Megapiratenfestijn en is inmiddels als 

552 Vgl. Blake & Mouton, 1964
553 Vgl. Martin, 2004
554 Vgl. Kunda, 2006
555 Vgl. Morgan, 1992
556 Vgl. Kunda, 2006
557 Vgl. Morgan, 1992
558 Vgl. Kunda, 2006
559 Vgl. Mastenbroek, 2005
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zodanig uitgegroeid tot een ritueel om dat succes te vieren560. Gezien vanuit het 
integratieperspectief kenmerkt het Megapiratenfestijn zich dus door het gemeen-
schappelijke doel van betrokkenen en de eenheid die zij in dat verband vormen 
met de beschreven symbolen en rituelen als (ver)bindende kracht561.

Het differentiatieperspectief van Martin legt een hoge mate van verscheidenheid 
bloot binnen de eenheid van het Megapiratenfestijn562. Het laat zien dat diverse 
verschillende functionele en beroepsmatige subgroepen actief zijn. Elke subgroep 
streeft een eigen doel na en heeft ook een eigen fysieke werkruimte. Bovendien 
zijn de subgroepen niet absoluut, maar verschuiven zij van aard en/of samenstel-
ling onder invloed van de context. Volendam Music BV is als medeorganisator 
van het Megapiratenfestijn aan te merken als een subgroep op afstand. Volendam 
Music BV mengt zich immers niet in de organisatie en uitvoering van het festijn. 
Leon, Menno en Eddy vormen samen, als grondleggers en organisatoren van het 
Megapiratenfestijn, een subgroep. Gedurende het festijn zijn zij over het gehele ter-
rein aan de slag, maar is niet altijd even duidelijk vanuit welke hoedanigheid of rol 
zij opereren. Het ligt het meeste voor de hand dat zij aanwezig zijn als grondlegger 
en organisatoren van het evenement. Maar zowel Leon als Menno kunnen even-
goed aanwezig zijn in hun hoedanigheid als directielid van Lukassen Produkties. 
Ook is zeer goed mogelijk dat zij op bepaalde momenten op persoonlijke titel 
hun neus laten zien bij het Megapiratenfestijn. Dat zal echter meer uitzondering 
dan regel zijn563. Qua rollen vervallen zij van de ene in de andere en dat maakt het 
extra diffuus. Fungeren zij als investeerder, opdrachtgever, evenementorganisator, 
projectmanager, projectleider, uitvoerend voorman of…..? Bij elk van hen lijken al 
deze rollen door elkaar te lopen, met als effect dat een duidelijke sturingslijn ont-
breekt en de noodzakelijke ‘control’ onderontwikkeld is in de organisatie van het 
Megapiratenfestijn564. Hierdoor is backstage veel ruimte voor functionele differen-
tiatie met een hoge mate van autonomiteit per subgroep, waardoor de organisatie 
van het Megapiratenfestijn op professionaliteit inboet565. 

Zoals al onder het kopje ‘evenementenorganisatie’ is opgemerkt, kan het 
Megapiratenfestijn aan professionaliteit winnen, indien onderscheid wordt ge-
maakt in de rollen van opdrachtgever, projectmanager en projectleider en elk 
van deze rollen duidelijk wordt belegd bij verschillende personen, zodat helder-
heid ontstaat over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een ieder in 
de (project)organisatie van het Megapiratenfestijn. Dat zal impact hebben op de 
vrijheid en de ruimte van onder meer de terreinbeheerder, die in het kader van een 
projectorganisatie als een uitvoerend voorman is te positioneren en als zodanig 
over de voortgang in de uitvoering van het werk op het terrein rapporteert aan 
de projectleider. Bij het Megapiratenfestijn in Nieuwleusen in 2010 heeft de ter-

560 Vgl. Kunda, 2006
561 Vgl. Martin, 2004
562 Vgl. Martin, 2004
563 Vgl. Parker, 2000
564 Vgl. Verhaar, 2009
565 Vgl. Van Delden, 1993
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reinbeheerder echter alle vrijheid zaken naar eigen inzicht op te pakken en af te 
handelen. Dat blijkt wanneer de mensen van de Arbeidsinspectie zich melden en 
hij besluit hen eigenstandig rond te leiden over het terrein en de nodige tekst en 
uitleg te geven. De terreinbeheerder doet dat weliswaar naar beste eer en geweten, 
maar in een professionele (project)organisatie zou dat meer de verantwoordelijk-
heid van de projectleider zijn566. Het voorbeeld illustreert overigens dat de terrein-
beheerder ongemerkt van de ene subgroep naar de andere ‘schuift’. Als uitvoerend 
voorman maakt hij deel uit van de functionele subgroep ‘terreinbeheer’, maar op 
het moment dat hij de mensen van de Arbeidsinspectie besluit rond te leiden, 
rekent hij zich tot de subgroep van Leon, Menno en Eddy en begeeft hij zich op 
hun functionele terrein. Ook de presentator van het Megapiratenfestijn ‘verschuift’ 
gemakkelijk van subgroep. Hij maakt deel uit van de functionele subgroep die zich 
bezig houdt met alles op en rondom het podium van het Megapiratenfestijn, maar 
‘schuift’ in de artiestentent even gemakkelijk naar de subgroep van de optredende 
artiesten en tijdens het regieoverleg in het Gelredome is uit zijn opstelling af te 
leiden, dat hij zich rekent tot de subgroep van Leon, Menno en Eddy en net als hen 
een beslissende stem heeft in het geheel. Tenslotte ‘verschuift’ ook Joyce Lukassen 
geregeld van subgroep. Gezien haar rol als technisch producente maakt ook zij deel 
uit van de functionele subgroep die zich bezig houdt met alles op en rondom het 
podium, maar zij begeeft zich als artiestenbegeleider ook continu onder de arties-
ten en is dan één van hen. Na afloop van Megapiratenfestijn neemt zij plaats aan de 
tafel van de organisatoren en behoort ze tot die subgroep. Aangezien ze samen met 
Leon en Menno ook deel uit maakt van de directie van Lukassen Produkties, vormt 
ze met hen als zodanig een subgroep. Met Leon vormt ze bovendien een aparte 
subgroep gezien hun familieband. Uit deze voorbeelden blijkt dat fragmentatie 
de diverse genoemde subgroepen doorkruist. Door de geregelde ‘verschuivingen’ 
bestaat het hart van de organisatie van het Megapiratenfestijn meer uit gefragmen-
teerde eenheden, dan uit duidelijk afgebakende subgroepen567. 

De artiesten vormen een consistente en herkenbare subgroep bij het 
Megapiratenfestijn. Zij komen via een aparte ingang binnen in de VIP-area, waar 
een speciale artiestentent voor hen is opgezet. Wanneer het tijd is op te treden, 
begeven zij zich naar het podium en na hun optreden keren ze terug naar de ar-
tiestentent of vertrekken ze meteen. Ook de diverse operationele eenheden bij 
het Megapiratenfestijn vormen elk duidelijk een subgroep. De mensen van Traffic 
Support zijn als subgroep buiten het terrein actief al het verkeer naar en van het 
festijn in goede banen te leiden. De beveiligingsmensen vormen een subgroep met 
de verbindingscommandowagen als coördinatiepunt. Hetzelfde geldt voor de men-
sen van de TV-wagen die onder leiding staan van de regiecoördinator. De mer-
chandisers vormen een subgroep met hun kraam als werkgebied. De mensen van 
de eetkarren, de muntverkoop, de toiletvoorzieningen en het barpersoneel hebben 
elk een eigen doel en werkgebied en vormen elk dus een subgroep. De mensen 
van het licht en van het geluid bedienen elk hun apparatuur en zijn elk als sub-

566 Vgl. Verhaar, 2009
567 Vgl. Parker, 2000
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groep aan te merken. Hetzelfde geldt voor de mensen van de pyrotechniek in 
het Gelredome. Opvallend is dat het merendeel van deze operationeel functionele 
subgroepen zich richt op het verrichten van eigen taken en daarbij een eigen doel 
nastreven. Binnen de subgroepen werken zij samen, daarbuiten minimaal. Trice en 
Beyer stellen in dat verband: “occupations are the most highly organized, distinctive 
and persavive sources of subcultures in work.”568 De functionele eenheden die op 
en rond het podium actief zijn, stemmen wel relevante zaken met elkaar af, maar 
werken nauwelijks over de grenzen van hun eigen vakgebied heen samen569. Over 
het algemeen is bij het Megapiratenfestijn een eilandenstructuur te onderkennen 
met over en weer weinig communicatie. Hierdoor ontbreekt een ‘collective mind’ 
over de werkwijze bij het Megapiratenfestijn. Bij het regieoverleg in het Gelredome 
ontstaat weliswaar een ‘collective mind’, maar die betreft slechts de inzet van de 
pyrotechniek in relatie tot de televisieopnames van het festijn570. Voor het overige is 
het aan de diverse functionele eenheden zelf naar eigen inzicht en beste weten hun 
taak in te vullen en bij te dragen aan een succesvol Megapiratenfestijn. Het gevolg 
is dat een collectief leerproces nauwelijks op gang komt ter verbetering van de 
werkwijze bij het Megapiratenfestijn, wat wel nodig is om de grensoverschrijdende 
samenwerking van de diverse functionele eenheden te bevorderen, met het oog op 
de professionaliteit van het Megapiratenfestijn als (project)organisatie571. 

Het fragmentatieperspectief van Martin richt zich op de ambiguïteit en de indi-
viduele invloeden bij het Megapiratenfestijn572. Zoals hierboven al aan de orde is 
gekomen, hebben een aantal individuen ruime bewegingsvrijheid en kunnen zij 
daardoor zeer zelfstandig en autonoom te werk gaan, terwijl dat niet altijd in het 
belang is van de professionaliteit van het Megapiratenfestijn. Deal & Kennedy 
zijn van mening dat te veel fragmentatie in een organisatie duidt op een zwakke 
cultuur, wat de organisatie ondermijnt in het nastreven van haar doel573. In hoofd-
stuk 2.5 in het kader van de analyse van de cultuur van de 3JS is echter gebleken 
dat enige ruimte voor fragmentatie grensoverschrijdende samenwerking niet in 
de weg hoeft te staan. De kunst is een collectieve eenheid te vormen op basis van 
diverse functionele subgroepen met gebalanceerde ruimte voor fragmentatie. Bij 
het Megapiratenfestijn is dat te realiseren door te werken vanuit een projectstruc-
tuur, op die manier meer ‘control’ in te brengen, daarbij een managementstijl te 
hanteren die integratiegericht is en de samenwerking van de verschillende functie-
groepen bevordert574.

568 Trice & Beyer, 1993
569 Vgl. Van Staveren, 2007
570 Vgl. Weick, 2001
571 Vgl. Van Staveren, 2007
572 Martin, 2004
573 Deal en Kennedy, 1982
574 Vgl. Verhaar, 2009
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3.4 De herstart van Winnie

Leon Lukassen begeleidt zanger Winnie en fungeert als zijn manager. In de pe-
riode van 1996 tot 1998 brengt Winnie zijn eerste single uit en komt hij met 
zijn debuutalbum ‘Gewoon Winnie’. In de media krijgt hij hiervoor destijds veel 
aandacht. Daarna blijft het een tijdje stil rondom Winnie hoewel hij wel gewoon 
optreedt in binnen- en buitenland. In 2010 is het tijd voor Winnie om zijn mu-
zikale carrière een nieuwe impuls te geven. Onder begeleiding van Leon Lukassen 
betreedt Winnie opnieuw de Nederlandstalige muziekmarkt. Deze paragraaf be-
schrijft de rol van Lukassen Produkties in de herstart van Winnie.

Sleutelen aan de basis
Leon Lukassen en Winnie kennen elkaar al een aantal jaren. Winnie is van Suri-
naamse afkomst maar is opgegroeid met het Nederlandse levenslied. “Mijn oma 
luisterde altijd naar die muziek en we zongen altijd mee”, vertelt hij. Winnie houdt 
van pure muziek. Hij vindt het belangrijk om emotie in muziek te horen en het 
Nederlandse levenslied biedt hem dat. Wanneer Winnie als artiest begint, heeft 
hij meteen Lukassen Produkties in het vizier. “Ik heb ze plat gebeld”, zegt hij en 
mag uiteindelijk bij Leon langs komen. “Het klikte meteen goed tussen ons”, vertelt 
Winnie. Hij voelt zich thuis bij Lukassen Produkties want: “Ze zijn gewoon, net als 
ik. Ik hou niet van allerlei poespas.” Leon ziet kansen voor Winnie in de muziekbusi-
ness. “De combinatie van zijn donkere huidskleur en zijn liefde voor het Nederlandse 
levenslied maken Winnie bijzonder.” Hij besluit dan ook in Winnie te investeren 
en er alles aan te doen om van hem als artiest een succes te maken. Leon richt een 
Besloten Vennootschap (BV) voor Winnie op onder de naam ‘Zing een liedje’. 
Vanuit die BV ontvangt Winnie maandelijks een salaris en bekostigt Leon alles wat 
nodig is om Winnie opnieuw te lanceren in de Nederlandstalige muziekmarkt. 

Eind 2010 gaat de website van Winnie in de lucht, www.winnie.nl, met daarop 
onder meer zijn biografie, het allerlaatste nieuws over hem en boekingsinformatie 
onder verwijzing naar Lukassen Produkties. Leon zet Winnie bovendien meteen 
aan het werk. Hij moet zijn rijbewijs halen en ook werken aan zijn conditie. “Het 
is allemaal nodig om mij op een hoger plan te brengen en Leon helpt mij daarbij”, zegt 
Winnie. Leon heeft een plan voor Winnie in zijn hoofd met een tijdsbestek van 
een jaar of twee. “We maken een aantal goede nummers en we werken aan de uiter-
lijke verschijning van Winnie want dat is belangrijk voor zijn imago”. De interactie 
van Winnie met zijn publiek zit wel goed want “Winnie wordt na zijn optredens 
vaak opnieuw geboekt.” Daar heeft Leon dus geen zorgen over. De groei van het 
aantal optredens van Winnie is een belangrijk doel voor Leon zoals blijkt uit zijn 
volgende uitspraak: “Winnie heeft nu vooral avondvullende optredens en dat moeten 
we om zien te buigen naar meerdere optredens op een avond.” Of het allemaal gaat 
lukken, is de vraag. Leon geeft aan dat hij zorgt dat de basis voor succes er is en de 
rest is volgens hem een kwestie van geluk. “De gunfactor is belangrijk en die heb je 
niet in de hand”, aldus Leon. 
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Liedjes die bij Winnie passen
In januari 2011 hebben Winnie en Leon een afspraak met producer Ron. Leon 
brengt Ron en Winnie bij elkaar om samen tot vier nummers te komen. Het eerste 
liedje ‘Ik zou het willen schreeuwen van de toren’ is al klaar. Ron heeft ook al een 
‘arrangement’ voor een volgend nummer gestuurd en Winnie heeft die goed be-
luisterd. Onderweg in de auto bij Leon geeft Winnie aan dat hij zijn twijfels heeft 
bij de “enorme moderne beat” erin. Hij laat het Leon horen en zegt: “Het pakt me 
niet, ik mis de melancholiek”. Leon reageert: “Als de blazers erbij komen, komt het 
wel goed denk ik.” Winnie is nog niet gerustgesteld. Hij laat het nogmaals horen en 
ventileert zijn ideeën. Zo geeft hij aan dat het hem leuk lijkt om een stukje tekst 
in het Surinaams te doen. Hij ziet zichzelf al in Suriname optreden blijkens zijn 
volgende uitspraak:“Als we dat doen, kunnen we zelfs een markt in Suriname open-
breken.” Leon lacht maar waarschuwt Winnie om vooral niet op de muziek vooruit 
te lopen.“Eerst maar eens zorgen voor kwaliteitsliedjes”, vindt Leon. 

Eenmaal bij Ron in de studio gaan de heren met het nummer aan de slag. Leon 
brengt de suggestie in om te starten met blazers. Ron ziet dat wel zitten. Dan 
brengt Winnie zijn idee naar voren: “Wat mij mooi lijkt, is dat er meer melancholie 
in het couplet komt en de percussie te beantwoorden met een elektrische gitaar.” Ron 
schuift ondertussen aan de knoppen om de partijen los van elkaar te horen. Winnie 
gaat verder: “Door de beat wordt het nummer naar mijn idee te modern voor mijn 
publiek.” Ze beluisteren het nummer nogmaals en zowel Ron als Leon zijn van me-
ning dat de beat er wel in moet blijven als basis. Winnie stelt dan de opbouw van 
het nummer ter discussie en zegt: “Ik denk dat dynamiek in het begin van het num-
mer goed is, dus ‘pam’, ‘pam’, ‘pam’ met blazers eronder, het dan wat melancholischer te 
laten zijn om het daarna weer op te bouwen en bij het refrein los te gaan.” Ron beeld 
zich in hoe het dan klinkt en denkt te begrijpen wat Winnie bedoelt. Hij geeft aan 
dat hij daar even voor moet gaan zitten maar het is volgens hem een kwestie van 
“knippen, plakken en een intro editten”. Winnie suggereert meteen om in het refrein 
“elektrische slagjes mee te blijven geven” wat Ron vertaalt als “het inbrengen van 
een ‘after beat’ gitaar”. Leon concludeert: “Het wordt een beetje reggae-achtig.” Dan 
blijkt dat de beat in het nummer Winnie toch nog niet lekker zit. Hij stelt voor om 
het in het eerste couplet weg te laten. Leon laat het echter niet gebeuren want “dan 
haal je de basis uit het nummer”. Ron is het daar mee eens maar belooft Winnie 
dat hij wat met de beat zal spelen zodat het anders klinkt. Dan komt het gesprek 
op de steeldrums in het nummer. Winnie vindt het teveel en Leon is het daar niet 
mee eens want: “De steeldrums maken het sfeertje. Ik zie mezelf al op het Caribische 
strand zitten met een cocktail in mijn hand.” Winnie reageert: “Ik snap het soundje 
wel, maar dat tringeltje is zo aanwezig.” Ron biedt de oplossing: “Ik kan het subtieler 
laten klinken.” Hij zegt toe dat hij een nieuwe proefversie van het nummer maakt.

Over de andere twee nummers worden de heren het snel eens. Bij één nummer een 
saxofoon erbij, geen accordeon want “dat zit altijd al in levensliedjes en dan is het 
weer meer van hetzelfde”, bepaalt Leon. Dan worden er wat namen van mogelijke 
tekstschrijvers voor dit nummer gewisseld want “er moet snel een tekst bij.” Leon 
besluit meerdere tekstschrijvers te vragen en “het beste liedje nemen we dan.” Het 
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laatste nummer is meer soulachtig volgens Winnie. De toonhoogte moet wat lager 
voor Winnie en de bas en de gitaar moeten er ‘live’ bij tijdens het inzingen. Winnie 
heeft de smaak te pakken en zegt: “Eigenlijk moet er nog een uptempo nummer bij.” 
Leon vindt drie nummers voorlopig echter genoeg. “We hebben nu vier nieuwe stuk-
ken en voegen bestaande nummers toe die ooit uitgebracht zijn maar waar weinig mee 
is gedaan.” Winnie laat wat van zijn bestaande repertoire horen en Ron beaamt dat 
er goede nummers bij zitten die prima opnieuw te gebruiken zijn. Leon vertelt dat 
hij al contact heeft gelegd met een platenmaatschappij voor Winnie. Hij licht toe 
dat hij alles kant en klaar bij de platenmaatschappij aanlevert en het van belang is 
dat “zij voor ons gaan lopen om de nummers in de publiciteit te krijgen, dan volgen 
de optredens vanzelf ”. Winnie is ondertussen een nummertje gaan zingen en Ron 
merkt de kracht van Winnie op: “Hij heeft een eigen geluid. Je hoort meteen dat het 
Winnie is die zingt.” Leon beaamt dat en denkt al na over de volgende stap die 
nodig is om Winnie te lanceren. In de maanden die volgen gaat Leon achter de 
schermen aan de slag om de juiste mensen bij elkaar te krijgen. “Ik heb geen haast”, 
zegt hij. “Het plaatje moet eerst goed kloppen en dat doet het nog niet”, aldus Leon. 

In het najaar van 2011 gaat Jeff Weber als tekstschrijver voor Winnie aan de slag. 
Winnie vertelt: “We hebben met Ron overlegd en toen besloten om Jeff erbij te trek-
ken.” Leon vindt het belangrijk om met kwaliteitsliedjes te komen want “het pro-
dukt Winnie moet groeien.” Leon heeft daarom ook met Winnie besproken dat hij 
eerst alleen singles uitbrengt die zijn te downloaden. “Niemand zit op dit moment 
te wachten op een album van Winnie. Zijn naam moet eerst groeien”, stelt Leon. “Het 
persen van singles doen we in kleine getale want niemand koopt dat nog tegenwoordig”, 
aldus Leon. Winnie begrijpt het en zegt: “Ik moet geduld opbrengen en langzaam op-
bouwen.” Hij geeft aan dat Jeff hem weet te temperen en hij inziet: “langzaam aan 
krijgt het steeds meer vorm en begint het te kloppen.” Wel is Winnie sinds september 
2011 avondvullend te boeken als DJ. De nieuwsbrief die Lukassen Produkties in 
oktober 2011 naar al hun klanten mailt, geeft daar bekendheid aan en op de web-
site van Winnie is daarover te lezen:“In zijn koffer zitten meer dan 18.000 liedjes en 
met zijn enthousiasme krijgt Winnie iedereen gegarandeerd op de vloer.” Deze uitbrei-
ding van zijn artistieke talent voelt goed voor Winnie. “Ik ben een jongen die dicht 
op het publiek staat”, aldus Winnie. Leon programmeert Winnie niet voor niets op 
grote festivals zoals Dutch Valley en het Megapiratenfestijn: “Winnie brengt feest en 
dat wil het publiek van die festivals!” 

In de line-up van Dutch Valley
Lukassen Produkties is één van de organisatoren van het muziekfestival Dutch 
Valley dat medio 2011 voor het eerst het licht ziet en al eerder in hoofdstuk 
2.7 is benoemd. Eén van de tien tenten op het terrein van Dutch Valley is de 
Megapiratentent met Willie Oosterhuis als presentator. Joyce Lukassen is vanaf 
twaalf uur in de middag aanwezig om alle artiesten die geprogrammeerd zijn in 
de Megapiratentent op te vangen. Winnie moet om half twee optreden maar is 
om één uur nog niet aanwezig. Het is al bijna half twee als hij gehaast en met een 
bezweet hoofd aan komt zetten. “Waar kan ik me omkleden?”, is het eerste wat hij 
vraagt. Hij duikt meteen de cabine in die hem wordt gewezen en komt er even 
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later gehuld in een spijkerbroek en een zwart overhemd weer uit. Hij veegt met 
een handdoek het zweet van zijn gezicht en gaat dan in de weer met een sjaaltje dat 
hij netjes wil krijgen. Het lukt Winnie niet zo en Joyce zegt tegen hem: “Winnie, 
het is zomer dus laat dat sjaaltje zitten. Het kan prima zonder”, waarna Winnie het 
sjaaltje laat voor wat het is. “Hoe laat is het nu?”, vraagt Winnie dan waarop Joyce 
de tijd aangeeft. “Mijn chauffeur had pech onderweg waardoor ik met de trein hier 
naar toe moest komen. Ik ben met moeite via de algemene entree het terrein opgekomen 
en moest me erg haasten om hier op tijd te zijn”, legt Winnie uit. Zijn vrouw staat 
naast hem en voegt toe: “We hebben geen van beiden een rijbewijs en dan is het lastig 
om hier te komen.” Joyce heeft ondertussen haar map geopend om te noteren welke 
nummers Winnie gaat doen. “Ik moet dat doorgeven aan de Buma”, licht ze toe575. 
Winnie gaat bij Joyce staan, geeft haar zijn flashcard en bedenkt ter plekke welke 
nummers hij zal zingen: “Doe maar ‘Ik hou van het leven’, ‘Bloed Zweet en Tranen’ 
en als laatste ‘De vrolijke koster’.” Joyce noteert de eerste twee nummers en zegt 
tegen Winnie: “Peter Beense staat hier later vandaag ook dus dat laatste nummer kan 
niet.” Winnie is even stil en zegt dan: “Dan sluit ik wel af met ‘Laat de boel maar 
waaien’.” Meteen gaat hij de tent in om zijn microfoon te regelen. De Deurzakkers 
hebben ondertussen het feest in de Megapiratentent al geopend en Winnie is na 
hen aan de beurt. Wanneer het zover is, kondigt Willie Oosterhuis hem aan: “Er 
is maar één Surinaamse volkszanger en die komt nu deur de deure. Het is Winnie!” 
De deur zwiept open en Winnie komt de trap af terwijl hij zingt “Jouw koffer staat 
al in de gang….”. De Megapiratentent staat ondanks het vroege tijdstip al lekker 
vol en er wordt luidkeels met Winnie meegezongen. Het is duidelijk: het levens-
lied doet het nog steeds goed bij het Nederlandse publiek! Ook het Algemene 
Nederlandse Persbureau onderkent dat en bericht de volgende dag op www.nu.nl 
over Dutch Valley: “Het was vooral druk in de tenten met name bij GoAprèsSki en de 
Megapiratenfeesttent met Nederlandse Smartlappen.” 

Optreden bij het Megapiratenfestijn
Winnie is één van de reguliere gasten bij de megapiratenfestijnen in den lande. 
Eind oktober 2011 treedt hij op bij het Megapiratenfestijn in Nieuwleusen. 
Winnie staat in het begin van de avond om kwart voor negen op de rol. Deze keer 
is hij goed op tijd. Om kwart over acht is Winnie al aanwezig en een kwartiertje 
later staat hij spic en span gereed in de hoofdtent voor zijn optreden. Hij oogt re-
laxed deze avond en draagt zoals gewoonlijk een spijkerbroek met daarop een zwart 
hemd. Hij checkt zijn microfoon nog even en loopt vervolgens richting de ‘deure’. 
Dan kondigt Willie Oosterhuis hem aan: “Inmiddels is hij een bekend gezicht bij de 
megapiratenfestijnen. Hier is Winnie.” Willie trekt de deur open en Winnie loopt 
op zijn gemak de trap af. Hij zingt het nummer ‘Laat de boel maar lekker waaien’ 
van Leo Nardell. Het publiek zingt uit volle borst mee: “Laat de boel maar lekker 

575 Buma Stemra is de belangenbehartiger van muziekauteurs in Nederland en zorgt ervoor dat zij ver-
goedingen ontvangen voor het gebruik van hun creaties. Volgens de website van Buma Stemra is er 
een vergoeding aan Buma verschuldigd wanneer muziek openbaar wordt gemaakt bij bijvoorbeeld 
een evenement. 
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waaien, ook al heb je trammelant. Leef gewoon je eigen leven, steek je kop niet in het 
zand.” Het is een lekkere sfeermaker voor de rest van de avond. Bij de laatste tune 
van het lied, zwaait Winnie het publiek gedag en hij verlaat vervolgens via de zij-
kant het podium. Eenmaal backstage grijpt hij meteen een handdoek om het zweet 
van zijn gezicht te vegen. “Poeh wat is het warm”, zegt hij. Hij trekt snel een ander 
hemd aan en vertelt ondertussen dat het liedje dat hij heeft gezongen momenteel 
ook voor hem zelf op gaat. “Ik heb op het persoonlijk vlak het afgelopen jaar weer 
wat tegenslagen gehad. Binnenkort ga ik ook zelf nog onder het mes. Daarna ga ik 
weer in volle vaart aan de slag met mijn zangcarrière”, vertelt Winnie voordat hij het 
Megapiratenfestijn in Nieuwleusen verlaat. 

Een vrolijke medley
In maart 2012 is Winnie er klaar voor om met een nieuwe single te komen. Er 
liggen al een aantal liedjes klaar op de plank zoals ‘Sterren aan de Hemel’ en ‘Je 
krijgt de lach niet van m’n gezicht’. “Het zijn mooie liedjes geworden”, vindt Winnie. 
“Maar met een ballad krijg je de zaal niet op de kop”, weet hij. “Er moet een nummer 
komen wat het ook commercieel goed doet en wat aan slaat bij het Megapiratenfestijn”, 
vertelt Winnie. Hij neemt daarom een vrolijke medley op bij producer Maarten de 
Groot in Enschede. Maarten doet al meer dan dertig jaar studiowerk en is actief in 
verschillende muziekgenres. Hij heeft in 1998 de band Beethoven opgericht, werkt 
ook met het Orkest van het Oosten en is de ‘bendeleider’ van Willie (Oosterhuis) 
& the Wallies. Willie Oosterhuis blijkt de linking pin te zijn tussen Winnie en 
Maarten. “Willie kent Maarten en heeft hem bij Leon aanbevolen als producer voor 
mijn medley”, zegt Winnie. Eind maart zitten ze samen in de studio. Maarten zit 
achter de computer waar verschillende muziekpartijen op te zien zijn. “We begin-
nen met de beat”, zegt Maarten en laat de beat van het nummer ‘January, February, 
March….’ horen. Hij voegt daar de beat van ‘Follow the leader’ en van ‘Brazil’ 
aan toe en laat Winnie het geheel luisteren. “Het klinkt wel lekker fris”, is de eerste 
reactie van Winnie. “Als je het niet mooi vindt, moet je het gewoon zeggen hoor”, geeft 
Maarten aan. “Mag ik het nog eens horen?”, vraagt Winnie dan waarop Maarten het 
nog een keer laat horen. Winnie geeft dan aan dat hij een bepaalde overgang in het 
nummer niet mooi vindt. Maarten is het daarmee eens en knipt een stukje uit het 
nummer. Hij haalt ook de zangpartij eruit zodat alleen de beat te horen is. “Ik ga 
het nu zachtjes draaien”, kondigt hij aan. “Dan kun je het beter horen want met hard 
geluid klinkt alles mooi”, licht Maarten toe. 

Na de beat van ‘Brazil’ komt de beat van ‘January, February, March…’ terug. 
Maarten zet daar stukjes van ‘Olé, Olé’ en ‘Feeling Hot Hot Hot’ tussen en laat 
het Winnie horen. “Het past er qua timing precies in”, constateert Winnie. “Door 
wat blazers toe te voegen, maken we het iets anders”, geeft Maarten aan. Hij probeert 
vervolgens wat uit en komt tot een passende blaaspartij. Winnie is enthousiast: “Ja! 
Gewoon lekker vol maken! Muziek moet je voelen!” Maarten beluistert het resultaat. 
Winnie zucht en Maarten reageert daarop: “Ja….? Je hebt een idee, dat voel ik.” Het 
klopt. Winnie heeft moeite met een bepaald tussenstukje maar voelt zich ietwat be-
zwaard want hij zegt: “Ik ben een zeikerd hè?” Maarten antwoordt: “Nee, het is juist 
goed dat je aangeeft wat je vindt want daar wordt het beter van.” Dan gaat Winnie 
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los: “Dit stukje is mooi voor een dance-act maar dat kan bij het Megapiratenfestijn 
niet. Het is beter om het er uit te halen want anders gebeurt daar niets tijdens mijn op-
treden.” Maarten begrijpt het. Winnie gaat verder en wijst op het computerscherm 
naar een bepaalde ‘break’ in het nummer: “Hier loopt de break niet lekker.” Maarten 
haalt het eruit en zet er een ander stukje voor in de plaats. Hij is er echter niet 
tevreden over want “het is niet mooi zo.” Winnie heeft een idee: “Het is misschien 
leuker om gelijk over te stappen op een ander stukje en daar niet nog iets tussen te zet-
ten.” Maarten voegt de daad bij het woord en luistert naar het resultaat. Het klinkt 
nog wel een beetje als stukjes die aan elkaar zijn geplakt maar daar maakt Maarten 
zich geen zorgen over want: “Door het te zingen, lijm je alles en wordt het één geheel.” 
Maarten signaleert wel een ander punt van aandacht: “Het is nu twee minuut acht 
en dat is te kort.” Hij plakt een “kleine cooldown” in het nummer “als brug naar de 
finale.” Winnie luistert, maar de ‘cooldown’ spreekt hem niet aan. “Ik wil ‘Olé Olé’ 
als finalestuk want dan springen de mensen omdat het feest der herkenning is” zegt 
Winnie. Maarten twijfelt hier over en geeft aan: “Ik weet het niet…..het is namelijk 
een andere toonsoort. Misschien moeten we iets anders doen à la ‘Brazil’ want er moet 
een beetje rust komen in het nummer voordat de bombarie losbarst.” Maarten voegt 
een stukje van de beat van ‘Brazil’ in en stelt: “zo kom je ook mooi uit met de tijd.” 

Maarten en Winnie luisteren opnieuw naar het gehele nummer. Winnie krijgt dan 
een ingeving en zegt: “Nog even iets geks.” Hij wijst vervolgens op het computer-
scherm naar een bepaald stukje in de medley en vindt: “Dit stukje kan weg. In plaats 
daarvan kan er een maatje bij als opstap naar ‘Brazil’. Maarten past het aan en zet 
er een “vette trompet onder met één toon erbij.” Vervolgens gaat hij op zoek naar een 
passende fluittoon in zijn ‘plug in’. Hij vindt dat er ook nog wat meer drum bij 
moet. Winnie wil graag “een wat gospelachtig soundje op het einde.” Maarten hoort 
nog een foutje en haalt dat eruit. Vervolgens luisteren ze nogmaals naar het totaal. 
“Het begint al behoorlijk vorm te krijgen”, vindt Maarten. Winnie beaamt dat maar 
heeft nog wel een opmerking: “Het klinkt nu rommelig. Ik denk dat een fluitje hier 
beter is dan een trompet.” Maarten lacht en grapt tegen Winnie: “Jij altijd met je 
ideeën!” Meteen heeft hij het trompetgeluid al vervangen door een fluitje. “De fluit 
moet alleen nog wat hoger”, zegt Maarten. Hij stelt de fluit iets hoger in en is dan te-
vreden want “de rest is later te mixen.” De telefoon van Winnie gaat af. Het is Leon 
die vraagt hoe het gaat. Winnie vertelt enthousiast over de verschillende muziek-
partijen en concludeert: “Het wordt een vrolijk en fris nummer.” Leon geeft aan be-
nieuwd te zijn voordat hij het gesprek afsluit. Maarten en Winnie pakken de draad 
weer op. Winnie vraagt of hij de baslijn mag horen. Maarten laat het hem horen 
en Winnie vraagt: “Kan het wat meer ‘groovy’?” Maarten kijkt even bedenkelijk want 
“dan moet de bas ‘live’ en het is nu een bas van de synthesiser.” Hij schuift wat aan de 
knoppen en stelt de bas wat hoger in. Winnie vindt het beter klinken. “Er komt nu 
meer gevoel vanuit die bas”, vindt hij. “Er moet nog een orgeltje in op het eind”, vindt 
Maarten. Hij beluistert het geheel nogmaals goed vanuit verschillende hoeken in 
zijn studio en ook daar buiten. “Het is feest”, stelt hij tevreden vast. “De hele kroeg 
gaat mee”, schat Maarten in terwijl hij terugloopt naar zijn computer. “Nu nog een 
mooi galmpie op het einde”, meldt Maarten. Hij gaat op een toetstenbord aan de 
slag en heeft binnen een paar minuten een stukje in elkaar gezet dat past bij de beat 
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van de medley. Hij voegt het toe en stelt: “Dit maakt het wat Volkser.” Winnie stelt 
voor ergens in het nummer nog een slaggitaar toe te voegen. Maarten doet dat en 
Winnie roept blij: “Ja, dat is écht Surinaams!” 

De basis van de medley staat en Winnie kan het gaan inzingen. “Wil je galm op de 
stem”, vraagt Maarten. “Ja graag”, antwoordt Winnie. Maarten stelt het in en start 
de muziek. “Doe maar een beetje mee”, geeft hij Winnie aan die inmiddels met een 
koptelefoon op achter de microfoon is gaan staan. Winnie schraapt een paar keer 
zijn keel en begint met zingen. Maarten sluit ondertussen de gordijnen zodat er 
geen inkijk meer is van buiten. “Dat maakt het rustiger”, legt hij uit. “De stem mag 
iets zachter”, geeft Winnie aan. “Okay, dan zet ik de band wat harder”, geeft Maarten 
aan. Winnie gaat inmiddels op in de medley en staat met zijn handen in de lucht 
mee te deinen op de muziek. “Laat ‘m nog maar een paar keer lopen hoor, dan kom 
ik er goed in”, zegt Winnie. “Ja hoor, we hebben alle tijd”, geeft Maarten aan. Winnie 
raakt steeds meer in de sfeer van het nummer en roept in een tussenstukje: “Okay 
jongens…we gaan lekker een potje vliegen….going to Brazil!” Maarten is enthousiast. 
Hij heeft het stukje vastgelegd en zegt: “Dat gaan we zeker gebruiken!” Winnie 
geeft aan dat hij klaar is om in te zingen. “In scenes doen?” vraagt hij. “Ja zo hoort 
dat”, antwoordt Maarten. “We beginnen met ‘January, February, March….’ en doen 
daarna de volgende scene”, zegt Maarten. Winnie gaat aan de slag maar blijkt moeite 
te hebben met dat stukje. Doordat hij de timing niet goed te pakken heeft, lijkt 
het telkens alsof hij ‘één april’ zingt. Het klinkt grappig maar is niet de bedoeling. 
Maarten coacht Winnie door het een aantal malen voor te zingen. Winnie blijft 
het lastig vinden maar na een flink aantal keren oefenen heeft hij het te pakken. 
Maarten voorziet Winnie ondertussen van een glaasje kruidenbitter. “Dat helpt om 
los te komen”, zegt hij ginnegappend. Winnie neemt lachend een teug van het spul 
en zingt de riedel vervolgens nog eens. Maarten is tevreden: “Het is wel je eigen 
timing maar dat is niet erg. Het mag best Winnie zijn!”

Dan moet Winnie de volgende scene inzingen en dat is ‘Follow the leader’. Maarten 
zegt: “Dit is een ritme en ‘groove’ kwestie.” Winnie zingt het maar Maarten vindt 
het niet goed genoeg. “Kun je het sexier doen?”, vraagt hij Winnie. “Het moet porno 
uitstralen”, aldus Maarten waarop Winnie begint te lachen. Hij doet het stukje nog 
een keer met een meer rauwe stem. “Ja! Dat is het!” roept Maarten. “Daar wordt het 
eigen van”, stelt hij vervolgens. Dan volgt ‘Feeling Hot Hot Hot’ en Maarten zegt: 
“Maak daar een ‘shout’ van!” Winnie kijkt niet begrijpend en Maarten doet een keer 
voor wat hij bedoelt. Winnie knikt en zegt: “Ik doe het met wat meer temperament.” 
Maarten knikt en legt nogmaal zijn bedoeling uit: “Je moet ‘Hot, Hot, Hot’ met 
een flinke luchtstroom eruit persen.” Winnie doet zijn ogen dicht en stoot de zin 
eruit. Maarten vindt het mooi en constateert: “Je hebt een mooie rand op je stem.” 
Dan zingt Winnie het refrein van ‘Kleine wasjes, grote wasjes’. “Dit mag ook wat 
meer sexy en met wat meer ‘groove’”, vindt Maarten. Winnie doet het nog een keer 
maar dat gaat niet lekker. “Nu ga je een beetje moffelen” geeft Maarten Winnie aan. 
Winnie doet het over en “het staat er op.” Dan komt ‘January, February, March…’ 
terug in de medley. “Kun je die niet plakken?”, vraagt Winnie. “Jawel hoor, alleen 
het eind moeten we dan nog een keer doen want dat loopt iets anders.” Maarten heeft 
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het stukje ondertussen al gekopieerd. Winnie zingt de laatste zin nog een keer in 
waarna Maarten roept:“Yess, that’s it!” De hele medley is ingezongen. “Kom maar 
effe luisteren”, zegt Maarten tegen Winnie. Winnie doet de koptelefoon af en komt 
weer bij Maarten zitten. “Lekker spul hè, die kruidenbitter?”, vraagt Maarten la-
chend aan Winnie. “Ja, je gaat er lekker van zingen”, grapt Winnie. Maarten en 
Winnie luisteren samen naar de ingezongen medley. “Qua timing zijn sommige 
stukjes nog niet helemaal goed”, stelt Maarten vast. “Het is nog te korrelig”, vindt hij 
en zegt tegen Winnie: “Je moet nog meer in de ‘feeling’ van de medley komen.” Winnie 
begrijpt wat Maarten bedoelt en geeft aan dat hij de gospelsound op het eind ook 
nog mist. “Dat komt wel goed”, aldus Maarten. Winnie moet het nummer nog een 
keer inzingen en de belangrijkste boodschap van Maarten is: “Zo’n medley als deze 
moet ondeugend zijn. Doe maar gek!” Na een korte pauze zingt Winnie het nummer 
opnieuw in en de koortjes worden diezelfde avond ook nog ingezongen waarna 
Maarten de medley gaat afmixen en voor een ‘master’ versie zorgt. 

Try Out op het Megapiratenfestijn in Borger
Een paar weken later gaat Winnie de zomerse medley voor het eerst live zingen 
op het Megapiratenfestijn in Borger. Volgens het programma moet Winnie iets 
na half negen het podium op. Hij is om half acht in Borger en in gezelschap van 
John Schaap. John is eigenaar van Sterren Media en is ook presentator bij Bingo 
FM, een Utrechtse radiozender die uitsluitend Nederlandstalige muziek draait. 
“John gaat mij meer begeleiden en helpen met praktische dingen om meer in de ‘pic-
ture’ te komen”, zegt Winnie. John knikt glimlachend en vult aan: “Sterren Media 
helpt artiesten om zich op de markt te profileren.” Winnie kijkt op zij horloge en 
vraagt: “Hoe laat moet ik ook al weer op?” Joyce Lukassen komt net aangelopen en 
antwoordt: “Zeven minuten over half negen Winnie.” Ze wijst hem een lege kleedca-
bine en vraagt naar zijn flashcard met de muziek van zijn nieuwe medley. Winnie 
duikt in zijn tas en tovert de flashcard te voorschijn. Joyce verlaat de kleedcabine 
en Winnie wisselt zijn kleding. Hij haalt een donkere broek uit de tas en trekt een 
nieuw shirt aan. Enthousiast vraagt hij: “Hoe vind je mijn nieuwe outfit?” John 
lacht en zegt: “Er hoort toch nog een jackie over heen?” Winnie duikt weer zijn tas 
in om het jack er bij te pakken. Hij trekt het aan en inspecteert zijn nieuwe outfit 
in de spiegel die in de hoek van de kleedcabine staat. Het is duidelijk net gekocht 
want het label hangt nog aan de kraag van het jack. “Het label moet er nog af ”, 
zegt de chauffeur van Winnie die het er vervolgens aftrekt. Winnie oogt jong en 
sportief in zijn nieuwe outfit. Hij is een tikkeltje nerveus voor het optreden. “Ik 
ben benieuwd hoe het zal gaan”, zegt hij. De songtekst heeft hij inmiddels onder 
de knie. “Ik heb thuis geoefend en heb het erin zitten”, vertelt hij. Dan steekt Leon 
Lukassen zijn hoofd om de deur van de kleedcabine. Hij komt Winnie even snel 
gedag zeggen en succes wensen maar is binnen een mum van tijd weer verdwenen 
want als organisator van het megapiratenfestijn is hij de hele avond druk in de 
weer met van alles en nog wat. “Kom we gaan wat drinken in de artiestentent”, stelt 
John voor. Winnie vindt het een goed idee en eenmaal daar oogt hij wat rustiger. 
Hij vertelt dat hij tegenwoordig veel sport en hij de laatste maanden behoorlijk is 
afgevallen. Dan verschijnt producer Maarten de Groot in de artiestentent. Hij is 
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speciaal naar Borger afgereisd voor de try out van Winnie. “De medley past goed bij 
Winnie”, vindt hij en Maarten is benieuwd hoe het publiek in Borger de medley 
van Winnie zal ontvangen. 

Tegen half negen begeeft Winnie zich richting het podium. Hij bevestigt zijn mi-
crofoon en gaat klaar staan achter de ‘deure’. Dan klinkt het door de tent: “De deu-
re, de deure, wie stiet er oachter de deure…..”. Willie Oosterhuis zweept de mensen 
in de tent op: “Ja lieve mensen, er staat een bijzonder mens achter de ‘deure’ en van-
avond zingt hij speciaal voor ons zijn nieuwe medley. Hier komt Winnie!” De ‘deure’ 
zwiept open en Winnie loopt de catwalk op. De zomerse klanken van het intro van 
de medley klinken door de tent en Winnie zingt moeiteloos “January, February, 
March, April, May, June, July.” Energiek staat hij op het podium en brengt hij de 
tent aan het zingen. Hij begeeft zich van de ene kant van het podium naar de ande-
re kant en in de tent stijgt de feeststemming. Zo nu dan richt hij de microfoon op 
het publiek en laat hij hen zingen. Het publiek reageert enthousiast. Na de laatste 
tune zwaait Winnie nog even en dan verlaat hij het podium terwijl de opluchting 
van zijn gezicht is af te lezen. “Het is goed gegaan!”, roept hij backstage uit waar 
John hem staat op te wachten. Maarten heeft zich voor het optreden van Winnie 
onder het publiek gemengd en merkt een verbeterpunt op: “Op de tape moet meer 
tekst meelopen zodat het wat voller is en het publiek houvast heeft aan de tekst als 
Winnie ze laat meezingen.” Hij bespreekt dat op een later moment met Winnie die 
nu in een euforische stemming is en zijn gezicht nog even in de artiestentent laat 
zien voordat hij weer huiswaarts gaat.

Promotie van Winnie
Om de nummers van Winnie wat kracht bij te zetten, worden ze ondersteund 
met videoclipjes. Leon vertelt dat het clipje voor het nummer ‘Ik zou het wil-
len schreeuwen van de toren’ is opgenomen in Utrecht. “Het leek me leuk om de 
Domtoren in het clipje te brengen omdat Winnie uit Utrecht komt”, vertelt Leon. 
Winnie had zo zijn twijfels over dat idee maar is er uiteindelijk toch in mee gegaan. 
De videoclip voor het nummer is dus opgenomen in Utrecht vanaf een dak met 
uitzicht op de Domtoren. Leon zegt: “Het clipje laat zien dat met weinig middelen al 
iets moois te maken is.” Winnie blijkt tevreden te zijn met het resultaat. Hij laat het 
clipje zien en zegt: “Ik zag het eerst niet zo zitten maar vind het toch mooi geworden.”  
Leon vindt dat er ook mooie persfoto’s moeten komen van Winnie. Hij heeft een 
stylist geregeld om “Winnie aan te kleden” en er volgt een fotoshoot. Leon vertelt 
dat hij er op deze manier voor zorgt dat hij een totaalpakket in handen heeft voor 
een platenmaatschappij. “Doordat wij naast het nummer ook een videoclipje en pro-
motiemateriaal gereed hebben, hoeft een platenmaatschappij zelf nauwelijks meer te 
investeren. Ze zijn dan eerder bereid om het nummer uit te brengen”, legt Leon uit. 
Hij is vervolgens met verschillende platenmaatschappijen in gesprek gegaan om 
‘Ik zou het willen schreeuwen van de toren’ uit te laten brengen. Dat blijkt niet 
eenvoudig. “Niemand staat te springen. Tegenwoordig worden platenmaatschappijen 
overstelpt met materiaal dus ze hebben keuze genoeg”, aldus Leon. Hij vervolgt: “Ik 
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ken de jongens bij de platenmaatschappijen en weet dus bij wie ik moet zijn maar dan 
nog is het geen ‘kat in het bakkie’.” Platenmaatschappij RoodHitBlauw zag wel wat 
in het nummer van Winnie en heeft het uitgebracht.

RoodHitBlauw werkt samen met een plugger die het nummer van Winnie onder 
de arm meeneemt naar verschillende radiostations. De plugger die zichzelf pro-
motieman noemt, is enthousiast over ‘Ik zou het willen schreeuwen van de toren’. 
Hij vindt het “een heel goed liedje” en “erg goed gedaan, met veel gevoel.” De plugger 
vertelt dat hij een stijgende lijn ziet in de nummers van Winnie en dat is volgens 
hem voorwaarde nummer één om airplay voor elkaar te krijgen. “Het is belangrijk 
dat een artiest zich ontwikkelt en goede producten blijft neerzetten want het aanbod 
is groot”, aldus de plugger. Ook legt hij uit dat niet iedere artiest tot een topartiest 
kan uitgroeien. “Het gaat er om een artiest groot te maken op het eigen niveau”, vindt 
de plugger. Hij vertelt dat Winnie het “meer moet hebben van het regionale circuit 
dan van het landelijke circuit.” In de regio Utrecht valt Winnie volgens de plugger 
goed. Hij start de promotie voor Winnie dan ook niet voor niets daar en “bouwt 
het dan verder uit naar andere regio’s.” De plugger gaat wekelijks bij de regionale 
zenders langs om “een olievlek te creëren zodat het liedje uiteindelijk in het hele land 
te horen is.” Hij merkt wel dat de radiozenders inmiddels wat terughoudender zijn 
geworden als het om Winnie gaat. Volgens hem heeft dat te maken met de lange 
tussenpozen tussen de nummers van Winnie. “Regelmaat is belangrijk”, stelt de 
plugger want “dan kan ik Winnie beter promoten bij radiozenders.” Waar het vroeger 
ging om het promoten van een plaat, gaat dat volgens de plugger tegenwoordig om 
de artiest. Hij zegt: “Het nummer is belangrijk maar de naam van de artiest speelt 
een belangrijke rol. Een artiest bouwt naam op door regelmatig goede nummers neer te 
zetten. Er moet continuïteit zijn om de interesse van een radiozender voor een artiest 
te vangen en te houden.” De plugger geeft aan dat ook ‘goodwill’ in het radiocircuit 
een grote rol speelt. Hij merkt dat ‘face to face’ contact zijn vruchten afwerpt. “Als 
Winnie ergens zelf is geweest en zijn verhaal heeft gedaan, is het makkelijker om hem 
op de airplaylist te krijgen want bijna iedereen vindt Winnie aardig”, vertelt de plug-
ger. “Alles valt of staat met het product en de artiest is het product”, stelt de plugger 
van Winnie tot slot. 

Winnie zelf realiseert zich ook maar al te goed dat er wat te winnen valt in de 
aanpak. Hij geeft aan dat hij door persoonlijke omstandigheden lange tijd niet in 
staat is geweest om regelmatig met nieuwe nummers te komen. Hij wil daar samen 
met Leon Lukassen verandering in brengen. “Ik richt me op het inzingen van num-
mers en op het neerzetten van goede optredens. Daar doe ik mijn uiterste best voor. De 
rest laat ik over aan Leon. Hij regelt alles voor me en het valt allemaal vanzelf goed 
in elkaar”. In het voorjaar van 2012 neemt Leon Sterren Media in de arm om de 
promotie van Winnie een impuls te geven. De eigenaar van Sterren Media, John 
Schaap, stelt een projectplan op ten behoeve van de promotie van Winnie dat hij 
ter goedkeuring voorlegt aan Leon. Leon stemt in en vanaf dat moment gaat John 
actief voor Winnie aan de slag. Hij brengt Winnie onder de aandacht bij de TROS 
met als resultaat dat Winnie eind april 2012 in de Sterrenparade zijn single mag 
komen zingen. Echter er komt een kink in de kabel wanneer de TROS medio 
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april de nieuwe medley van Winnie te horen krijgt. Door de Engelstalige stukken 
in de medley, vindt de TROS het nummer niet geschikt voor de Sterrenparade. 
Om het optreden van Winnie in de Sterrenparade garant te stellen, moeten alle 
zeilen worden bijgezet. In de week voor de Sterrenparade moet Winnie opnieuw de 
studio in om een nummer gereed te krijgen dat wel in het ‘format’ van de TROS 
past. Het wordt ‘Je krijgt de lach niet van m’n gezicht’ waarvan het muzikale ar-
rangement zo hier en daar nog wat aanpassing behoeft om het geschikt te maken 
om daadwerkelijk als single uit te brengen. Het nummer is op de valreep klaar voor 
de Sterrenparade in de Spiegeltent op de binnenplaats van het TROS-gebouw in 
Hilversum. 

Op de dag van de opnames voor de Sterrenparade arriveren Winnie en John rond 
half drie in de middag bij de TROS. De artiestenbegeleider van de TROS vangt 
hen op en brengt hen naar de kleedkamer. Winnie legt er zijn spullen neer en gaat 
met John weer naar buiten. Het zonnetje schijnt en bij de backstage ingang van 
de Spiegeltent staan groepjes mensen gezellig met elkaar te praten. Winnie oogt 
relaxed maar is opvallend stil. “Ik heb een drukke week achter de rug”, zegt hij. Het 
is even stil en dan vertelt Winnie: “Ik ben moe want vannacht was ik pas om zes 
uur thuis van een optreden in Nijmegen.” John maakt ondertussen hier en daar een 
praatje. Dan verschijnt de plugger van Winnie. Hij begroet Winnie en even later 
voegt John zich bij hen. “Ik moet de single opnieuw inplannen”, geeft de plugger aan. 
John knikt. “Die medley is leuk maar die krijg ik er moeilijk tussen”, zegt de plugger. 
Hij vervolgt: “Radio NL heeft als lijn Nederlandstalig. Nummers met Engelse teksten 
draaien ze gewoon niet.” Hij wendt zich dan expliciet tot Winnie en zegt: “Vandaar 
dat ik gezegd heb, doe een ander nummer.” John knikt en zegt: “Bij de TROS werkt 
het ook zo en het was zonde om deze kans te laten lopen.” Winnie hoort het stilzwij-
gend aan. De plugger en John vervolgen hun gesprek en Winnie zegt in zichzelf: 
“Ik bemoei me nergens mee en laat het helemaal aan John over. Ik doe wat hij zegt 
en dan komt het wel goed.” Ineens is daar de artiestenbegeleider van de TROS. “Je 
moet naar de make-up”, zegt ze tegen Winnie. Winnie gaat daarop met haar mee 
en komt even later terug met een rood blosje op zijn wangen. John checkt dan 
op de call-sheet het tijdstip waarop het optreden van Winnie gepland staat. Dat 
is rond half vijf. Hij kijkt op zijn horloge en zegt tegen Winnie: “Nog een dik uur 
dus tijd genoeg.” Winnie knikt. Dan verschijnt de artiestenbegeleider van de TROS 
opnieuw. “Ben je klaar?”, vraagt ze aan Winnie die daarop een beetje verbaasd kijkt. 
“Over een kwartiertje moet je op”, licht ze toe. John geeft dan aan dat de call-sheet 
half vijf en niet half vier aan geeft. De artiestenbegeleider checkt nogmaals de pro-
grammering en in haar overzicht staat Winnie om half vier gepland. John redt de 
boel en zegt: “Waarschijnlijk is er een vergissing gemaakt in de call-sheet.” Winnie is 
inmiddels al weg gegaan om zijn microfoon te halen. Hij is precies op tijd terug en 
gaat klaar staan bij de Spiegeltent. 

De programmaleider van de TROS kondigt Winnie aan. Winnie loopt de 
Spiegeltent in en gaat midden in het publiek staan. Alle camera’s zijn op hem 
gericht. Hij vraagt de mensen op te staan en met hem mee te doen en dan klinkt 
de eerste tune van ‘Je krijgt de lach niet van m’n gezicht’. Winnie heeft onmid-
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dellijk contact met het publiek dat enthousiast met het nummer meeklapt. In de 
Spiegeltent ontstaat een kroegsfeer en op de camerabeelden ziet het optreden van 
Winnie er goed uit. John is er blij mee. “Niets op aan te merken”, zegt hij wanneer 
de laatste noot van het nummer klinkt. Wanneer Winnie komt aangelopen, zegt 
John meteen tegen hem: “Het was goed! Het zag er professioneel uit.” Winnie is blij. 
Buiten staat de plugger te wachten. “Ik heb het op het scherm gezien en het zag er 
goed uit”, bevestigt hij. “Het nummer is ook goed”, vindt de plugger. “Écht volks”, 
stelt hij. Winnie loopt door naar de kleedkamer terwijl de plugger en John nog 
even van gedachten wisselen. “Ik begrijp dat die medley het goed doet op feesten maar 
ik zou dit nummer uitbrengen”, geeft de plugger John mee. Hij licht toe: “Als dit 
nummer airplay krijgt, wordt het ook wel een succes in de kroegen en dan is het écht 
Winnie.” John knikt en geeft aan dat hij het met Leon Lukassen gaat bespreken. 
Hij vertelt dat hij graag ziet dat Jeff Weber tekstschrijver voor Winnie blijft en hij 
ook iemand als producer in gedachten heeft die het volkse muziekgenre goed be-
grijpt. Dan komt Fred Siebelink, één van de presentatoren van de Sterren.nl Top20 
en van Sterren.nl Radio, John de hand schudden. “Ik heb morgen contact met Leon 
en dan maken we het rond”, zegt John tegen Fred. “Dat is goed”, antwoordt Fred. 
John licht toe dat Winnie mediatraining van Fred gaat krijgen om te leren hoe hij 
zich beter in de media kan presenteren. Dan verschijnt Winnie met zijn spullen. 
“Kom John, we gaan”, zegt Winnie die zo’n drukke week als die hij nu achter de rug 
heeft, niet gewend is. John begrijpt het. Hij moet nog even snel iemand spreken en 
vertrekt daarna meteen met Winnie richting Utrecht, naar huis. 

Op 16 juni 2012 zendt de TROS het optreden van Winnie bij de Sterrenparade uit 
op televisie. Een dikke week later komt zijn single ‘Je krijgt de lach niet van m’n 
gezicht’ uit en is ook zijn zomerse medley te verkrijgen. Volgens de plugger van 
Winnie wordt de nieuwe single goed ontvangen. Eind juni brengt RTV Oost de 
nieuwe single van Winnie onder de aandacht via het shownieuws op hun website 
en begin juli is Winnie te gast in de studio van RTV Oost voor het programma 
‘Goeiemiddag Overijssel’. In de weken die volgen, volgt een flink aantal interviews 
met diverse regionale radiostations zoals RTV Rijnmond, Radio Holandika, RTV 
Hollandsmidden, Midvliet FM, RTV Nunspeet en Radio Woerden. De nieuwe 
single van Winnie is ook door de muziekredactie van Radio NL beluisterd. Johan 
Terpstra, presentator bij Radio NL, vertelt: “De muziekredactie beoordeelt wekelijks 
het binnengekomen materiaal op kwaliteit.” Hij vervolgt: “Winnie heeft de pech dat 
er op dit moment veel nieuw materiaal is. Rene Froger heeft ‘Samen’ en Jan Smit & 
Gerard Joling zijn net gekomen met ‘Echte Vrienden’. De nieuwe single van Winnie 
is van een ander kaliber.” Winnie heeft volgens Johan wel potentie want “met Jeff 
Weber als tekstschrijver zit je goed en Winnie heeft Lukassen achter zich staan en dat 
is een prima bureau om Winnie weg te zetten in het Nederlandstalige circuit.” Hij 
licht verder toe: “Door Lukassen staat Winnie op elk Megapiratenfestijn waardoor hij 
bekendheid krijgt. Nu is het van belang om met goede liedjes te blijven komen zodat 
hij voldoende ‘airplay’ krijgt en hij vaker gevraagd wordt voor optredens.” Radio NL 
houdt Winnie dus in het vizier. Op het Hollandse Hits Forum krijgt de nieuwe 
single van Winnie in ieder geval een positieve recensie: “Het is een pakkende volkse 
meezinger met een erg aanstekelijk refrein en verder heeft het een tekst die volledig uit 
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het leven gegrepen is.” De promotie van Winnie werpt in ieder geval al haar vruch-
ten af want het aantal optredens van Winnie laat in de zomer van 2012 een licht 
stijgende lijn zien. 

Piekenkermis in Utrecht
Het aantal optredens van Winnie groeit. Begin juli 2012 treedt hij op bij de pie-
kenkermis in Utrecht. Het is een volksfestival, een ouderwets gezellige kermis met 
vijftig attracties voor jong en oud én met een Hollandse avond op de zaterdag. 
Op een podiumwagen treedt de ene lokale artiest na de andere op. Stuk voor stuk 
hebben ze een repertoire van smartlappen. John Schaap leidt het programma en 
kondigt de artiesten aan. Tussendoor verloot hij knuffelbeesten zoals het op een 
échte kermis betaamt. Als hij even pauze heeft, vertelt hij: “Ik heb me er hard voor 
gemaakt om Winnie vanavond hier te laten zingen. Het is leuk voor hem om hier 
zijn nieuwe single te doen want hier staat hij voor eigen publiek.” Het optreden 
van Winnie staat om kwart over tien gepland. John heeft een stapeltje flyers van 
Winnie bij de hand om na het optreden van Winnie uit te delen onder het publiek. 
Tegen kwart voor tien blikt John op zijn horloge. “Ik ga Winnie bellen om te checken 
of hij al onderweg is”, meldt John. Hij voegt de daad bij het woord maar vangt bot. 
Winnie neemt niet op. “Hier word ik erg onrustig van”, vertrouwt John mij toe. Hij 
wacht vijf minuten en belt Winnie dan nog een keer. Deze keer neemt Winnie wel 
op en blijkt dat hij onderweg is. John haalt opgelucht adem. Nog geen kwartiertje 
later arriveert Winnie. Hij heeft een schoon wit shirt op een kleerhangertje bij zich 
voor het optreden. “Ik heb een verjaardag van mijn neefje en ben er even tussenuit 
gegaan voor dit optreden”, zegt Winnie. Ondertussen wisselt hij achter de podium-
wagen zijn shirt. John geeft ondertussen aan de geluidsman door welke nummers 
Winnie zingt zodat hij de juiste ‘instartjes’ kan doen. Precies om kwart over tien 
staat Winnie klaar. John kondigt hem aan: “Het is tijd voor een fantastische zanger. 
Hij heeft net een nieuwe single. ‘Je krijgt de lach niet van m’n gezicht’ is geschreven 
door Jeff Weber. Hier komt Winnie!” Winnie komt het podium op en begint zijn 
optreden met zijn nieuwe single.

Daarna zingt hij een aantal algemeen bekende smartlappen. Het publiek zingt 
ze mee. Tussen de liedjes neemt Winnie steeds wat slokken water die hij krijgt 
aangereikt van zijn chauffeur. Tegen het publiek zegt hij daarover: “Het is geen 
bier maar water want ik mag niet drinken van mijn begeleider.” John, die naast de 
podiumwagen staat, beaamt dat: “Inderdaad. Als er wordt gewerkt, wordt er niet 
gedronken.” Winnie is ondertussen al aan een nieuwe smartlap begonnen. Over 
de Utrechtse Maliebaan klinkt ‘D’r uit is d’r uit!’ en weer zingt en deint iedereen 
rondom de podiumwagen mee. Dan spoort Winnie de mensen op het terras aan 
om ook mee te doen: “Alle mensen op het terras, doe die biertjes in de lucht.” Het 
werkt want ook zij deinen vervolgens lekker mee op ‘D’r uit is d’r uit’. De sfeer zit 
er in dus is het tijd voor de zomerse medley van Winnie. Ook dat slaat goed aan 
maar het publiek direct rondom de podiumwagen houdt duidelijk meer van het 
volkse repertoire. “Blauwe ogen!”, roept iemand. Winnie snapt de hint meteen en 
zingt een paar nummers van de wijlen volkszanger Johnny Hoes. Dan zit het half 
uurtje van Winnie erop. John verschijnt op het podium en vraagt om een groot 
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applaus voor Winnie. Terwijl het applaus klinkt, roept John: “We laten Winnie 
nog één keer zijn nieuwe single doen.” Terwijl het intro van het nummer al weer is 
gestart, maakt John zijn praatje af: “Hier komt Winnie nog een keer met ‘Je krijgt 
de lach niet van m’n gezicht’!” Enthousiast zingt Winnie voor de laatste keer deze 
avond zijn nieuwste single. Wanneer hij van de podiumwagen komt, wil een aantal 
mensen met hem op de foto. Ook zijn er een paar mensen die hem willen boeken 
voor een optreden. “Mag ik je telefoonnummer? Mijn ouders zijn binnenkort zestig 
jaar getrouwd en ik wil graag dat je voor ze komt optreden”, geeft een mevrouw aan. 
Even later krijgt ze een flyer van Winnie met daarop een verwijzing naar zijn web-
site en naar de gegevens van Lukassen Produkties om Winnie te boeken voor een 
optreden. “Alles loopt via Lukassen”, zegt Winnie. Hij schudt nog wat handjes en 
vertrekt dan snel weer, terug naar de verjaardag van zijn neefje. 

Smartlappenavond in Wanroij
Lukassen Produkties promoot Winnie als een “feestzanger” en hij is te boeken voor 
een avondvullend programma waarbij “feest is gegarandeerd!” Medio juli 2012 ver-
maakt Winnie de gasten op een camping in Wanroij met een smartlappenavond. 
Hij arriveert samen met zijn neef Mitchel die de geluids- en muziekcomputer in-
stalleert in het eetcafé op de camping. Winnie heeft een aantal mp3-tjes bij zich 
met daarop de muziek van talrijke smartlappen. Stipt om half negen in de avond 
begint Winnie met zijn programma. Hij verwelkomt de twintigtal aanwezige gas-
ten enthousiast terwijl de gekleurde discolichten knipperen en voor een feestelijk 
tintje zorgen: “Goedenavond allemaal, we gaan er vanavond een feestje van maken!” 
Hij opent met ‘Ik voel me zo verdomd alleen’, de klassieker van Danny de Munk, 
en spoort de kinderen aan om op het podium mee te doen. Binnen een mum van 
tijd zit de sfeer er in en volgt de karaokeversie van ‘Jij Denkt Maar Dat je Alles Mag 
Van Mij’ van Frans Duijts. Ondertussen komen steeds meer groepjes campinggas-
ten binnen. De ene na de andere bekende smartlap volgt. Winnie loopt met een 
microfoon al zingend door het café en laat tussendoor ook gasten meezingen. Soms 
gaat hij even terug naar de geluidscomputer om het geluid bij te stellen. Terwijl 
Winnie de gasten in het café vermaakt en bij de smartlappen betrekt, bedient 
Mitchel de apparatuur. Hij ziet dat Winnie het erg warm heeft en regelt tussendoor 
een vochtig doekje voor Winnie waarmee hij het zweet van zijn voorhoofd kan 
vegen. Dan roept hij: “Waar is dat feestje? Hier is het feestje!” Vervolgens klinkt het 
nummer van Helemaal Hollands door het café. Winnie zwaait met zijn handen in 
de lucht en de gasten, inmiddels een veertigtal, doen gezellig mee. “Gezellig hè op 
de camping?”, vraagt Winnie waarop de gasten nog harder meezingen. Vervolgens 
draait Winnie een discolamp op de mensen achter de bar en roept: “Zijn jullie er 
ook nog?!” De barmensen, allemaal in oranje shirtjes met gekke pruiken en zonne-
brillen op, doen daarop ook enthousiast hun handjes in de lucht. Dan is het tijd 
voor ‘Schatje, mag ik je foto?’ van de Gebroeders Ko. De feeststemming in het café 
groeit en Winnie deelt ondertussen zijn flyers uit met daarop een foto van hem. 
Om tien uur zijn er al rond de zestig mensen in het café en is het er een gezellige 
boel en het personeel van de bar gaat rond met bitterballen. Wanneer Winnie 
begint met ‘We hebben een woonboot…’ deint iedereen mee en zodra ‘Laat de 
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boel maar lekker waaien’ klinkt, volgt de polonaise en meteen aansluitend zingt 
Winnie: “Laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven 
want het duurt toch maar even!” Winnie weet duidelijk hoe hij de stemming er in 
moet brengen en houden. Om half elf hebben de campinggasten nog twee uur 
“feest met Winnie” voor de boeg en achteraf kunnen zij terugkijken op een geslaagde 
smartlappenavond. 

Op basis van bovenstaande praktijkbeschrijving geef ik hieronder aan wat nodig 
is om de professionele carrière van Winnie te starten en op te bouwen. Ik ga in 
op de rol die Lukassen Produkties en ook andere actoren daarin spelen en besteed 
tenslotte aandacht aan de gunfactor als factor voor succes. 

Van amateur naar professioneel zanger
Uit de praktijkbeschrijving blijkt dat Winnie van muziek houdt en goed kan zin-
gen. Hij heeft een droom: een succesvolle carrière als (volks)zanger! Hij wil van het 
zingen zijn beroep maken oftewel van een amateur uitgroeien tot een professioneel 
zanger. Een amateur is volgens Finnegan puur uit liefde bezig met muziek en voor 
een professioneel muzikant dient het ook om in het eigen levensonderhoud te 
voorzien. Alle professionele muzikanten zijn volgens Finnegan ooit gestart als ama-
teur576. Beeching is van mening dat veel muzikanten dromen van een professionele 
carrière, maar het hen niet lukt die te verwezenlijken omdat ze het verwerven van 
succes beschouwen als een kwestie van geluk en het daarom op z’n beloop laten577. 
Van Winnie kan dat niet worden gezegd. Hij rust niet voordat hij bij Lukassen 
Produkties aan tafel zit. Zijn gedrevenheid en volharding getuigen van een ‘win-
ning attitude’ wat volgens Beeching onontbeerlijk is voor succes. Zij noemt naast 
talent en een ‘winning attitude’ nog drie kritische factoren voor een succesvolle 
muzikale carrière, namelijk: ‘sales skills’, ‘support system’ en ‘strategy’578. Op elk 
van die drie punten heeft Winnie blijkens de praktijkbeschrijving hulp nodig om 
tot succes te komen. 

Sales skills
In het kader van de ‘sales skills’ is het volgens Frascogna en Lee Hetherington in de 
eerste plaats van belang dat de artiest een eigen geluid en repertoire ontwikkelt om 
de interesse van platenlabels en publiek te trekken579. Uit de praktijkbeschrijving 
blijkt dat Winnie begin 2011 weliswaar beschikt over een uniek stemgeluid maar 
hij (nog) geen eigen repertoire en stijl heeft waarmee hij zich op de muziekmarkt 
onderscheidt van andere artiesten. Omdat Winnie niet in staat is zijn eigen liedjes 
te schrijven, zoekt Leon Lukassen in zijn professionele netwerk naar mensen die 
dat voor hem kunnen doen. Leon geeft daarmee blijk van ‘networking strategies’ 
zoals door Kimpel beschreven. Daarbij komt samenwerking met ‘equal benefit’ 
voor de samenwerkende partners tot stand via (persoonlijke) contacten580. Het vin-

576 Finnegan, 1989
577 Beeching, 2010
578 Beeching, 2010: 8
579 Frascogna & Lee Hetherington, 2004
580 Kimpel, 2005
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den van een ‘songwriter’ en ‘producer’ die in de samenwerking met Winnie (ei-
gen) voordeel zien en vice versa, blijkt voor Leon niet moeilijk. Lastiger is het om 
mensen te vinden die dicht bij de ziel en mogelijkheden van Winnie blijven en dat 
weten te vertalen in een unieke ‘sound’. Leon koppelt Winnie in eerste instantie 
aan een producer wiens ideeën over zijn ‘sound’ niet (geheel) overeenkomen met 
de ideeën die Winnie daar zelf over heeft. Met de tweede producer zit Winnie in 
muzikaal opzicht meer op één lijn. Op het podium kan hij goed uit de voeten met 
de feestelijke zomerse medley die uit deze samenwerking ontstaat. Echter, blijkens 
de praktijkbeschrijving hinkt de keuze voor het muziekgenre van Winnie op twee 
gedachten. De grote vraag is: wordt het zomerse reggae of het raséchte levenslied? 
Een belangrijk aspect in het kader van de ontwikkeling van een eigen geluid en re-
pertoire is de keuze voor een bepaald muziekgenre. “Know who you are artistically”, 
stelt Allen581. De keuze is van belang met het oog op het te vormen imago van de 
artiest want: “A too-dissonant image runs the risk of losing credibility with fans”, waar-
schuwen Frascogna en Lee Hetherington582. Ook voor Winnie gaat dit op. Reggae 
is nu eenmaal anders dan het levenslied. Beide muziekgenres spreken een ander pu-
bliek aan en dragen een ander imago met zich mee. Dat het geen vruchten afwerpt 
om op twee paarden te wedden, illustreert de praktijkbeschrijving. De medley van 
Winnie slaat niet aan bij de Nederlandstalige radiozenders, terwijl Winnie ‘airplay’ 
keihard nodig heeft om tot (langdurig) succes te komen. De medley slaat aan in 
het feestcircuit en komt de boekingsagenda van Winnie als ‘entertainer’ op korte 
termijn ten goede. Het zorgt echter niet voor levensvatbaarheid van Winnie als 
professioneel volkszanger op de (middel)lange termijn. Het onderscheidt Winnie 
niet genoeg van andere artiesten en dat maakt hem volgens Beeching: “…simply 
just another talented and well-trained performer, one of thousands.583” 

Support
Beeching acht een ‘support system’ van belang om als professioneel zanger te sla-
gen. Daarbij gaat het volgens haar onder meer om de steun van mensen die kun-
nen helpen een carrière op te bouwen vanuit hun achtergrond of netwerk in de 
muziekbusiness584. Voor Winnie is de steun van Leon Lukassen bepalend voor zijn 
carrière. Leon stelt zich niet alleen op als vriend, mentor en coach maar is ook 
investeerder, manager en boekingsagent van Winnie. Dat veronderstelt dat hij in 
Winnie gelooft en potentie in hem ziet. Leon investeert tijd en geld in Winnie. 
Uit de praktijkbeschrijving blijkt dat het onzeker is of het lukt Winnie in de markt 
te zetten omdat zijn carrière van de grond af aan moet worden opgebouwd. Leon 
neemt dus een risico met zijn investering in Winnie. Beeching stelt in dat ver-
band: “Professional managers are not in the business of growing anyone’s career from 
scratch.585” Volgens haar werkt een manager alleen samen met een artiest die winst-
gevend is. Op het eerste gezicht legt Leon dat uitgangspunt naast zich neer. Echter, 

581 Allen, 2007: 24
582 Frascogna & Lee Hetherington, 2004: 84
583 Beeching, 2010: 46-47
584 Beeching, 2010
585 Beeching, 2010: 157
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achter de schermen doet hij dat niet en richt hij zich nadrukkelijk op de groei 
van het aantal optredens (boekingen) van Winnie. Lukassen Produkties ontvangt 
als boekingsagent van Winnie immers een ‘fee’ voor de bemiddeling per boeking 
zoals in paragraaf 3.2 uiteen is gezet. In de coulissen speelt het belang van Leon 
zijn investering terug te verdienen en de vruchten te plukken van het succes van 
Winnie586. Als manager van Winnie is het aan Leon hem als professioneel zanger 
zodanig te ontwikkelen dat een duurzame succesvolle carrière in het verschiet ligt. 
In de woorden van Allen: “The job of artist management is to direct the career of 
an artist by developing the artist as a brand, marketing the artist, and exploiting his 
talents.587” Een artiestenmanager heeft volgens Frascogna en Lee Hetherington een 
andere rol dan een boekingsagent. De rollen zijn volgens hen niet te verenigen in 
één persoon omdat hun belangen uiteen lopen. Zij stellen: “The manager should 
select a booking agent capable of securing the types of engagements best suited to the 
development of the artist’s career.588” De praktijkbeschrijving over Winnie illsutreert 
dat het niet per definitie in het belang van de boekingsagent is een artiest alleen te 
bemiddelen voor optredens die zijn stijl en imago ondersteunen en/of versterken. 
De keuze Winnie avondvullend als DJ in de markt te zetten, heeft een positieve 
uitwerking op het aantal boekingen en genereert inkomsten op de korte termijn. 
Of het bijdraagt aan de promotie van Winnie als professioneel zanger, is te betwij-
felen. Hoewel Leon, als manager van Winnie, oog heeft voor het belang van de 
ontwikkeling van zijn eigen repertoire en imago met het oog op zijn (middel)lange 
termijn succes, prevaleert hij, als boekingsagent, het belang om op korte termijn 
inkomsten te genereren. Gezien de ‘core business’ van Lukassen Produkties die in 
paragraaf 3.2 is uiteen gezet, is dat niet onlogisch. 

Een andere actor die blijkens de praktijkbeschrijving bepalend is voor de carrière 
van Winnie, is de eigenaar van Sterren Media. In 2012 neemt hij, in overleg met 
Leon Lukassen, de directe begeleiding en coaching van Winnie op zich. Hij verge-
zelt Winnie bij optredens en fungeert daar als verlengstuk van Leon in zijn rol als 
persoonlijk manager van Winnie589. ‘Front stage’ is hij aan te merken als ‘roadma-
nager’ van Winnie590. De impact van de eigenaar van Sterren Media op Winnie is 
groot. ‘Backstage’ stelt hij gedragsregels voor hem op en geeft hij hem aanwijzin-
gen aangaande zijn ‘performance’. ‘Under the stage’ stuurt hij op de ontwikkeling 
van een eigen (onderscheidend) repertoire voor Winnie. Bij Leon zet hij in op een 
duurzame samenwerking van Winnie met een songtekstschrijver van formaat in 
het volksgenre en met een producer die thuis is in dat muziekgenre591. Uit al deze 
handelingen, die in het belang van Winnie zijn, is af te leiden dat de eigenaar van 
Sterren Media zichzelf rekent tot het management van Winnie. Tegelijkertijd is en 
blijft hij echter de eigenaar van Sterren Media en houdt hij als zodanig ook zijn 
eigen belangen hoog. Het ene moment is hij ‘roadmanager’ van Winnie en het 

586 Bailey, 1977
587 Allen, 2007: 69
588 Frascogna en Lee Hetherington, 2004: 167
589 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
590 Vgl. Allen, 2007
591 Vgl. Bailey, 1977
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andere moment is hij ‘eigenaar Sterren Media’. In de visie van Parker schuift hij 
heen en weer tussen twee functionele subgroepen en laat hij van de context afhan-
gen tot welke subgroep hij zich op een bepaald moment rekent592. De eigenaar van 
Sterren Media besteedt veel aandacht aan de promotie van Winnie via internet en 
social media. Dat is weliswaar in het belang van Winnie, maar vormt tegelijkertijd 
de kerntaak van Sterren Media. De mogelijkheden die hij Lukassen Produkties 
aanreikt om Winnie op te laten treden zoals bij de Piekenkermis in Utrecht, zijn 
eveneens niet alleen in het belang van Winnie maar dienen ‘backstage’ ook zijn 
eigen belang in de hoedanigheid van eigenaar van Sterren Media. Aan een artiest 
met inkomsten, valt voor Sterren Media immers geld te verdienen. Om die reden 
is de duurzaamheid van Winnie ook in het belang van de eigenaar van Sterren 
Media zelf. ‘Under the stage’ vergroot een eigen repertoire immers de levensvat-
baarheid van Winnie en verhoogt dat de kans op een bron van inkomsten voor 
Sterren Media op de (middel)lange termijn593. Door alle energie die de eigenaar 
van Sterren Media in Winnie steekt, groeit hij uit tot de motor van het succes 
van Winnie. Mede dankzij hem kan Winnie bogen op een ‘support system’ in de 
muzieksector. 

Strategie
De praktijkbeschrijving illustreert de manier waarop Leon Lukassen de carrière 
van Winnie van de grond tilt en legt de onderliggende motieven van zijn aanpak 
bloot. Een visie en een plan van aanpak zijn volgens Allen nodig om een muziek-
carrière op te bouwen. Hij stelt: “Managing careers of artists converts their dreams 
of success in the music business into a reasonable reality. But without a plan and ac-
companying timetable, plus the shared vision between the manager and the artist for 
that plan, an artist’s career becomes a dream that blindly searches for opportunity.594” 
Blijkens de praktijkbeschrijving brengt Leon eerst een tweetal basis-aspecten bij 
Winnie op orde. Onder het kopje ‘sales skills’ is al uit de doeken gedaan op welke 
wijze hij zorg draagt voor de ontwikkeling van Winnie’s repertoire. Ook geeft hij 
de persoonlijke verschijning van Winnie een nieuwe impuls door hem te voorzien 
van een re-styling en hem een mediatraining te laten volgen. Frascogna en Lee 
Hetherington geven aan dat de kledingstijl en het taalgebruik van de artiest mede 
zijn imago en populariteit bepalen595. Pas als beide aspecten op orde zijn, brengt 
Leon Winnie op verschillende manieren onder de aandacht bij (potentieel) pu-
bliek. In de eerste plaats doet hij dat via ‘social media’; de website van Winnie, zijn 
twitter-account en zijn facebookpagina596. De eigenaar van Sterren Media krijgt 
van Leon de opdracht Winnie via deze wegen te promoten en wordt betaald uit de 
BV die ten behoeve van Winnie is opgericht. In de tweede plaats gebruikt Leon 
de website en nieuwsbrief van Lukassen Produkties om Winnie te promoten bij 
potentiële boekers. Hij heeft als algemeen directeur van Lukassen Produkties, maar 

592 Vgl. Parker, 2000
593 Vgl. Bailey, 1977
594 Allen, 2007: 56
595 Frascogna en Lee Hetherington, 2004
596 Vgl. Parker in The Music Management Bible, 2003
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ook als geldschieter van Winnie namelijk baat bij boekingen. Ten derde program-
meert Leon Winnie op evenementen waar hij zelf (mede) organisator van is, zoals 
het Megapiratenfestijn en Dutch Valley. Dat levert de door Leon opgerichte BV 
geld op, het levert Lukassen Produkties een ‘fee’ op voor de boeking en het vergroot 
de winstmarge op de festijnen omdat een optreden van Winnie relatief goedkoop 
is. Hieruit blijkt dat de belangen van Leon ‘backstage’ en ‘under the stage’ dermate 
verstrengeld zijn, dat ‘front stage’597 niet altijd duidelijk is welke pet hij draagt: 
hoeder van de BV voor Winnie, algemeen directeur van Lukassen Produkties of 
mede-organisator van het Megapiratenfestijn en Dutch-Valley. De context waarin 
Leon zich op een bepaald moment bevindt en het belang dat daarin voorop staat, 
bepalen zijn opstelling598. Tot slot laat Leon de promotie van Winnie via ‘airplay’ 
over aan de platenmaatschappij die op haar beurt daarvoor een plugger inschakelt. 
Frascogna en Lee Hetherington wijzen op de mogelijkheid de promotie van een 
artiest geheel aan een platenmaatschappij over te laten in het kader van een platen-
contract. De artiest maakt dan exclusief nummers voor de platenmaatschappij die 
de kosten daarvan op zich neemt en de artiest ook exploiteert599. Beeching waar-
schuwt (beginnende) artiesten voor deze constructie en stelt: “untill all the costs of 
the manufacturing and production of the album is made back in sales (recouped), the 
musician won’t make a dime.600” Ook Leon Lukassen ziet geen heil in een dergelijke 
constructie. Hij gaat blijkens de praktijkbeschrijving liever met een klant en klaar 
produkt van Winnie op zoek naar een platenmaatschappij voor hem. Deze aanpak 
van Leon behelst een ‘uniqueness paradox’ omdat deze manier is ingegeven door 
de veranderde muziekindustrie en tegenwoordig gebruikelijk is in de Nederlandse 
muzieksector601. Volgens Van der Plas investeert een platenmaatschappijen vrijwel 
alleen nog in een artiest in het kader van een ‘360-graden deal’602. Daarbij verdient 
zij haar investering in de artiest terug over alle verschillende bronnen van inkom-
sten die de artiest heeft. Los van de vraag of een platenmaatschappij genegen is een 
‘360-graden deal’ met Winnie te sluiten, heeft Leon daar in financieel opzicht geen 
enkel belang bij. 

Managementstijl en machtsverhouding
Leon Lukassen hanteert ten aanzien van Winnie een managementstijl waarbij hij 
afhankelijk van de situatie sturend dan wel ondersteunend optreedt. Hersey defi-
nieert beide begrippen: “Sturing is de mate waarin de leider zich bezighoudt met het 
specificeren van de plichten en verantwoordelijkheden van een individu of groep. Tot 
deze gedragingen behoren handelingen als mensen instrueren wat hen te doen staat, hoe 
zij iets moeten doen, wanneer zij iets moeten doen, waar zij iets moeten en doen en wie 
het moet doen. Ondersteuning is de mate waarin een leider de tweerichtingscommuni-
catie (of verschillende richtingen als er meer mensen bij betrokken zijn) onderhoudt. 

597 Vgl. Bailey, 1977
598 Vgl. Parker, 2000
599 Frascogna en Lee Hetherington, 2004
600 Beeching, 2010: 89
601 Vgl. Martin, 2004
602 Van der Plas, 2010
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Dit gedrag omvat luisteren, aanmoedigen, voorwaarden scheppen, toelichten, begrip 
tonen en op de ander ingaan.”603 Het ‘management by prescription’ van Leon blijkt 
uit het stappenplan waarbij hij de carrière van Winnie van de grond tilt volgens het 
principe ‘first things first’. Ook stuurt Leon Winnie op zachte, doch dwingende 
wijze wanneer hij bij producer Ron de muzikale omlijsting van een liedje graag 
anders ziet. Om moverende redenen laat Leon in die situatie een overtuigende en 
coachende managementstijl zien. Hij stuurt daarbij op het behoud van de opzet 
van het liedje met het oog op de commercialiteit daarvan. Uit de praktijkbeschrij-
ving blijkt ook dat Leon Winnie ondersteunt door op zijn tijd interesse in hem 
te tonen, hem aan te moedigen en hem erkenning te geven. Leon geeft bovendien 
blijk van zijn betrokkenheid bij Winnie door hem geregeld te bellen en hem een 
hart onder de riem te steken wanneer dat nodig is. Doordat Leon zijn manage-
mentstijl duidelijk afstemt op wat Winnie in een bepaalde situatie nodig heeft, 
geeft hij blijk van situationeel leiderschap waarbij de leidinggevende stijl wordt 
afgestemd op de competentie en de behoefte van de medewerker zoals door Hersey, 
Blanchard en Johnson beschreven604. Uit de praktijkbeschrijving is af te leiden dat 
de ontwikkeling van Winnie veel tijd en aandacht kost en Leon onvoldoende in 
de gelegenheid is Winnie continu persoonlijk te begeleiden. Om die reden legt 
Leon in 2012 de dagelijkse begeleiding van Winnie in handen van de eigenaar 
van Sterren Media. Blijkens de praktijkbeschrijving treedt de eigenaar van Sterren 
Media voornamelijk sturend, instruerend en controlerend op richting Winnie. 
Volgens het situationele leiderschapsmodel van Hersey e.a. is een dergelijke stijl 
passend bij een beginner/leerling met een hoge betrokkenheid en drive om het 
gewenste doel te bereiken maar is het zaak er voor te waken om niet autoritair of 
therapeutisch over te komen605. 

In de onderlinge verhouding tussen Leon en Winnie zoals die uit de praktijkbe-
schrijving blijkt, is hun machtsrelatie volgens de prototypen van Mastenbroek als 
‘hoog versus laag’ aan te merken606. De praktijkbeschrijving legt bloot dat Winnie 
afhankelijk is van Leon omdat hij zelf de middelen niet heeft om zijn carrière op te 
starten en op te bouwen. Leon heeft dat wel. Hij heeft voldoende geld voorhanden 
om te investeren in de opstart van Winnie. Hij kent de Nederlandstalige muziek-
markt goed en weet wat het publiek wil. Ook beschikt hij over relevante contacten 
en relaties om van Winnie een succesvol produkt te maken. Leon heeft hiermee een 
drietal machtsbronnen in handen terwijl Winnie over geen enkele unieke machts-
bron beschikt om zijn verhouding met Leon in evenwicht te brengen. Winnie 
heeft weliswaar een uniek stemgeluid maar aangezien Nederland genoeg zangtalent 
heeft, maakt dat Leon niet afhankelijk van Winnie607. In de onderlinge verhouding 
met Winnie is Leon dus in alle opzichten de machtigere partij. Desalniettemin is 
uit de praktijkbeschrijving af te leiden dat Winnie zijn onderlinge verhouding met 

603 Hersey, 2011: 38-39
604 Hersey, Blanchard en Johnson, 2008
605 Hersey, Blanchard en Johnson, 2008
606 Vgl. Mastenbroek, 2005
607 Vgl. Morgan, 1992
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Leon als gelijkwaardig ervaart608. Dat is terug te voeren op de persoonlijke interesse 
en betrokkenheid van Leon en de support die hij Winnie biedt. De persoonlijke 
relatie van Leon en Winnie zorgt ‘front stage’ en ‘backstage’ voor minder machts-
afstand tussen hen dan dat ‘under the stage’ het geval is609. Ook in de onderlinge 
verhouding tussen de eigenaar van Sterren Media en Winnie is de machtsrelatie 
als ‘hoog versus laag’ aan te merken610. Dat komt door de machtsbronnen die de 
eigenaar van Sterren Media in handen heeft. Hij beschikt over specieke kennis en 
kunde om via (social) media een artiest goed te promoten. Hij heeft, in tegenstel-
ling tot Leon, tijd om Winnie dagelijks te begeleiden en de eigenaar van Sterren 
Media beschikt over contacten en relaties die Winnie een handje kunnen helpen 
om als professioneel zanger van kant te gaan611. Winnie laat in de relatie met de 
eigenaar van Sterren Media onderworpenheid en passiviteit zien. Voorafgaand aan 
zijn optreden bij de Sterrenparade geeft hij te kennen dat hij precies doet wat hem 
wordt gezegd (onderworpenheid) en hij zich niet bemoeit met de aanpak van de 
eigenaar van Sterren Media om hem te lanceren (passiviteit). Bij zijn optreden 
op de Piekenkermis in Utrecht doet Winnie iets soortgelijks. Hij deelt het pu-
bliek mee dat hij water drinkt omdat hij van zijn begeleider, daarbij doelend op 
de eigenaar van Sterren Media, geen alcolhol mag nuttigen bij optredens (onder-
worpenheid). Mastenbroek beschouwt dergelijke gedragstendenties bij de minder 
machtige partij in ‘hoog versus laag’ verhoudingen als een belangrijk signaal voor 
de meer machtige partij om de managementstijl van overwegend taakgericht naar 
wat meer relatiegericht bij te stellen612. 

Samenwerking van songwriter, producer en artiest
Uit de praktijkbeschrijving blijkt dat de nummers van Winnie tot stand komen 
door interdisciplinaire samenwerking van songwriter, producer en artiest. Zij wer-
ken autonoom, begeven zich niet op elkaars werkterrein en borduren voornamelijk 
voort op elkaars ‘produkt’613. De samenwerking is functioneel van aard. Een ieder 
doet waar hij goed in is en door uiteindelijk de tekst, muziek en zang in elkaar te 
schuiven, krijgt het nummer ‘body’614. Uit de praktijkbeschrijving blijkt dat Winnie 
in de periode 2010 tot en met 2012 niet met een vaste producer werkt. Twee pro-
ducers verschijnen ten tonele waarbij de samenwerking van Winnie met de eerste 
producer stroever verloopt dan zijn samenwerking met de tweede producer. Dat is 
te verklaren door de stijlverschillen tussen de twee producers. De eerste producer 
stelt de ideeën van Winnie over de muzikale omlijsting van een liedje ter discussie 
en richt zich daarmee primair op zijn inhoudelijke taak als producer. De tweede 
producer toont meer aandacht voor de relatie met Winnie door meer met zijn idee-
en mee te bewegen615. Op die manier creëert hij een verhouding met Winnie die als 

608 Vgl. Mastenbroek, 2005
609 Vgl. Bailey, 1977
610 Vgl. Mastenbroek, 2005
611 Vgl. Morgan, 1992
612 Mastenbroek, 2005
613 Vgl. Van Delden, 1993
614 Vgl. Kaats e.a., 2005
615 Vgl. Blake en Mouton, 1964
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‘gelijk versus gelijk’ is te typeren terwijl de verhouding van de eerste producer met 
Winnie meer als ‘hoog versus laag’ is te typeren. Immers, niet Winnie maar Leon 
Lukassen is opdrachtgever van de producer die in dat verband opdrachtnemer is. 
In deze driehoeksrelatie is Leon te duiden als de meest machtige partij, de producer 
de minder machtige partij en Winnie de minst machtige partij. Naar analogie van 
de typologie van Mastenbroek is hun onderlinge verhouding te duiden als ‘hoog 
versus midden versus laag’ waarbij degene in de middenpositie het risico loopt op 
een rolconflict616. Dat blijkt ook uit de praktijkbeschrijving. De tweede producer 
lost dat op door zowel Leon als Winnie tevreden te stellen. Conform afspraak met 
Leon levert hij de medley en in het proces van totstandkoming daarvan neemt 
hij de inbreng en suggesties van Winnie mee. De eerste producer probeert uit het 
rolconflict te blijven door te varen op de wensen van Leon als zijn opdrachtgever. 
Echter, hij ‘verliest’ daarmee op de relatie met Winnie. Van der Vliert stelt dat 
degene die zich in een middenpositie bevindt zeven strategieën heeft om uit een 
rolconflict te blijven. Zowel de keuze om beide partijen tevreden te stellen als de 
keuze op één van beide partijen te varen, noemt hij als mogelijkheid617. 

De gunfactor
Zowel Leon Lukassen als de plugger van Winnie achten de gunfactor een succes-
bepalende factor in de muziekbusiness. Uit de praktijkbeschrijving blijkt dat Leon 
de gunfactor als een onzekere factor beschouwt. Ter Avest is echter van mening 
dat wel degelijk invloed is uit te oefenen op de gunfactor. Ze schrijft dat de drie 
V’s, Vriendelijk, Vrolijk en Vrij (zonder schroom), essentieel zijn om iets gedaan 
te krijgen van een ander618. Winnie beschikt blijkens de praktijkbeschrijving over 
deze drie V’s en dat levert hem volgens zijn plugger ‘goodwill’ op bij verschillende 
radio- en televisiestations. Claassen gaat in op de psychologie van het gunnen en 
beschrijft het gunproces als een indirect proces dat is gebaseerd op vier stappen, 
namelijk: zelfinzicht, aanpassen van het eigen gedrag, plussen scoren en het opzij 
zetten van het eigen ego. Kort samengevat is het gunproces volgens Claassen niet 
meer dan het manipuleren van de ander door het eigen gedrag aan te passen met 
als doel bij de ander plussen te scoren om er zelf beter van te worden619. Op basis 
hiervan is het gunproces te duiden als een proces van strategisch beïnvloeden. 
Bremer-Ammann geeft aan dat het daarbij gaat om het maken van een afgewogen 
keuze hoe bij wie waarvoor invloed uit te oefenen en vervolgens het spel te spelen 
en resultaat te behalen620. Uit de praktijkbeschrijving volgt dat Winnie de kunst 
van het strategisch beïnvloeden verstaat. Weloverwogen richt hij zich op aanslui-
ting bij Lukassen Produkties als artiestenbureau en krijgt hij Leon zover in hem te 
investeren door zijn sympathie te winnen. Leon gaat ervan uit dat Winnie loyaal 
aan hem blijft en hij zijn investering in Winnie terugverdient. Aan het gunproces 

616 Vgl. Mastenbroek, 2005
617 Van de Vliert, 1977
618 Ter Avest op www.managementsupport.nl, 2012
619 Claassen, 2009
620 Bremer - Ammann, 2007
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ligt het mechanisme van ‘generalized reciprocity’ ten grondslag, omdat een gun-
ning plaatsvindt vanuit de veronderstelling dat deze op enig moment tot een gun-
ning van de ander leidt621. 

In deze paragraaf is gebleken hoe Lukassen Produkties Winnie helpt een professio-
nele carrière te (her)starten. De volgende paragraaf gaat in op de rol van Lukassen 
Produkties in de doorbraak van de band Hike en laat zien wat het kantoor bij-
draagt aan de bestendiging van dat succes.

621 Vgl. Salhlins in: Komter, 1996
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3.5 The flow of Hike 

De band Hike bestaat uit Arthur ter Voert (zang, toetsen, bas, drums), Remco 
Wijnands (zang, bas, saxofoon, toetsen), Willem Kossink (zang, drums, percussie, 
bas) en Michael Kock (zang, gitaar, bas, drums). Hike bestaat sinds 1998 en vormt 
een bekende beroepsformatie in het landelijke feest- en evenementencircuit. In 
2004 staat haar eerste eigen single ‘Don Juan’ vijf weken lang in de Nederlandse 
Mega Top 100 met nummer 48 als hoogste notering. Hike organiseert vervolgens 
twee keer een eigen evenement, de HIKERMIS! Hike is sinds 2009 aangesloten 
bij Lukassen Produkties. Deze paragraaf beschrijft hoe Hike in 2011 en 2012 tot 
landelijk succes komt en zoomt daarbij in op de rol van Lukassen Produkties.

De lancering van dé zomerhit van 2011
In het voorjaar van 2011 komt Hike met de single ‘Lekker lekker in de zon’, dat is 
gebaseerd op een bestaand nummer van de Spaanse band Ska-P. “We hebben van 
de origineel uitvoerenden toestemming gekregen om het nummer te gebruiken”, 
vertelt Willem. Lukassen Produkties gaat op zoek naar een platenmaatschappij 
om het nummer uit te brengen. Remco zegt daarover: “Lukassen heeft veel con-
necties en ingangen bij platenmaatschappijen.” Hike heeft Jan als contactpersoon 
bij Lukassen Produkties. Hij brengt het nummer bij twee platenmaatschappijen 
onder de aandacht. RoodHitBlauw is meteen enthousiast, de andere platen-
maatschappij toont pas later interesse. “Toen hadden we al twee gesprekken met 
RoodHitBlauw gehad”, aldus Jan. De beslissing om met RoodHitBlauw in zee te 
gaan, is een kwestie van gunnen. Jan zegt: “RoodHitBlauw is weliswaar een kleiner 
label, maar verdient door haar opstelling naar ons toe een kans.” Eind april 2011 
brengt RoodHitBlauw de single ‘Lekker lekker in de zon’ van Hike uit. DJ’s Coen 
en Sander van Radio 3 FM pikken het nummer al eerder op door een preview op 
You Tube. Zij bellen Hike met het verzoek een speciale versie van het nummer te 
maken voor hun radioshow. “Ons deuntje is nu continu te horen op radio 3 FM en 
krijgt veel positieve reacties”, aldus Willem. Op de dag van de officiële release van 
de single geeft Arthur een interview in de Coen en Sander Show op Radio 3 FM. 
Al snel is ‘Lekker lekker in de zon’ ook te horen bij Sterren.nl en Radio Veronica. 
Bovendien krijgt het nummer volop aandacht in de regionale media. Verschillende 
regionale radiozenders in de Achterhoek draaien het nummer geregeld, Graafschap 
TV besteedt speciale aandacht aan de singlerelease in haar nieuwsuitzending en 
diverse regionale kranten geven ruchtbaarheid aan Hike. “Het doel qua PR is al 
bereikt, maar dit smaakt naar meer. Het zou te gek zijn als we landelijk écht kun-
nen doorbreken!”, aldus Willem. 

Op 23 april 2011 presenteert Hike ‘Lekker lekker in de zon’ aan het publiek in 
Dancing De Radstake in de Gelderse Achterhoek. ’s Avonds om half acht is de 
driekoppige crew van Hike druk bezig om alle apparatuur op te bouwen en af 
te stellen. De crew draagt een zwart shirt met ‘Hike Crew’ en is daardoor goed 
herkenbaar. Vanaf acht uur druppelen de bandleden van Hike binnen. Ze begroe-
ten elkaar op amicale wijze en gaan vervolgens ieder voor zich rustig aan de slag. 
Willem gaat aan de slag met zijn drumstel, waar in goudkleurige letters ‘Hike’ 
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op staat. Arthur oefent deuntjes op zijn toetsenbord. Michael, door de overige 
bandleden Maiki genoemd, tokkelt op zijn gitaar. Als laatste komt Remco bin-
nen. Hij zet zijn saxofoon in elkaar en poetst het instrument. Daarna maakt hij 
zijn basgitaar in orde. Ondertussen grappen en grollen de mannen samen. Iemand 
van de crew zet de ventilator boven het podium aan en probeert de rookmachine 
en lichten uit. Een ander crewlid haalt ondertussen drankjes. Rond half negen 
start de soundcheck. Arthur zet in en Willem valt hem bij. Remco staat met zijn 
basgitaar in de zaal en luistert ondertussen naar het geheel. Michael begint met 
zijn gitaarpartij en gebaart naar de geluidsman in de zaal dat het geluid bijstelling 
behoeft. Als het eerste samenspel erop zit, is Remco niet tevreden want “de bas is 
te aanwezig.” Hij doet een korte solo en vraagt de geluidsman: “Kun je die bas ook 
minder wollig krijgen?” De geluidsman stelt het basgeluid bij terwijl Remco speelt. 
Na een poosje roept Remco enthousiast: “Wat je nu doet, vind ik VET! Dit is een 
mooie basis.” Remco en Willem spelen een stukje samen, terwijl Arthur in de zaal 
luistert. “Zou de basement nog harder kunnen?”, vraagt hij de geluidsman. Ze schui-
ven aan de volumeknoppen totdat het beter klinkt. Zodra het geluid goed is afge-
steld, repeteert Hike ‘Lekker lekker in de zon’. Om het optreden wat meer ‘body’ 
te geven, loopt met het nummer een orkestband mee. Arthur kijkt moeilijk tijdens 
de repetitie. Zodra de laatste noot is gespeeld, geeft hij aan: “Ik heb het niet hard 
genoeg op de kop staan”, waarmee hij doelt op het geluid van zijn inears. Ook vraagt 
hij zich af: “Gaat het wel goed met de blazers?” Hij doelt daarmee op de samenloop 
met de orkestband. Hike speelt het nummer nogmaals en is dan tevreden. Een 
crewlid van Hike is druk bezig de zomerse strandclip van het nummer op de vi-
deoschermen achter het podium te laten draaien. Hike repeteert ondertussen haar 
hit ‘Don Juan’ uit 2004. Dat gaat niet goed. Remco zet te snel in en halverwege 
de song mist Arthur een couplet. Na het nummer merkt Michael op dat het geluid 
nog niet in de haak is. “Staat de overdrive sound niet te hard ten opzichte van de clea-
ning sound?”, vraagt hij de geluidsman. Arthur zoekt ondertussen op het internet 
naar de songtekst van ‘Don Juan’. Hij heeft het vrij snel gevonden en wil verder 
repeteren. Willem is echter nergens te bekennen. “Waar is Willem?”, vraagt Arthur. 
Michael antwoordt: “Ik denk dat hij buiten even aan het roken is.” Arthur fronst 
zijn wenkbrauwen, kijkt op zijn horloge en mompelt: “We moeten verder.” Willem 
komt dan al weer aangelopen. Alle bandleden nemen hun positie op het podium 
weer in. Arthur zwaait met de songtekst van ‘Don Juan’. “Ik wist de tekst niet meer”, 
zegt hij lachend. “Prutser!”, roept Remco plagend. Ze zetten het nummer in en nu 
loopt het goed. Tijdens het daaropvolgende nummer slaat Willem een trommelvel 
van zijn drumstel kapot. Meteen snelt één van de crewleden de zaal uit. Hij komt al 
snel terug met nieuwe trommelvellen. Hike houdt de repetitie echter voor gezien. 
Het is inmiddels al bijna half tien en om elf uur gaat de zaal open voor publiek. 

Jan arriveert rond kwart over negen. Hij heeft een doos met flyers bij zich. Op de 
flyers staat: “Download Hike naar de top van de hitlijsten en win een concert voor 
jouw school, sportvereniging of vriendenclub!” Jan licht toe: “Het is steeds moeilij-
ker om in de hitlijsten te komen. Een actie als deze kan mensen over de streep trek-
ken om het nummer te downloaden. De school- en verenigingsfeesten staan immers 
weer voor de deur.” Een medewerker van Lukassen Produkties heeft de flyers ont-
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worpen en laten drukken. Hike zorgt zelf voor de verspreiding ervan bij scholen, 
(sport)verenigingen, buurthuizen en dergelijke. Jan zegt daarover: “De artiest moet 
zelf ook iets ondernemen, wij faciliteren en zorgen voor het materiaal.” Dan komt 
de eigenaar van platenmaatschappij RoodHitBlauw binnen. Hij heeft een doos 
met vijfhonderd singles van ‘Lekker lekker in de zon’ bij zich om te verkopen in 
de pauze. Wanneer rond tien uur iedereen samen aan een grote tafel zit, bedenkt 
Remco dat het niet verstandig is de flyers uit te delen. “Mensen knallen dat meteen 
op de grond”, is zijn inschatting. Het lijkt hem beter ze te vouwen en bij de singles 
te voegen.“Mensen lezen het dan pas thuis en gaan uit loyaliteit of betrokkenheid 
het nummer misschien wel downloaden.” Binnen no time zit de hele club flyers te 
vouwen. Arthur maakt zich ondertussen druk om het samenspel met de cast van 
‘Oh oh Cherso’622 tijdens de singlepresentatie. Hij vraagt Jan: “Je spreekt toch nog 
wel goed met hen door wat de bedoeling is en wat er van hen wordt verwacht?” Jan 
knikt en richt zich vervolgens tot de hele band: “Ik vang hen op en bespreek met 
hen dat ze van jullie singlepresentatie iets feestelijks maken.” Remco reageert: “Okay 
en dan nog even samen op de foto voor onze website enzo”, waarop Jan knikt. Tegen 
elf uur verschijnt Eric Schuurman, een lokaal bekende presentator. Hij leidt de 
single-uitreiking. “Laten we even het draaiboek voor vanavond doornemen”, stelt Jan 
hem voor. Hij gaat met Eric aan de kop van een lange tafel zitten en Arthur schuift 
aan. “Je moet een mooie babbel maken en zorgen dat de cast van ‘Oh oh Cherso’ even 
op het podium blijft staan zodat ze samen met Hike op de foto kunnen als één geheel”, 
geeft Jan aan waarop Eric knikt. Vanaf de andere tafel probeert Remco zich tot 
drie keer toe te mengen in het overleg, maar niemand slaat acht op hem. Eric 
vat de bedoeling samen: “Remco kondigt mij aan, ik vertel het verhaal van Hike 
en noem daarbij de actie, dan roep ik de cast van ‘Oh oh Cherso’ erbij, improviseer 
wat en laat de beroemdste van het stel de plaat uitreiken.” Jan beaamt dat en Arthur 
knikt instemmend. Jan voegt nog toe: “De cast van ‘Oh oh Cherso’ is tot half twee 
geboekt dus daar moeten we qua timing rekening mee houden.” Remco vangt dat op 
en roept dat Hike twee sets speelt van elk ongeveer een uur. Jan stemt daarop even 
af met Remco. ‘Lekker lekker in de zon’ is het laatste nummer van de eerste set en 
Remco geeft Jan een seintje zodra het einde van de eerste set nadert. Jan geeft Eric 
aan wanneer hij richting het podium moet. “Zorg jij dat de cast van ‘Oh oh Cherso 
wordt bijgepraat zodra ze er zijn?”, checkt Remco tot slot nog bij Jan. Jan belooft 
daar zorg voor te dragen.

Jan legt uit waarom de cast van ‘Oh oh Cherso’ is geboekt voor de singlepresenta-
tie van Hike. “Een pikant liedje vraagt om een pikante presentatie”, stelt hij. De 
cast van ‘Oh oh Cherso’ associeert Jan met zomer, strand en pikant, maar “het is 
ook een publiekstrekker, zeker nu ze ook een Meet & Greet doen.” Aangezien de 
cast van ‘Oh oh Cherso’ momenteel veelvuldig in het nieuws is, hoopt Jan dat 
haar aanwezigheid landelijke pers trekt zoals SBS-Shownieuws. De eigenaar van de 
platenmaatschappij meldt dat SBS-Shownieuws is uitgenodigd maar geen respons 
heeft gegeven. Hij vermoedt daarom dat ze niet van de partij zijn. Jan heeft nog 

622 Dit is een TV-serie over acht Haagse jongeren die vakantie vieren in Chersonissos op het Griekse 
Kreta.
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goede hoop en zegt: “Je weet het nooit, ze kunnen ook ineens voor je staan.” Rond 
half twaalf arriveert de cast van ‘Oh oh Cherso’. Jan vangt hen op en bespreekt zijn 
wensen met hen. Hij blijft bij hen aan tafel zitten en verzekert zich ervan dat het 
gaat lopen zoals hij voor ogen heeft. Na een poosje heeft hij er fiducie in. “Het 
komt wel goed, ze hebben er zin in!”, stelt hij vast. Op dat moment krijgt Jan een 
sms-je van Leon Lukassen met de vraag of het allemaal goed loopt in De Radstake. 
Jan sms’t terug dat het prima gaat en loopt vervolgens de zaal in waar Hike al staat 
te spelen. Hij gaat op Arthur af en geeft hem door dat ze nog tien minuten hebben 
totdat Eric Schuurman op het podium komt voor de singlepresentatie. Vervolgens 
licht hij Eric in en geleidt hij de cast van ‘Oh oh Cherso’ naar de zijkant van het 
podium. Remco heeft inmiddels een seintje van Arthur gekregen en kondigt Eric 
Schuurman aan, die vervolgens een kort praatje houdt, de cast van ‘Oh oh Cherso’ 
op het podium onthaalt en enthousiast het nummer ‘Lekker lekker in de zon’ 
aankondigt. De cast van ‘Oh oh Cherso’ danst met het nummer mee en doet aan-
sluitend een ‘fotoshoot’ met Hike. Dan is het pauze. 

Remco vraagt naar Jan zodra hij de zaal uit is. Jan is echter nog bij de cast van ‘Oh 
oh Cherso’. “Ik heb een evaluatiepuntje”, deelt Remco mee terwijl hij een slok van 
zijn biertje neemt en het zweet van zijn gezicht veegt met een handdoek. Zodra Jan 
zijn gezicht laat zien, stapt Remco op hem af. “We hadden het niet zo afgesproken. Ik 
zou jou een seintje geven en nu krijg ik ineens via Arthur door dat de boel om tien voor 
half één op het podium moet”, geeft Remco aan. Jan is echter al weer druk met an-
dere zaken. “Ik dacht, ik bepaal wanneer die gasten op het podium komen, maar mooi 
niet!”, bromt Remco in zichzelf. Jan vindt de presentatie goed geslaagd en stelt in 
het algemeen: “Het zag er goed uit en het publiek is enthousiast.” Dan dringt hij er bij 
Remco op aan de tweede set van het optreden weer te openen met ‘Lekker lekker 
in de zon’. Het gezicht van Remco spreekt boekdelen en hij zegt: “We kunnen er 
beter mee afsluiten.” Jan vindt dat Hike het nummer best nog twee keer kan spelen, 
zodat “het goed blijft hangen.” Het gesprek gaat aan Willem en Michael voorbij. Zij 
kijken in de zaal of de verkoop van de single loopt en delen handtekeningen uit. 
Even later geeft Arthur aan dat het bijna tijd is voor de tweede set. Hij signaleert 
echter dat de cast van ‘Oh oh Cherso’ buiten de zaal staat te signeren. Hij vraagt 
Jan te zorgen dat de cast de zaal in gaat zodat ook het publiek daar weer naar toe 
gaat. Jan komt onmiddellijk in actie en de zaal is weer vol wanneer Hike weer 
op het podium staat. Jan doet de cast van ‘Oh oh Cherso’ uitgeleide en wacht de 
afloop van het optreden van Hike niet af. “Een te gekke CD-uitreiking van ‘lekker 
lekker in de zon’ van HIKE door de cast van ‘Oh oh Cherso’. Super gedaan, nu de hit!”, 
twittert hij ter afsluiting van zijn avond. Achteraf legt Jan uit dat de kosten van de 
cast van ‘Oh oh Cherso’ voor rekening zijn van de eigenaar van De Radstake die de 
cast heeft geboekt van twaalf uur tot half twee. Dat is de reden dat hij zelf is gaan 
sturen op het moment van de singlepresentatie en heeft gezorgd dat de cast van 
‘Oh oh Cherso’ daarna nog een uur onder het publiek is. “Remco moet zich daar 
bewust van zijn”, vindt Jan. Hij begrijpt dat Hike de tent op zijn kop wil zetten, 
maar dat kan volgens hem ook door de laatste set langer te spelen. Dik anderhalve 
maand later blijkt overigens dat de download actie van Hike geen storm heeft ge-
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lopen. Eind juni maakt Hike bekend dat een vriendengroep de actie wint en een 
gratis optreden van Hike krijgt. 

Voor het eerst door ‘de deure’ bij het Megapiratenfestijn
Het is 7 mei 2011, een belangrijke dag voor Hike. De band treedt voor de eerste 
keer op bij het Megapiratenfestijn. Arthur vindt het spannend zoals blijkt uit zijn 
tweet een paar dagen ervoor: “Psychisch voorbereiden op zaterdag! Zelden zoveel men-
sen voor m’n neus gehad. #megapiratenfestijn #zelhem #lekkerlekkerindezon.” Op de 
dag zelf zijn de bandleden al in de middag aanwezig. Ze zijn onder de indruk van 
de grootte van de tent, die deze keer in Zelhem staat. “Wow vanavond staan we hier 
voor 7000 man te spelen!”, zegt Remco alsof hij het niet kan geloven. Vlak voordat 
de tent open gaat voor publiek, besluit Hike nog een soundcheck te doen. Arthur 
vindt dat prettig. “Meezingen met tape is anders dan ik gewend ben en het is dus 
van belang om op het juiste moment met de zang in te vallen”, zegt hij. Voor Remco 
geldt min of meer hetzelfde. Hij geeft aan: “Wij zijn zo gewend om live te spelen. 
Hier moet het met tape en ik vind het moeilijk om te doen alsof ik speel.” Willem en 
Michael laten zich niet horen. Zij verwerken alle nieuwe indrukken in stilte. De 
soundcheck gaat goed en Hike twittert enthousiast: “Vet cool, we hebben d’r zin in!” 
Jan arriveert. Hij heeft zijn spiegelreflexcamera bij zich om het optreden van Hike 
vast te leggen. “Ik heb Willie Oosterhuis gemaild en hem gevraagd speciale aandacht 
te schenken aan Hike omdat ze voor het eerst op het Megapiratenfestijn staan”, vertelt 
Jan. Zodra hij Willie in het vizier krijgt, vraagt hij hem of hij de mails heeft gekre-
gen. Willie knikt. Hike staat nietsvermoedend bij de artiestentent te socialiseren. 
Jan is onrustig. “Het is toch allemaal nieuw en spannend”, merkt hij op. 

Het optreden van Hike staat gepland om tien over half elf. Hike staat achter het 
podium klaar voor haar debuut op het Megapiratenfestijn. Jan begeeft zich naar de 
voorkant, zodat hij mooie foto’s kan schieten van het optreden. Willie Oosterhuis 
kondigt Hike aan. Eén voor één komen de bandleden door ‘de deure’ en lopen 
ze de trap af, terwijl de begintunes van ‘Lekker lekker in de zon’ al door de tent 
klinken. Het publiek reageert enthousiast. Wanneer het nummer klaar is en Hike 
op het punt staat het podium te verlaten, grijpt Willie Oosterhuis in en zegt: “Blief 
stoan, blief stoan, wiej doan ’t nog ’n kere!” De bandleden van Hike kijken even ver-
rast, maar geven meteen enthousiast een tweede performance. Het publiek zingt 
het refrein luidkeels mee: “Lekker lekker in de zon, jaaa ik ben weer op vakantie, 
lekker lekker in de zon, voor wat ik daar op dat strand zie, lekker lekker in de zon. Sta 
ik tubes uit te knijpen, lekker lekker in de zon. En de olie uit te strijkeeen!” Wanneer 
het nummer klaar is, besluit Willie Oosterhuis grinnikend dat Hike het nummer 
nog wel een derde keer kan spelen. En zo speelt Hike haar zonnige zomerhit drie 
keer achtereen voor 7000 mensen tijdens haar debuut op het Megapiratenfestijn. 
In euforie komen de bandleden het podium af. Meteen ontvangen zij tweets van-
uit het publiek, zoals “@hikeband 3 X lekker lekker in de zon op het MPF, kan niet 
gekker, iedereen kan het hier nu meezingen” of “Volgens mij blijft de plaat steken. 3 X 
lekker lekker! Respect!” Voor Hike zit de avond erop of toch niet?
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Terwijl Hike bij de ingang van de artiestentent nageniet van haar knaloptreden, ar-
riveren Monique Smit en Tim Douwsma. Ze maken kennis met Hike en Monique 
zegt enthousiast: “Ik hoorde jullie nummer op de radio en vind jullie liedje erg leuk.” 
De bandleden van Hike zijn aangenaam verrast als Monique vervolgt: “Ik wil dat 
nummer wel een keertje met jullie doen.” Wijnand kijkt haar aan alsof hij zijn oren 
niet gelooft en checkt voor de zekerheid of hij het wel goed heeft begrepen. “Meen 
je dat?”, vraag hij haar. Monique knikt en Tim geeft aan dat hij de tekst van het 
liedje uit zijn hoofd kent. “Wauw”, roept Arthur, die onmiddellijk op zoek gaat 
naar Willie en hem vraagt of het programma nog ruimte biedt voor een optreden 
van Hike met Monique en Tim. Willie komt daarop poolshoogte nemen in de ar-
tiestentent en treft daar Monique aan, die druk in gesprek is met Hike. “Ik kan wel 
wat regelen”, zegt hij dan tegen Arthur, waarna hij weer richting het podium loopt. 
In het voorbijgaan krijgt Joyce Lukassen, de artiestenplanner en technisch produ-
cente van het Megapiratenfestijn, lucht van deze spontane plannen. “Dat gaat zo 
maar niet!”, roept ze, terwijl ze achter Willie aan gaat. Jan vangt dat op en kijkt 
een tikkeltje benauwd. “Joyce houdt niet van verrassingen”, weet hij te vertellen. 
Hij slaat de boel even gade en zegt dan: “Ik zie dat gezamenlijke optreden vanavond 
niet gebeuren.” Even later komt Willie weer aangelopen. Hij neemt Monique apart 
en vraagt haar of ze écht wel wil optreden met Hike. Monique beaamt het, geeft 
Willie een vette knipoog en zegt tegen hem: “Dat krijgen wij samen toch wel voor 
elkaar Willie!” Willie glimlacht en begeeft zich weer richting het podium. 

Jan is in de artiestentent en reageert sceptisch op de mededeling dat Monique en 
Tim daadwerkelijk samen met Hike ‘Lekker lekker in de zon’ gaan zingen. “Ik ge-
loof er niet in”, zegt Jan. Pas wanneer hij bij de geluidsman een notitie ziet waaruit 
het blijkt, komt hij in actie. Hij trommelt de bandleden van Hike op, zorgt dat ze 
zich weer richting ‘de deure’ begeven en gaat zelf aan de zijkant van het podium 
staan kijken of deze droom van Hike werkelijkheid wordt. En ja hoor…wanneer 
Monique klaar is met haar nummer, gaat Willie met haar in gesprek: “Klopt het 
Monique dat jij het nieuwe nummer van Hike erg leuk vindt?” Monique antwoordt: 
“Ja Willie, ik hoorde het op de radio en vond het meteen te gek. Tim vindt het nummer 
ook erg leuk. Hij kent de hele tekst uit zijn hoofd.” Dan roept Willie keihard door de 
tent: “We gaan het doen! We roepen Hike er weer bij en we gaan nog een keer met z’n 
allen ‘Lekker lekker in de zon’!” De ‘deure’ zwiept open en de bandleden van Hike 
komen, glunderend van blijdschap, nog een keer het podium op. Monique en Tim 
zingen en dansen lekker mee en de tent staat op zijn kop. Voor Hike kan de avond 
niet meer stuk blijkens haar tweet: “Dikke vette kick! Onze single maar liefst 4 X ge-
daan waaronder met Monique Smit en Tim Douwsma. Bedankt voor de te gekke show 
in Zelhem. Het was toptoptop!” Jan is een beetje beduusd van het hele gebeuren. Hij 
heeft een prachtige foto gemaakt van Hike met Monique en Tim, maar heeft een 
paar minuutjes nodig om zich te realiseren dat is gebeurd wat hij niet durfde te ho-
pen. Hike is flink in het zonnetje gezet en als klapper op de vuurpijl staat Hike met 
Monique en Tim op het podium. Het gebeuren blijft in de schrijvende regionale 
pers niet ongemerkt. “Hike is drie keer foutloos!”, is de aanhef van het verslag van 
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het optreden van Hike in Berkelland Nieuws623. “Willie Oosterhuis op volle toeren. 
Hike succesvol met ‘Lekker lekker in de zon”, schrijft Nieuws uit de Achterhoek624.

De plugger van Hike aan het woord
In mei bombarderen Radio NL en TV Oranje ‘Lekker lekker in de zon’ als ‘Hollandse 
Nieuwe’ en is Hike te gast bij Sterren.nl en TROS-radio, die het nummer als pa-
radeplaat lanceren. De videoclip van ‘Lekker lekker in de zon’ scoort op YouTube 
meer dan 100.000 hits en groeit uit tot één van de best bekeken Nederlandse clips 
in 2011. ‘Lekker lekker in de zon’ verschijnt op de nieuwe Skihut CD en DJ Coen 
Swijnenberg van Radio 3 FM spreekt een jingle in die Hike gebruikt bij optredens 
in het land. Hike is met ‘Lekker lekker in de zon’ duidelijk HOT! Het is voor een 
groot deel te danken aan het promotiewerk van de plugger, die door de eigenaar 
van RoodHitBlauw is ingezet. Hij vertelt dat hij positief verrast is als hij ‘Lekker 
lekker in de zon’ te horen krijgt. “Dit kan wel eens de zomerhit van 2011 worden”, 
denkt hij meteen. “Ik krijg gevoel bij een plaat of niet. Bij dit nummer had ik meteen 
een goed gevoel”, licht hij toe. De plugger stippelt een plan uit voor de landelijke 
promotie van de single. “Dat is een kwestie van puzzelen, wetende dat als een puz-
zelstukje ergens verkeerd valt, het plan in duigen ligt”, aldus de plugger. Hij zoekt 
ingangen bij een paar landelijke DJ’s die vrij zijn in hun muziekkeuze. Hij ‘dropt’ 
de single bij een DJ en peilt een week later hoe de single valt. Op basis daarvan 
zet hij zijn plan door of stelt hij het bij. “De kunst is de ander lekker te maken voor 
een plaat”, legt de plugger uit. “Om dat voor elkaar te krijgen, kijk ik waar iemand 
gevoelig voor is en speel ik daar op in. Het is een spel!”, stelt hij. Ook het ‘kroegencir-
cuit’ is onderdeel van het promotiewerk van de plugger. Hij zorgt dat het nummer 
van Hike in het muzieksysteem voor kroegen komt. “Dat kan wel wat doen met de 
plaat, zeker als het mooi zomerweer wordt”, stelt de plugger. Hij denkt overigens dat 
‘Lekker lekker in de zon’ iets te vroeg in het seizoen is uitgebracht. Hij onthult: 
“Ervaring leert dat na tien weken de rek uit een plaat is.” De plugger regelt voor Hike 
optredens, interviews en bezoekjes aan radiostations. Hike roept zelf via twitter 
Q-Music en Radio 2 op om ‘Lekker lekker in de zon’ te draaien. De plugger neemt 
het voor kennisgeving aan. “In dit vak krijg je vaker ‘nee’ dan ‘ja’ te horen. Het is een 
moeilijke wedstrijd”, is zijn credo. 

Hike stoomt door 
De eigenaar van RoodHitBlauw vindt het belangrijk dat Hike met een opvolger 
komt. Hij zegt: “Toen ‘Lekker lekker in de zon’ werd uitgebracht, heb ik aangegeven 
dat er in het najaar een nieuwe single moet komen.” Eind juli neemt Hike een nieuwe 
single op. Na twee dagen studiowerk, begint het mixwerk625. Hike vindt de blazers 
niet goed uit de verf komen en besluit: “We gaan toch met een echte blazerssectie de 
studio in.” Zo gezegd, zo gedaan en een paar dagen later stelt Arthur enthousiast 

623 Berkelland Nieuws, 10 mei 2011
624 Nieuws uit de Achterhoek, 15 mei 2011
625 Het mixen van muziek behelst het samenvoegen van meerdere opgenomen sporen muziek tot een zo 

goed mogelijk klinkend geheel, waarbij alle instrumenten in de juiste balans tot elkaar tot uitdruk-
king komen.
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vast: “Wow! De demoversie626 van onze nieuwe single is vet, moddervet!” Hij mailt het 
nummer, dat luistert naar de titel ‘Zullen we zoenen’ naar twee platenmaatschap-
pijen en licht het als volgt toe: “Een mix van ska en (neder)pop, iets wat je niet snel 
hoort in de Nederlandstalige muziek.” Platenmaatschappij RoodHitBlauw is we-
derom meteen geïnteresseerd. Het andere platenlabel laat het afweten. Zodoende 
brengt RoodHitBlauw ook de tweede single van Hike uit. Remco zegt daarover: 
“We zijn blij dat RoodHitBlauw loyaal is aan ons. We hebben het nummer ook aan 
een andere platenmaatschappij voorgelegd om te kijken wat het zou doen.” Arthur 
voegt toe: “Ook waren we benieuwd naar een eventuele andere aanpak om tot een 
hit te komen.” De eigenaar van RoodHitBlauw is in zijn sas met het nieuwe num-
mer van Hike en geeft prijs:“Toen ik de titel hoorde, dacht ik ‘Dat is goed’.” Hij 
schat in dat het nummer goed valt in het feestcircuit. Na een een laatste ‘fine-tu-
ning’ is de ‘masterversie’ van ‘Zullen we zoenen’ een feit en klaar voor duplicatie. 
RoodHitBlauw brengt de single op 19 oktober 2011 uit. 

De single krijgt een videoclip om het kracht bij te zetten. De tekstschrijver van 
‘Zullen we zoenen’ heeft het idee voor de videoclip in z’n hoofd en vindt een volle 
treincoupé de juiste setting. Omdat de tekstschrijver het plaatje helemaal voor zich 
ziet, is hij tevens regisseur van de videoclip. Arthur verricht het voorwerk. Hij legt 
contact met een openbaar vervoerbedrijf en krijgt schriftelijk toestemming voor de 
opnames in de trein op een bepaald traject op een bepaalde dag. Hij regelt ook een 
cameraman en circa dertig figuranten. Op de opnamedag komt Arthur om kwart 
voor elf in de ochtend bepakt en bezakt aan op station Arnhem. “We verzamelen 
op het perron waar de trein om half 12 vertrekt”, zegt hij tegen Remco, die trots aan 
komt lopen met een spiksplinternieuwe bas. Even later staat een handjevol familie, 
vrienden en bekenden enthousiast klaar op het perron om te figureren. Willem ar-
riveert met zijn gehele hebben en houwen. Michael stapt een station verder op, met 
zijn opa en oma van in de negentig die ook figureren. Arthur mist nog wat mensen. 
Zij blijken op een ander perron te staan. Zodra ook zij ter plekke zijn, begeeft de 
groep zich in de trein. “Moeten we niet even afstemmen met de conducteur, zodat hij 
weet waar we mee bezig zijn?”, vraagt één van de figuranten. Arthur haalt een brief 
te voorschijn en antwoordt: “Ik heb zwart op wit dat het mag en het personeel is 
ingelicht.” De regisseur zorgt dat de groep zich verzamelt in één coupé en start de 
‘briefing’: “Het is niet de bedoeling dat we écht gaan zoenen! De suggestie is immers 
vaak leuker dan de werkelijkheid….” Een aantal figuranten kijkt opgelucht, een 
aantal ook een tikkeltje teleurgesteld. De regisseur legt uit dat hij graag verschil-
lende typetjes wil, zodat hij combi’s kan maken die niet voor de hand liggen. Hij 
heeft kostuums meegebracht en wijst meteen iemand uit de groep aan, die zich in 
een blauw uniform moet hijsen. “Er is ook een visagiste die iedereen even in de make 
up zet zodat alles er tiptop uit komt te zien”, sluit de regisseur zijn ‘briefing’ af. 

Terwijl iedereen zich omkleedt en de visagiste de één na de ander opmaakt, gaat 
de trein rijden. De conducteur verschijnt in de coupé en treft hilariteit alom aan. 
“We zijn hier met een project bezig”, zegt één van figuranten tegen de conducteur 

626 Het ‘demo’ is het resultaat van het mixen van muziek. 
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en verwijst hem door naar Arthur. Deze toont de brief met toestemming voor de 
opnames. De conducteur neemt daar kennis van en loopt door naar de volgende 
coupé. Bij het volgende station stapt Michael in met zijn opa en oma. De groep is 
nu compleet en de opnames kunnen starten. De regisseur doet zijn idee voor de 
clipt uit de doeken: “De band staat op het station te wachten met de instrumenten. De 
treindeuren gaan open en de trein is overvol. De band baant zich een weg naar binnen. 
De mensen die al in de trein zitten, zijn niet blij want het is al zo vol. Dan gaan de 
deuren dicht en gaat de band spelen. We gaan de coupé in en maken daar shots van 
koppeltjes die al dan niet denken ‘Zullen we zoenen’. Bij het refrein zingen we allemaal 
mee en is iedereen los.” Het is iedereen duidelijk. Willem pakt zijn trommels uit, zet 
een deel van zijn drumstel in elkaar en zorgt dat hij ook het bekken bij de hand 
heeft. Remco trekt een ander overhemd aan en haalt zijn basgitaar uit de koffer. 
Michael en Arthur zijn al klaar. De cameraman stelt zijn aparatuur in en zegt: “Ik 
wil de opname per scène bij de kop pakken.” De regisseur instrueert de figuranten: 
“Speel met de camera door op een bepaalde manier te kijken.” Hij laat vervolgens 
zien hoe volgens hem de expressie is van iemand die denkt ‘mmm, dat heb ik mooi 
voor elkaar’. De figuranten zien vooral de lol van het geheel in. Het is een vrolijke 
boel in de coupé. Ondertussen arriveert de trein op het eindstation van het traject. 
Omdat de trein daar bijna een half uur stil staat, heeft de regisseur genoeg tijd voor 
de opnames van de eerste shots, waarbij Hike de trein instapt.

Hike staat met alle muziekinstrumenten op het perron. De deuren van de trein 
gaan open en het balkon is vol. “Als ik een klap geef, moeten jullie allemaal mijn 
kant uitkijken en zuchten en puffen”, zegt de regisseur tegen de figuranten. “Daarna 
praten jullie gewoon verder met elkaar, alsof jullie geen boodschap hebben aan de band 
op het perron”, geeft hij aan. De figuranten doen hun best, maar het shot moet 
toch vijf keer opnieuw voordat de regisseur tevreden is. Dan volgt het ‘tegenshot’: 
“De deuren gaan open, de drummer staat met zijn hebben en houwen klaar om in te 
stappen, gevolgd door de gitarist. De basgitarist komt nog aangerend met zijn basgi-
taar en als laatste stapt de zanger in die met een olijk gezicht het nummer inzet met 
‘Héé…’.” De cameraman zorgt dat hij Hike in beeld heeft zodra de deuren van 
de trein openen. De muziek loopt en één voor één stappen de bandleden in. De 
timing is echter niet goed. De regisseur laat daarop horen hoeveel instaptijd Hike 
heeft, wil het synchroon lopen met het nummer. Ook een tweede poging voor 
het ‘tegenshot’ mislukt. De deuren sluiten te snel en de gitaar van Michael raakt 
vastgeklemd tussen de deuren. De regisseur wil bovendien dat de trommels meer 
in beeld zijn. Hij geeft Willem aan zijn trommels hoog te houden en zich beleefd, 
doch enigszins brutaal een weg te banen door de drukte op het balkon. Hij doet 
het voor: “Je zegt dus ‘Sorry, pardon, neem me niet kwalijk’ maar drukt wel die trom-
mels naar binnen.” Ook de figuranten krijgen instructies: “Als hij binnen is, moeten 
jullie ruimte maken want anders duurt het te lang.” Een derde opnamepoging volgt. 
De deuren van de trein sluiten en openen weer. Willem stapt met de drum op zijn 
schouder de trein in maar verliest een trommel, die Michael nog net weet op te 
vangen. “Dit was duidelijk een ‘blooper’”, stelt een figurant waarop de meligheid 
toeslaat. De regisseur laat zich niet uit het veld slaan en gaat voor een vierde poging 
om het ‘tegenshot’ vast te leggen. De regisseur is echter weer niet tevreden, want 
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“de timing is nog niet helemaal goed.” Deze keer voorziet hij Arthur nog van tips: “Je 
stapt nog te gewoontjes in! Je moet er een beetje inspringen met ‘Héé’ en daarbij recht in 
de camera kijken.” Poging vijf volgt. De trein is ondertussen opgestart. De muziek 
draait en de bandleden stappen één voor één de trein in. Als laatste springt Arthur 
in de trein en meteen sluiten de deuren. Het ‘tegenshot’ is eindelijk gelukt! Remco 
is blij want hij heeft het warm. Willem ziet dan dat zijn bekken nog op het perron 
staat. “Wil iemand even het bekken van het perron pakken voordat we vertrekken?”, 
roept hij naar de figuranten die bij de deur staan. Zij krijgen de treindeuren ech-
ter niet meer geopend. Het gezicht van Willem betrekt. In zijn gedachten ziet hij 
zichzelf al zonder bekken huiswaarts gaan. Hij begeeft zich naar de machinist en 
vraagt hem de deuren te openen, zodat hij het muziekinstrument kan pakken. De 
machinist reageert niet bijzonder vriendelijk, maar opent toch de deuren. Remco 
plukt snel het bekken van het perron. Het is net op tijd, want nog geen minuut 
later vertrekt de trein.

De regisseur maant de hele groep de coupé in voor de opname van de rest van 
de clip.“Ook hier is het druk, het gangpad staat vol en de band wil er door”, vertelt 
hij. De cameraman staat klaar, de muziek start, de deur van de coupé gaat open 
en Willem drukt zijn trommel het gangpad in en de overige bandleden volgen. 
Doordat de trein rijdt, is de muziek niet goed te horen in de coupé. “Het moet 
over”, constateert de cameraman want “de box staat te ver weg en daardoor is er ruis 
te horen.” De cameraman plaatst de box dichterbij de microfoon. Hike gaat terug 
naar het balkon en komt daarna in vol ornaat de coupé weer binnen. Het ‘shot’ is 
meteen goed. Ondertussen stopt de trein bij een station. “We zijn hier bezig met de 
opnames van een videoclip”, legt een figurant de nieuwe passagiers uit, die daarop 
naar een andere coupé lopen. De regisseur wil dat iedereen het refrein meezingt en 
dat “het een gezellige boel wordt in de trein.” De figuranten zingen uit volle borst het 
refrein mee en dansen in de gangpaden. De gitarist is zelfs met gitaar en al op een 
bank geklommen. De stemming zit er goed in. In de coupé is het feest en iedereen 
zingt: “Zullen we zoenen….”. De trein arriveert opnieuw bij het eindstation van het 
traject. Arthur voorziet iedereen van broodjes en drankjes. De regisseur staat met 
Willem op het perron wanneer de machinist boos op hen afkomt. “Het is hier geen 
circus!”, bijt hij hen toe. Arthur krijgt er lucht van en laat de machinist de brief 
met toestemming zien. “Daar heb ik geen boodschap aan. Ik ben de baas op de trein”, 
stelt hij. “Ik wil jullie niet meer mee, jullie gaan er nu uit”, zegt hij bozig voordat 
hij wegloopt. Arthur kijkt hem met de brief in zijn hand beduusd na. De regisseur 
voorziet een probleem, want “de clip staat er nog niet op.” Eén van de aanwezigen 
besluit een poging te wagen de machinist wat milder te stemmen en gaat achter 
hem aan. In het gesprekje dat volgt, komt het tot een compromis.“Zolang de trein 
stil staat, mogen jullie je gang gaan. Zodra ik ga rijden, is het feest over en gedragen 
jullie je als normale passagiers!”, aldus de machinist. Arthur haalt opgelucht adem. 

Meteen maant de regisseur iedereen de trein in en zegt: “We hebben nog twintig 
minuten om de rest van de clip te schieten en dus geen minuut te verliezen!” De regis-
seur wil ‘koppeltjes’ vastleggen in ‘plakshots’ en begint met de opa en oma van 
Michael. De regisseur wil vier shots van hen: “In shot één kijken jullie een beetje 
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verschrikt van alle herrie die binnen komt, in shot twee staat opa op en trekt zijn col-
bertje uit, voor shot drie kijken jullie elkaar lief aan en voor het laatste shot geeft oma 
opa een zoen.” Het lukt vrij snel, waarna de regisseur zich richt tot de figurant in 
het uniform. Hij zet er een ruig motortype naast en zegt hen: “Jullie moeten elkaar 
een beetje afkeurend aankijken.” Ook dit ‘shot’ lukt snel. Dan richt de regisseur zich 
tot Arthur, die hij wil zien flirten met een secretaresseachtig typetje. Omdat het 
om meerdere ‘shots’ gaat, kost dat meer tijd. Wanneer de trein opstart, is het laatste 
shot net opgenomen. “Net op tijd klaar”, verzucht Remco terwijl hij het zweet van 
zijn voorhoofd veegt. “Door het oog van de naald”, constateert de cameraman, die 
nog een laatste shot maakt van de coupé waar iedereen netjes in volle rust zit “alsof 
er niets is gebeurd.” De bandleden pakken hun muziekinstrumenten in en zorgen 
dat alle spullen op het balkon staan, zodat ze in Arnhem snel kunnen uitstappen. 
Gedurende de terugrit praat Hike na met de regisseur, de cameraman en een paar 
anderen. “Waarom werd die machinist nou zo boos?” vraagt Remco. “Ik begrijp het 
niet want ik dacht juist alles goed geregeld te hebben. Ik heb zwart op wit staan dat 
het mag en ook dat het personeel op de hoogte is gebracht”, geeft Arthur aan. “Er is 
duidelijk sprake van een misverstand”, constateert een figurant. “De machinist gaf 
aan van niets te weten”, meldt degene die met de machinist tot het compromis is 
gekomen. “Waarom is er eigenlijk niemand van Lukassen Produkties bij vandaag?”, 
is dan de vraag aan Arthur. Hij antwoordt: “Tja…..die laten ons dit soort dingen 
eigenlijk allemaal zelf doen. Zij regelen vooral onze boekingen en hebben ons in contact 
gebracht met bijvoorbeeld RoodHitBlauw. Wat meer begeleiding om in het professionele 
circuit onze weg te vinden, zou wel fijn zijn. We gaan dat eens met Lukassen Produkties 
bespreken want dat kunnen ze immers terug verdienen doordat we meer worden ge-
boekt als we landelijk een succes worden!” Dan loopt de trein het station van Arnhem 
binnen. De ‘shooting’ van de videoclip voor ‘Zullen we zoenen…’ zit er op. 

Single-uitreiking bij het Megapiratenfestijn
Hike wil graag haar nieuwe single presenteren tijdens het Megapiratenfestijn in 
Nieuwleusen. Gezien het enthousiasme van Monique Smit over ‘Lekker lekker in 
de zon’, lijkt het Hike leuk haar de nieuwe single uit te laten reiken. RoodHitBlauw 
ondersteunt het idee en stelt honderd singles beschikbaar om weg te geven aan be-
zoekers van het Megapiratenfestijn. Leon Lukassen juicht het idee niet toe. “Het 
programma is vol en de eindtijd is één uur ’s nachts, anders krijgen we problemen”, 
geeft hij aan. Arthur belt Joyce Lukassen, die de artiestenplanning verzorgt voor 
de Megpiratenfestijnen. Zij ziet een oplossing: “We kunnen eventueel iets eerder dan 
acht uur beginnen met het programma.” Joyce legt contact met Alice Buijs om te vra-
gen of Monique Smit bereid en beschikbaar is een uur eerder naar Nieuwleusen te 
komen en het eerste exemplaar van ‘Zullen we zoenen…’ uit wil reiken aan Hike. 
Alice laat weten dat het mogelijk is. De singlepresentatie is rond. Voor de zekerheid 
doet Arthur nog een check bij Joyce: “We gaan dus twee nummers doen? Eerst ‘Lekker 
lekker in de zon’ vanwege het grote succes daarvan, dan de uitreiking door Monique 
Smit van de nieuwe single, waarna we die nog spelen.” Joyce geeft aan dat de strakke 
planning van het festijn slechts tijd biedt voor het nieuwe nummer. Arthur heeft 
daar moeite mee. “Het moet wel duidelijk zijn dat ‘Zullen we zoenen’ de opvolger 
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is van onze zomerhit”, vindt hij. Joyce legt de kwestie voor aan Leon, die Arthur 
daarop laat weten dat het programma geen ruimte laat voor beide nummers. Hij 
stelt:“Anders moeten we Jan Smit, Jannes of bijvoorbeeld Thomas Berge aangeven dat 
hun optreden wordt ingekort. Dat zullen zij én onze gasten niet waarderen.” Bij Hike 
klinkt enige teleurstelling en onbegrip door: “We vragen drie minuten extra tijd voor 
onze hit van afgelopen zomer. Is dat te veel gevraagd? We hebben de ambitie om lan-
delijk door te breken en steken daar zelf veel tijd en energie in.” Arthur stelt: “Ik zou 
van Lukassen verwachten dat alles in het werk wordt gesteld om ons het laatste duwtje 
in de rug te geven.” Leon legt Hike uit dat het Lukassen Produkties al moeite kost 
Hike voor één nummer in te plannen bij het Megpiratenfestijn in Nieuwleusen. 
“We hebben een andere artiest gevraagd een nummer op te geven ten gunste van jullie 
en ook starten we al eerder dan acht uur die avond”, legt Leon uit. Diezelfde week 
doet Lukassen Produkties een nieuwsbrief uit, waarin het uitgebreid aandacht be-
steedt aan de nieuwe single van Hike en de uitreiking ervan door Monique Smit 
aankondigt.

Op de dag van het Megapiratenfestijn in Nieuwleusen twittert Hike: “Spannend. 
Op naar Megapiraten Nieuwleusen! We zijn #tipvoordetop @Sterrennl @TROS 
Uitreiking Monique Smit!” Om zeven uur ’s avonds is Hike in Nieuwleusen. Ook 
de eigenaar van RoodHitBlauw is van de partij en heeft in zijn auto een doos vol 
singles van Hike staan. “Hike kan die singles na hun optreden signeren en uitdelen on-
der het publiek. Het is een manier om in deze regio hun naam aan de man te brengen”, 
vindt hij. De eigenaar van RoodHitBlauw heeft op eigen initiatief ook gadgets 
laten maken. Het zijn sugarfree mints verpakt in een rose hartje met daarop de 
opdruk: “HIKE, ‘Zullen we zoenen?!’ Boekingen: www.lukassen.nl Info: www.hike.
nl Alweer een RoodHitBlauw Produktie.” Het Megapiratenfestijn in Nieuwleusen 
start en de eigenaar van RoodHitBlauw neemt een kijkje nemen in de hoofdtent. 
Hij vraagt Joyce Lukassen waar de signeersessie van Hike plaatsvindt “Links van 
het podium achter de barriers”, geeft zij aan. Ondertussen krijgt Willie Oosterhuis 
ingeseind dat Hike vanavond ook graag ‘Lekker lekker in de zon’ wil spelen. “Dat 
mag niet!”, is zijn eerste reactie. “Maar het wordt wel geregeld”, zegt hij dan met een 
knipoog. Een half uur later meldt Joyce: “Jullie kunnen toch twee nummers spelen.” 
Ze vraagt Arthur naar de ‘instart’ van ‘Lekker, lekker in de zon’. Die staat op het 
mp3-tje dat al bij de geluidsman ligt. Hike moet om twaalf minuten over negen 
op. “Waar is Monique Smit?”, vraagt Remco zich om negen uur af. Angstvallig zegt 
hij: “Als het nu maar niet alsnog misgaat.” De eigenaar van RoodHitBlauw haalt de 
singles en gadgets uit zijn auto. Joyce Lukassen besluit Monique Smit te bellen, 
maar blijkt haar nummer niet bij de hand te hebben. Leon Lukassen belt Aloys 
Buijs voor het nummer van de chauffeur van Monique. Wanneer hij de chauffeur 
belt, blijken ze net voor het toegangshek van het terrein te staan. 

“Ik heb doorgekregen dat ik hier om negen uur moet zijn”, geeft Monique aan. Joyce 
brengt haar meteen naar Hike. Monique krijgt een plakkaat om uit te reiken. 
“Maar waar is de echte single?”, vraagt ze, waarop de eigenaar van RoodHitBlauw 
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haar een exemplaar geeft. Willie Oosterhuis kondigt Hike aan: “In de Achterhoek 
zijn ze al een begrip en vandaag staan ze bij ons in Nieuwleusen als Tip voor de Top. 
Hier komt Hike!” Hike komt door de ‘deure’ het podium op en speelt ‘Zullen we 
zoenen….’ Na afloop komt Willie bij Hike staan en roept ook Monique Smit op 
het podium. “Monique, jij komt deze single graag uitreiken aan Hike hé?” vraagt 
Willie haar. Zij beaamt dat. “Vertel ’s wat jij mij net achter de schermen tegen mij zei 
over Hike”, gaat Willie verder. Monique vertelt: “Het vorige liedje van Hike ‘Lekker 
lekker in de zon’ is mijn favoriete zomerliedje en Hike is daardoor één van mijn favo-
riete bands”. Ze reikt vervolgens de single uit aan Arthur, waarna Hike ‘Lekker lek-
ker in de zon’ speelt dat flink bijval krijgt in de tent. Achter de schermen staat de 
eigenaar van RoodHitBlauw klaar met de singles en de gadgets. Hike frist zich na 
het optreden even op en loopt dan achterlangs naar de linkerkant van het podium. 
Daar signeren de bandleden alle honderd singles die ze vervolgens weggeven. De 
eigenaar van RoodHitBlauw deelt ondertussen de gadgets uit. Hike neemt de tijd 
om met bezoekers op de foto te gaan en tegen tienen begeven zij zich weer naar de 
artiestentent om samen het glas te heffen op de avond. .“Het is te gek dat we toch 
twee nummers hebben kunnen spelen!”, stelt Arthur. We hebben gespeeld voor 10.000 
man, WAUW”, roept Remco uitgelaten, waarna de bandleden proosten op hun 
nieuwe single. 

Hike op promotietoer 
Hike is te gast bij Optimaal FM, hét radiostation van de Achterhoek, om haar 
nieuwe single te lanceren. Ook andere regionale radiozenders pikken ‘Zullen we 
zoenen…’ op. Hike geeft interviews bij Radio Magnifique Tilburg, bij Radio 
Compagnie627 en verschijnt op televisie bij Gelderland Vandaag, Graafschap TV en 
Gelre TV. In de ochtend van 10 november 2011 is Hike te gast in het programma 
‘Goeiemorgen Overijssel Live’ bij RTV Oost, de regionale radio- en televisiezen-
der voor de Overijsselse provincie. Rond de klok van half negen druppelen de 
bandleden binnen. De presentator, Bert van Losser, schudt hen de hand voordat 
het programma start. “Ik ben ook DJ en jullie nummer doet het altijd goed”, vertelt 
hij voordat hij de studio inschiet. “Is het nou de bedoeling dat we onze nummers live 
gaan spelen?”, vraagt Remco de andere bandleden. Michael kijkt verschrikt op en 
meldt: “Ik heb mijn gitaar niet bij me.” Arthur ziet het niet zitten om zo vroeg in 
de ochtend al te moeten zingen. “Dat is niet goed voor mijn stem”, zegt hij met een 
knipoog. Willem onthoudt zich van elk commentaar. Remco concludeert: “We 
gaan dus niet live spelen. Ze drukken er maar een cd-tje van ons in.” Hike begeeft 
zich dan naar de studio, waar Bert samen met medepresentator Piet Cees van der 
Wel al met het programma is begonnen. Arthur neemt plaats achter de microfoon. 
Michael zit eerst naast hem maar wisselt van plaats met Remco omdat hij liever 
niet aan het woord komt. Willem sluit de rij aan de studiotafel. 

627 Radio Compagnie is de lokale omroep voor het Groningse Hoogezand-Sappemeer.
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Bert introduceert Hike: “Inmiddels is het druk in de studio. De mannen van Hike 
zijn binnen!” De Hikers reageren enthousiast in koor met: “Goeiemorgen!” Piet Cees 
is ondertussen in gesprek met een beller, die een plaatje wil aanvragen. Piet Cees 
zoekt het betreffende nummer op, beluistert het en besluit dat hij dat de kijkers en 
luisteraars niet kan aandoen. Hij wil de beller niet teleurstellen en zoekt een ander 
passend nummer uit. Daarna gaat Hike ‘on air’. “Afgelopen zomer hadden ze een hit 
met ‘Lekker lekker in de zon’ en nu heeft Hike een notering met ‘Zullen we zoenen’. 
Ze staan met twee sterren in de Sterrenparade en zijn vandaag te gast in onze studio.” 
Bert vraagt Hike: “Hadden jullie het succes van ‘Lekker lekker in de zon’ verwacht?” 
Remco neemt het woord: “Nee, wij zaten voor 100% in het covercircuit en besloten 
vorig winter zelf een single op te nemen. We hadden geen idee hoe het zou uitpakken.” 
Bert vertelt: “Als je het even niet meer weet, start je deze plaat in en komt de trein weer 
op de rails.” Hij vraagt Hike dan: “Hebben jullie alles uit deze plaat gehaald?” Remco 
aarzelt even en zegt dan: “We hebben er honderd keer meer uit gehaald dan we hadden 
durven dromen. Dat staat voorop! Zat er meer in? Tja….dat wordt ons links en rechts 
wel verteld dus ik denk wel dat er nog meer in had gezeten ja.” Bert knikt en vraagt 
of Hike van plan is het nummer opnieuw uit te brengen. Arthur geeft dan bloot 
dat een ‘vriesversie’ van het nummer op stapel ligt. Piet Cees bekijkt ondertussen 
de televisiebeelden van het gesprek van Bert met Hike. “Het ziet er niet mooi uit op 
tv” zegt hij tegen Bert zodra zich een pauze voordoet in het live-gesprek. Bert stelt 
daarop de camera anders op en de bandleden schuiven wat dichter naar elkaar toe, 
zodat ze allemaal in beeld zijn. “Dat is beter”, vindt Piet Cees. Bert kijkt op de klok 
en ziet dat het al tegen tienen loopt. “We moeten zo dat ‘Lekker lekker in de zon’ doen 
want het eerste uur zit er al bijna op”, stelt hij vast. Piet Cees heeft de videoclip van 
het nummer al klaar staan. “Als we nu shots van het videoclipje afwisselen met shots 
van Hike live in de studio…”, stelt hij voor. Hij bedient zelf de camera en geeft de 
bandleden aan waar ze moeten staan. Zij knopen nog een rode boerenzakdoek om 
en dan kondigt Piet Cees hen aan: “Live vanuit de studio is hier Hike met hun zo-
merhit ‘Lekker lekker in de zon’, waarop hij het nummer start en Hike het nummer 
‘meezingt’. Echter, stipt om tien uur wordt de ‘live’ uitzending afgebroken door 
het reclameblok. 

Na het regionale nieuws start het tweede blok van ‘Goeiemorgen Overijssel Live’. 
Piet Cees bereidt zich voor op het vervolg met Hike. “Hebben we die plaat over zoe-
nen ofzo en ook de clip?”, vraagt hij Bert. Piet Cees draait een nummer van de groep 
‘Kiss’ en zoekt naar het nummer. Zodra hij het nummer ‘Zullen we zoenen’ en de 
bijbehorende videoclip klaar heeft staan, vraagt hij: “Zullen we nu Hike weer doen?” 
Bert antwoordt. “Ja maakt mij niet uit joh.” Piet Cees constateert dat het bijna 
kwart over tien is en wil voorkomen dat Hike weer in de reclameblokken terecht 
komt. “Hoe komen jullie eigenlijk bij de kreet ‘Zullen we zoenen’?, vraagt Bert. “Het 
bekt gewoon wel lekker”, is de spontane reactie van Willem, waarop iedereen hard 
moet lachen. Dan volgt de videoclip van het nummer, afgewisseld met shots van 
Hike, die het refrein in de studio meezingt. Bert merkt op dat Hike leuke video-
clips heeft. “Hoe doen jullie dat?”, vraagt hij de bandleden. Willem antwoordt dat 
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Arthur cameraman is en Hike dankzij hem leuke clipjes heeft. “Maar in dat laatste 
clipje zien we jullie in een trein. Daar moeten jullie toch wel toestemming voor heb-
ben?”, vraagt Bert nieuwsgierig. “Ook dat heeft Arthur geregeld. We mochten gebruik 
maken van de trein op het traject Arnhem – Tiel. De machinist was alleen minder 
blij met ons”, vertelt Willem. Piet Cees voelt de bui al hangen. “Zijn jullie de trein 
uitgekegeld?”, vraagt hij. Remco knikt en Willem antwoordt: “Ja, maar we hadden 
gelukkig genoeg beelden om de clip te kunnen maken.” Dan sluit Bert het programma 
af. Hike doet nog een bakkie koffie met Bert en Pieter Cees en gaat dan op weg 
naar Lichtenvoorde om te repeteren. 

In de weken die volgen heeft Hike interviews bij diverse regionale radiostations, 
doet zij een aantal regionale radiostations aan en zijn ze ‘live’ te zien bij Gelderland 
Vandaag op Graafschap TV. Landelijk komt Hike ook steeds meer in de schijn-
werpers te staan met haar nieuwe single. Hike verschijnt in het programma ‘Toffe 
Gasten’ op Sterren.nl en is live te horen in de Top 20 van Sterren.nl. Bovendien 
vragen Radio 3 DJ’s Coen & Sander Hike een jubileumlied te schrijven voor hun 
jubileumshow. In januari 2012 staat Hike bovendien in een nieuw muzikaal tele-
visieprogramma van de TROS, de Sterrenparade. De opnames vinden plaats in de 
spiegeltent, die op de binnenplaats staat van het terrein van de TROS in Hilversum. 
Hike is anderhalf uur voor aanvang van het programma ter plaatse. De regisseur 
van de Sterrenparade begroet de bandleden en spreekt met hen de bedoeling door. 
Hike opent met ‘Lekker lekker in de zon’ en speelt aansluitend ‘Zullen we zoenen’. 
Hoewel het een tape-act betreft, moet het een ‘live’ optreden lijken. De regisseur 
wil bij het tweede nummer de camera richten op de blazers. De bandleden kijken 
elkaar verschrikt aan. “We hebben geen blaasinstrumenten bij ons”, geeft Remco aan. 
De regisseur kijkt bedenkelijk en overlegt met de cameraman. Jan van Lukassen 
Produkties, die inmiddels ook is gearriveerd, pakt de callsheet van Hike en consta-
teert: “Er staat dat het om een tape-act gaat en er is nergens vermeld dat de blaasin-
strumenten mee moeten.” De regisseur verschijnt weer en vraagt of het mogelijk is 
de blaasinstrumenten alsnog te laten brengen. Remco kijkt op zijn horloge en stelt: 
“Dat is niet aan te rijden.” De regisseur stelt dan voor het tweede nummer geheel 
zonder instrumenten te doen. De bandleden kijken licht verbaasd en op het ge-
zicht van Michael is zelfs paniek af te lezen. De regisseur licht toe: “In het nummer 
zijn veel blazers te horen, dus het is vreemd om dan op televisie geen blazers te laten 
zien en wel een drum of een gitaar.” Willem’s wenkbrauw schiet omhoog. De regis-
seur vervolgt: “Waarschijnlijk wordt het tweede nummer er uitgeknipt dus we kunnen 
het ook bij het eerste nummer laten.” De bandleden kijken elkaar vertwijfeld aan. 
Dan geeft Jan zijn mening: “Het lijkt me het beste om sowieso beide nummers te doen. 
Het tweede nummer moet dan maar zonder instrumenten en dan zien we wel hoe het 
uitpakt.” De regisseur knikt en ook Hike stemt daarmee in. Zodra de regisseur weg 
is, uit Remco zijn zorgen: “Ik ben helemaal niet gewend om zonder gitaar op te tre-
den.” Michael zit er stilletjes bij en ziet een beetje pips. Arthur merkt op dat Hike 
het nummer nooit live met blazers doet. Willem begrijpt het issue ook niet en zegt: 
“Wat mij betreft hadden we het gedaan zoals we het altijd doen.” Arthur antwoordt: 
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“Ja, maar dat is kennelijk geen optie.” Jan vult aan: “Het gaat hen om de blaaspartij, 
die ze op beeld niet goed tot uitdrukking kunnen brengen zonder blazers.” Het gesprek 
stokt omdat de bandleden voor de visagie worden geroepen. Daar krijgen ze een 
flinke bruine teint op hun gezicht.“Dat is nodig om hen op beeld goed uit de verf te 
laten komen in verband met de felle lampen tijdens de opnames”, aldus de visagiste. 
Remco ziet zijn wenkbrauwen geaccentueerd worden en Michael krijgt mascara op 
zijn wimpers, “zodat ze op televisie beter tot hun recht komen.” Onwennig knipper 
Michael een paar keer met zijn ogen. “Het is precisiewerk”, grapt Remco. 

In de spiegeltent brengt Hike met ‘Lekker lekker in de zon’ meteen een goede 
sfeer. Het publiek geeft een luid applaus. “Dat ging foutloos”, constateert Remco, 
wanneer hij de gitaar weg zet. De bandleden maken zich op voor de performance 
van ‘Zullen we zoenen’. Arthur positioneert zich achter de microfoon en Remco, 
Willem en Michael gaan gedrieën, als een koortje, achter hem staan. Wanneer het 
optreden erop zit, verklapt Michael: “Ik heb het bloedheet van de zenuwen.” Ook 
Remco is blij dat het achter de rug is. Jan heeft het optreden van Hike van de 
zijlijn bekeken. “De mannen moeten voor een volgend optreden hun kleding beter op 
elkaar afstemmen”, vindt hij. Arthur en Michael zijn casual gekleed, terwijl Remco 
juist een net overhemd draagt. Ook de kleuren passen niet goed bij elkaar volgens 
Jan. Hij vindt het daardoor rommelig overkomen. “Bij televisieoptredens moeten 
we daar meer rekening mee houden”, vindt Willem. “We moeten dat een volgende 
keer beter afstemmen”, stelt Remco. ‘Zullen we zoenen’ staat een aantal weken in 
de Nederlandse Top 30 en de clip van het nummer is medio januari 2012 dik 
twintigduizend keer bekeken op YouTube. Jan vertelt: “Het nummer heeft welis-
waar geen superhoge verkoopcijfers maar Hike is wel uitgegroeid tot de best geboekte 
band die we bij Lukassen Produkties in huis hebben”. Hij gaat verder: “Januari is nog 
maar net begonnen en Hike is nu al bijna honder keer geboekt en dat is top.” Volgens 
Jan moeten artiesten het tegenwoordig van hun optredens hebben. “Singleverkoop 
brengt niets meer op”, meldt Jan. Hij vindt het wel belangrijk dat Hike dit jaar 
nog een nieuwe single uitbrengt en stelt daarover:“Het zorgt voor blijvende bekend-
heid en dat vertaalt zich terug in een hoger aantal optredens en dus in verdiensten.” 
Bovendien is het volgens Jan van belang het ijzer te smeden wanneer het heet is. 
Hij zegt: “Hike heeft nu de kans om landelijk door te groeien met Coen & Sander als 
steun in de rug en ook Monique Smit die hun nummers leuk vindt.” Hike ziet dat ook 
in. De bandleden geven aan op korte termijn de koppen bij elkaar te steken. “We 
hebben even de tijd want ‘lekker in de sneeuw’, dat we samen met DJ Maurice hebben 
gemaakt, is net uit”, geeft Arthur aan. Remco vult aan: “We gaan eerst een tape-act 
van een half uur in elkaar zetten waar we in het voorjaar de boer mee op gaan.” In de 
nieuwsbrief van Lukassen Produkties staat de tape-act van Hike in december 2011 
groots aangekondigd: “Hike vanaf april 2012 als LIVE TAPEACT te boeken voor 30 
minuten-optredens.” De tape-act slaat echter niet aan. Men boekt Hike liever voor 
een hele avond.
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Studiowerk
In januari 2012 praat Hike met Lukassen Produkties.“Als we opnieuw de studio in 
duiken om een hele nieuwe single op te nemen, kost dat een flinke duit met centen”, 
geeft Arthur aan. Leon schat in dat de investering zich terugverdient in de groei 
van het aantal boekingen van Hike. Hij wil zich inspannen om Hike in 2012 zes à 
zeven keer te programmeren bij het Megapiratenfestijn. Hike besluit opnieuw een 
single uit te brengen.“Hoe gaan we het succes van ‘Lekker lekker in de zon’ evenaren?”, 
vragen de bandleden zich af. Remco verbreekt de stilte: “Als we daar wat tijd voor 
nemen, moeten we een eind kunnen komen.” Arthur buigt zich over een songtekst. 
Ze krijgen nog wat tips mee van deze en gene: “Zorg dat je in de ska-pop hoek blijft 
en dat je een commerciële tekst maakt!” Eind maart heeft Hike een zomerse vrolijke 
melodie met een poëtische sensuele songtekst gereed. Arthur legt contact met pro-
ducer John te Dorsthorst van studio A60 in Didam. John is al zes jaar beroeps-
matig producer en heeft ook de vorige twee singles van Hike geproduceerd. “Het 
is fijn samen werken met John”, vindt Remco. Arthur beaamt dat en zegt: “John is 
rustig en denkt met ons mee.” In april 2012 duikt Hike met John de studio in om 
‘Vakantievlinder’ op te nemen. 

Om half tien in de ochtend zijn Remco en Willem in de studio. Zij spelen samen 
hun drum- en baspartij een aantal malen achtereen om het tempo goed te bepalen. 
Zij maken daarbij gebruik van een ‘clicktrack’ en concluderen: “Van 96 naar 101 
versnellen is te rigoureus.” Remco stelt een alternatief voor: “Laten we van 98 naar 
102 proberen en kijken of dat scheelt.” Ze proberen het uit en vinden dat beter lopen. 
Een uurtje later komt Arthur binnen met zijn toetsenbord. Willem vraagt hem of 
hij het derde couplet mee wil zingen, omdat hij moeite heeft het juiste ritme vast te 
houden met de drums. Remco begrijpt dat en stelt: “Het is lastig om zonder melodie 
te spelen.” Arthur is verkouden en besluit daarom de melodie mee te neuriën. John 
vraagt Willem hoe hij het nummer inzet. Willem doet het voor en John vindt het 
“lekker los.” Hij vraagt Willem ook hoe hij het nummer eindigt. “Met een drumrof-
fel”, zegt Willem, waarna hij het voordoet. John vindt het goed klinken. Hij laat 
Willem het nummer van begin tot eind spelen en neemt het op. Remco luistert en 
vraagt zich af of het refrein wel snel genoeg is. John checkt en stelt vast dat het op 
102 staat. “Ik kan het eind wel naar 103 of 104 zetten”, geeft hij aan. Arthur wijst 
op een risico: “Dat betekent dat de accordeon ook sneller moet.” John beaamt dat 
en besluit: “We houden het op 102. We kunnen het altijd nog bijstellen als het nodig 
blijkt.” Michael arriveert en neemt een mok koffie om wakker te worden. Arthur 
bekijkt de songtekst. De tekst van het refrein is nog geen uitgemaakte zaak. De 
eerste versie was: “Vakantievlinders aan de zee….” Nu heeft hij: “Vakantie in de hete 
zon….” Michael is voorstander van de laatste variant, want die tekst is volgens hem 
beter te verstaan. Hij geeft aan: “In ‘vakantievlinders’ zitten zachtere klanken waar-
door het woord ‘vlinders’ wegvalt als we het zingen.” Arthur vindt de nieuwe variant 
ook commerciëler klinken dan de eerste. Maar de nieuwe variant lijkt wel erg op 
‘Lekker lekker in de zon’. John vindt dat de eerste variant meer eigenheid heeft, 
maar Michael is nog niet overtuigd. Remco en Willem neigen meer naar de eerste 
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variant en ook Arthur is gevoelig voor het laatste argument. Remco geeft aan: “Het 
is een kwestie van articulatie. Daar moeten we goed op letten tijdens het inzingen.” 
Michael vindt een refrein vol harde klanken toch beter en duikt het keukentje in 
voor een tweede mok koffie. “We hebben het er nog wel over”, zegt Arthur terwijl 
hij zijn spiegelreflexcamera uitpakt en instelt. Hij maakt foto’s van Willem, die op 
zijn drums bezig is in de studio, en van Remco met zijn basgitaar. “Leuk voor op 
Facebook”, vindt Remco. Hij lacht en grapt: “Dat vinden de mensen leuk, wat kiekjes 
om te bekijken.” 

John beluistert de opnames. Willem luistert mee en constateert op enig moment: 
“Het loopt daar voor geen meter.” John weet raad: “Voor de ‘brug’ kan ik een ander 
stukje inschuiven, dus laat maar even staan zo.” Hij heeft meerdere opnames van 
Willem en Remco en luistert scherp welke versie het beste is. Remco signaleert een 
tempoverschil. Arthur vindt het verschil nihil, maar Michael hoort het ook. John 
zegt: “Ik kan het zo twintig milliseconden naar achteren zetten.” Hij voegt de daad 
bij het woord. Willem signaleert nog iets: “Het lijkt wel alsof de bas achter loopt 
op het instrumentale gedeelte.” John luistert opnieuw en merkt iets anders op: “De 
eerste snare zit op de verkeerde plek.” Hij schuift aan de knoppen om het recht te 
zetten. “Nu loopt het qua drums helemaal goed”, constateert Willem dan. De basis 
van ‘Vakantievlinder’ staat in de computer. Dan moet Michael zijn gitaarpartij 
spelen. De anderen luisteren scherp. Willem vindt: “De sound mag wat ronder.” 
Michael vindt het zelf te schel en John besluit hem “wat meer uit het centrum te 
zetten.” Hij duikt de studio in en verzet de microfoons. Remco hoort meteen het 
verschil en vindt de gitaar mooier klinken. Hij constateert vervolgens dat Michael 
een verkeerd akkoord te pakken heeft in het refrein. Hij steekt zijn kop om de deur 
van de studioruimte en zegt: “Je speelt een B-mineur in het tweede akkoord van het 
refrein maar dat moet een D zijn. Dus: G-D-A.” Michael kijkt op zijn papiertje en 
zegt: “Ik heb B-mineur staan.” Remco reageert: “Dat moet een D zijn. Ik speel ook 
een D in de bas.” Michael stelt het bij en speelt zijn partij opnieuw. John neemt 
op. Het klinkt goed, maar de gitaar mag iets zachter. Michael ontdekt dat hij zijn 
gitaar nog in een verkeerde stand heeft staan. Hij zet de knop om en meteen klinkt 
de gitaar een stuk milder. Binnen een kwartier staat de partij van Michael foutloos 
in de computer. Hij komt de studio uit om het resultaat, in combinatie met de bas- 
en drumpartij, te beluisteren. Remco hoort een omissie: “De gitaar loopt door naar 
het tweede couplet, dus daar geen bas pakken.” Willem hoort in een bepaald stukje 
“een verkeerde bastoon.” John lost dat op door een ander stukje zodanig te kopiëren, 
dat het geheel weer klopt. Arthur vraagt zich af of Michael wel moet doorspelen in 
de ‘break’. Hike luistert opnieuw. Willem geeft uitsluitsel: “Het is wel lekker dat het 
doorloopt. Het is mijn ‘fill’ die daar niet lekker loopt.” Michael denkt dat er ergens 
nog een basnoot uit moet, maar Remco is het daar niet mee eens. John beluistert 
het bewuste stukje opnieuw en schat in dat de basnoot erin moet blijven en stelt 
een ieder gerust want “mocht het er alsnog uit moeten, dan knip ik het er zo uit.” 
Willem denkt al verder na over de invulling en lanceert een idee: “Een koebelletje 
in het prérefrein is wel leuk denk ik.” Michael staat inmiddels al weer te spelen in 
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de studio. John geeft hem tips: “Je moet ‘m op de tel van de brug uit laten spelen 
en de laatste noot flink overdrijven.” Michael voegt de daad bij het woord en sluit 
af met een flinke jengel. John is enthousiast en zegt: “Ik vind dat gewiebel aan die 
gitaar wel mooi. Lekker speels!” Remco moet lachen en Willem doet een suggestie 
om het nog mooier te maken klinken: “Je kunt er ook zo’n jengelstengel op zetten!” 
Remco lacht en Willem steekt zijn duim omhoog. “Het staat er op!”, roept hij naar 
Michael. 

Arthur bespeelt zijn toetsenbord. Het pedaal is niet goed ingesteld en John helpt 
het goed te krijgen. Arthur bootst een accordeon na, maar het klinkt nogal statisch. 
John stelt: “Als je de accordeon akoestisch doet, wordt het veel mooier.” Arthur zegt: 
“Maar we hebben hier geen accordeon.” John heeft er echter één staan en haalt hem 
uit de koffer. Arthur gaat er mee aan de slag, maar is wat onwennig.“Ik heb maar 
een enkele keer accordeon gespeeld”, verklapt hij. John stelt voor het eerste couplet 
te proberen en Arthur speelt het een aantal maal. Remco beluistert de opname en 
zegt voorzichtig: “Het is het nog niet helemaal.” Willem heeft de opname ook be-
luisterd en spreekt zich een stuk ongenuanceerder uit over het accordeonspel van 
Arthur: “Ik vind het slappe hap. Het moet wat harder gespeeld worden.” John geeft 
Arthur aanwijzingen: “Je moet harder duwen op dat ding.” Arthur speelt de partij 
nog een paar keer. “Er is een gebrek aan intensiteit”, vindt Willem. John vraagt dan 
of het niet beter is een echte accordeonist in te schakelen. Arthur heeft daar wel 
oren naar. “Ik beheers deze techniek niet”, zegt hij eerlijk. John beaamt: “Accordeon 
spelen, is een vak apart.” Arthur doet nog een laatste poging, maar is niet tevreden 
over het resultaat. “Het is slordig” zegt hij vast. John luistert en geeft aan: “Je hoort 
de overgang van trekken naar duwen. Zonder band speel je het kort en met band speel 
je alles lijzig aan elkaar maar het moet juist kort.” Willem heeft wederom een uitge-
sproken mening: “Ik mis de ballen! Het moet kort, lekker lomp.” John zegt een goede 
accordeonist te kennen. Remco vindt het een goed idee om die persoon te bellen. 
Arthur vindt dat ook, want “die techniek heb je niet zo maar te pakken.” Hike laat 
deze muziekpartij daarom verder voor wat het is. 

“Laten we verder gaan met de percussie”, stelt John voor. Willem begint ritmisch te 
trommelen. John is enthousiast en neemt het meteen op. “Klinkt hartstikke leuk”, 
zegt hij. Arthur zegt tegen John: “Die kun je zo via jouw toverdoos doorzetten, met 
sleur en pleur.” Willem gaat door met de timbales. John besluit stukjes daarvan te 
gebruiken. “Ik denk aan ram tam tam tam in het refrein”, zegt hij. Michael vindt 
dat geen goed idee. “Je gaat dan dwars door de conga’s heen”, waarschuwt hij. John 
heeft echter iets in zijn hoofd: “We kunnen het gebruiken als aanzet in het refrein. 
Daar eentje doen op die klap, dan daar een roffel naar toe brengen en vervolgens plat 
slaan.” John brengt alle muziekpartijen bij elkaar en laat het horen. Hij constateert 
dan het einde van het refrein te druk is met instrumenten. Willem doet dan wat 
korte roffeltjes, die John bruikbaar vindt. “Ik draai straks alles in elkaar en dan 
klinkt het anders” stelt John Hike gerust. Het is inmiddels zes uur. Morgen doen we 
de koortjes en gaan we ook de lead inzingen”, besluit Arthur. Over de tekst van het 
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refrein moet nog uitsluitsel komen. John voelt meer voor “Vakantievlinders aan de 
zee…” en ook Arthur, Willem en Remco neigen daartoe. Michael gaat naar huis in 
de overtuiging dat het refrein “Vakantie in de hete zon….” wordt. Na de volgende 
studiodag staat “Vakantievlinders aan de zee…” echter als refrein op de band. Nog 
geen week nadat Hike ook de videoclip voor ‘Vakantievlinder’ heeft opgenomen, 
komt het nummer uit.

Landelijke bekendheid vasthouden en uitbouwen
Op 5 juli 2012 is Hike te gast bij Radio NL, een commerciële regionale radiozender 
met voornamelijk een Nederlandstalig muziekaanbod. Johan Terpstra, presentator 
bij Radio NL, vertelt: “Radio NL heeft het licht gezien omdat Nederlandstalige muziek 
nauwelijks door bestaande radiozenders werd gedraaid. Het was een gat in de markt. 
Radio NL heeft inmiddels een half miljoen luisteraars per week.” De radiozender 
bestrijkt drieëntwintig regio’s en is daarmee in driekwart van Nederland te ontvan-
gen. Hike is daarom blij dat het te gast mag zijn bij Radio NL. “Als ons nummer op 
de ‘playlist’ van Radio NL staat, dan krijgt het bekendheid in vrijwel heel Nederland”, 
zegt Arthur. Johan spreekt kort met Hike door welke vragen hij gaat stellen tijdens 
de uitzending. Dan kondigt hij Hike aan: “In het volgende uur is Hike live in de 
studio!” Meteen na het reclameblok klinkt ‘Lekker lekker in de zon’, dat inmiddels 
in de top tien van de ‘playlist’ van Radio NL staat. In aansluiting daarop vraagt 
Johan naar de geschiedenis van Hike. Willem geeft aan: “Hike bestaat in 2013 al 
vijftien jaar. We zijn van oorsprong een coverband. In de winter van 2010 hebben 
we ‘Lekker lekker in de zon’ gemaakt. Het nummer is nog steeds een succes.” Johan 
draait vervolgens het nummer ‘Zullen we zoenen’. Willem wisselt ondertussen van 
plaats met Arthur. Johan vraagt Arthur naar de plannen van Hike in 2013, waarop 
Arthur vertelt: “We willen volgend jaar met een album komen.” Johan constateert dat 
het repertoire van Hike bestaat uit “zomerse nummers” . Arthur licht de keuze voor 
het repertoire toe: “We willen dat onze nummers een vrolijk gevoel opwekken en ze 
een hoog meezinggehalte hebben.” Volgens Johan is dat met ‘Vakantievlinder’ goed 
gelukt, waarna hij het nummer aankondigt en draait ter afsluiting van het uurtje 
met Hike. In totaal staat Hike met ‘Vakantievlinder’ zeven weken in de top 30 
van Radio NL. Wanneer Hike in september 2012 Wapenveld aandoet in het kader 
van de Zomertour van Radio NL, kan het publiek ‘Lekker lekker in de zon’ goed 
meezingen. ‘Vakantievlinder’ blijkt minder bekend te zijn. Het nummer komt ook 
niet binnen in de Oranje Top 30 of in de Sterren.nl Top 20, maar wordt in de 
‘Hit of Shit’ stemming op nlpop.blog.nl door 88% van de stemmers toch als hit 
aangemerkt. Een insider uit de muziekwereld stelt: “Het is niet gemakkelijk om het 
grote succes van ‘Lekker lekker in de zon’ te evenaren, dat was meer een toevalstreffer.” 
Een andere kenner van de muziekwereld zegt: “Hike is een superleuke band. Voor 
een band is het echter moeilijk om in deze tijd landelijk naam en faam te krijgen en te 
houden. Het is niet alleen het imago of de performance. Er is meer nodig om een band 
goed weg te zetten in de markt. Dat vraagt om de juiste connecties.” 

Op 11 augustus 2012 staat Hike voor de eerste keer op Dutch Valley in Spaarnwoude 
dankzij Leon Lukassen, die mede-organisator is van het evenement. Hike treedt 
om half drie in de middag op en staat op het Nederpoppodium. De crew van Hike 
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is ruim tevoren aanwezig en stelt alle apparatuur achter het podium op. Om twee 
uur kunnen alle instrumenten op het podium worden geïnstalleerd. Hike is inmid-
dels via de artiesteningang gearriveerd en loopt via de artiestenfoyer het terrein van 
Dutch Valley op. Bij het Nederpoppodium aangekomen, doet de band een snelle 
sound-check en precies om half drie start Hike haar optreden met haar grote hit 
‘Lekker lekker in de zon’. Het loopt vol bij het Nederpoppodium. Het is stralend 
weer en het publiek swingt lekker mee. Daarna volgt ‘Zullen we zoenen’ en speelt 
Hike een aantal covers. Hike sluit af met ‘Vakantievlinder’. De crew van Hike 
breekt meteen alle instrumenten en apparatuur af. Willem bekommert zich om de 
fans bij de barriers, terwijl de overige bandleden even rustig samen napraten. Even 
later besluit Hike richting de artiestenfoyer te gaan. Daar aangekomen, maken de 
bandleden een praatje met Kees Tol van Sterren.nl en met wat collega-artiesten. 
Tegen vijfen begeeft Hike zich richting de uitgang. De band wordt met een busje 
terug gebracht naar het parkeerterrein. “Wat een evenement is dit toch!”, zegt Remco 
onderweg. “Het is super om dit mee te maken”, beaamt Willem. “Volgend jaar staan 
we er weer. Dat heeft Leon mij gezegd”, aldus Arthur. “Dat is goed want doordat 
we hier staan, krijgen we landelijk meer bekendheid”, stelt Remco. Hike doet het 
weliswaar goed met rond de 120 boekingen in 2012 maar “die zitten vooral nog 
in de eigen regio”. Hike wil haar naam en faam graag uitbreiden en vaker op eve-
nementen, zoals Dutch Valley, optreden. Het eerstvolgende evenement dat in het 
verschiet ligt, is het Megapiratenfestijn in het Gelredome in Arnhem. Hike zal daar 
echter niet staan want stelt Leon Lukassen: “Iedereen wil in het Gedredome staan en 
we hebben slechts een programma van 2,5 uur dus we moeten keuzes maken. Dan gaan 
artiesten die al enorme landelijke bekendheid hebben voor want dat wil het publiek 
zien.” Hike begrijpt dat niet. “Wij kunnen zo’n optreden juist goed gebruiken als 
steuntje in de rug om landelijk meer bekendheid te krijgen”, houdt Hike Leon voor. 
Leon houdt echter voet bij stuk en dus sluit Hike 2012 niet af met een optreden 
in het Gelredome. Wel wordt Hike verkozen tot de beste party-band van 2012 
en ontvangt het daarvoor een ‘award’628, waardoor de band opnieuw volop in de 
publiciteit komt. 

Op basis van deze praktijkbeschrijving ga ik hieronder eerst in op de kanteling van 
Hike en besteed ik vervolgens aandacht aan haar professionaliteit, leiderschap en 
cultuur. Vervolgens zoom ik in op de rol en werkwijze van Lukassen Produkties in 
relatie tot Hike. Ik sluit deze paragraaf af met een doorkijk naar de toekomst van 
Hike. 

De kanteling van Hike 
Uit de praktijkbeschrijving blijkt dat Hike in 2011 met het nummer ‘Lekker lek-
ker in de zon’ de omslag maakt van coverband naar Nederlandstalige band met een 
eigen repertoire. Hoewel Hike in 1998 uit liefhebberij is gestart, is zij inmiddels 
als coverband zo succesvol dat de bandleden van de inkomsten ervan deels in hun 

628 www.partyawards.nl geraadpleegd op 1 december 2012
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levensonderhoud kunnen voorzien. Dat maakt hen volgens Finnegan professionele 
muzikanten629. Hike heeft ambitie en streeft een succesvolle professionele carrière 
met eigen ‘songs’ na. Een check op de mate waarin de kritische succesfactoren zo-
als genoemd door Beeching bij Hike voorhanden zijn, is daarom van belang. Het 
‘talent’, de ‘sales skills’, ‘winning attitude’, ‘support system’ en ‘strategy’ in relatie 
tot Hike, passeren kort de revue630. In de basis heeft Hike voldoende talent in huis 
om succesvol met eigen nummers te komen. Elk van de bandleden bespeelt één 
of meerdere instrumenten op hoog niveau en is blijkens de praktijkbeschrijving 
in staat binnen afzienbare tijd feilloos een muziek partij in te studeren. Met het 
repertoire in 2011 en 2012 laat de band zien bestaande nummers te kunnen be-
werken en te voorzien van een eigen kleur. Hoewel Hike nog niet in staat blijkt 
geheel zelfstandig een nieuw nummer, in de zin van zowel tekst als muziek, te 
ontwikkelen, zijn de bandleden daarin wel lerende. Hun talent op dat punt is in 
ontwikkeling. Dat is belangrijk in het kader van de ‘sales skills’ van de band om-
dat met een onderscheidend eigen repertoire binnen een bepaald muziekgenre de 
kans groter is dat zij duurzaam een eigen publiek aanspreekt631. De videoclipjes die 
Hike maakt ter ondersteuning van haar nummers, getuigen van een goed ‘sales’ 
gevoel. Verder maakt Hike blijkens de praktijkbeschrijving veelvuldig gebruik van 
‘social media’ om zichzelf in de markt te prijzen632. Met het oog op een blijvende 
succesvolle eigenstandige muziekcarrière is het van belang dat zodanig te doen, 
dat Hike haar imago als Nederpopband versterkt en zij zich langzaamaan ontdoet 
van haar imago als coverband633. Hoewel het Hike (nog) niet lukt het grote succes 
van ‘Lekker lekker in de zon’ te evenaren, laat de band zich daarvoor niet uit het 
veld slaan. De bandleden blijven met nieuwe Nederlandstalige nummers komen en 
zoeken naar nieuwe wegen en mogelijkheden voor succes. Dat getuigt van een win-
naarsmentaliteit. Lukassen Produkties is voor Hike dé ingang tot de Nederlandse 
muziekbusiness. De band is weliswaar als coverband bij Lukassen Produkties bin-
nen gekomen, maar kan de steun van het bureau goed gebruiken haar kanteling 
kracht bij te zetten. Verderop komt het aandeel van Lukassen Produkties in het 
succes van Hike uitgebreid aan de orde, als ook de strategie die moet leiden tot 
aanhoudend succes in de Nederlandse muziekbusiness. 

Groei in professionaliteit 
De praktijkbeschrijving illustreert dat Hike bestaat uit vier professionals met elk 
een eigen muzikale en instrumentale expertise. Elk bandlid toont gedrevenheid, 
initiatief, inzet, betrokkenheid en enthousiasme en dat maakt Hike een coverband 
op niveau634. Als coverband werkt Hike overwegend routinematig. De bandleden 
studeren bestaande nummers in en oefenen net zo lang tot zij het beheersen. Het 

629 Vgl. Finnegan, 1989
630 Vgl. Beeching, 2010
631 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
632 Vgl. Parker in The Music Management Bible, 2003
633 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
634 Vgl. Maister, 1997
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nummer ‘Lekker lekker in de zon’ getuigt van improvisatie en uit de daaropvol-
gende nummers blijkt dat de bandleden steeds meer hun creativiteit aanboren om 
een origineel eigen repertoire op te bouwen. Zij laten zich meer en meer zien als 
‘innoverende en improviserende professionals’635. Deze ontwikkeling is van invloed 
op de mate van professionaliteit van Hike. Gastelaars acht de mate van eigen ex-
terne verantwoordelijkheid bepalend voor de mate van professionaliteit. Op basis 
van haar indeling is de professionaliteit van Hike als coverband als ‘verantwoorde-
lijk’ te duiden, doordat zij de verwachtingen van haar klanten op dat gebied waar 
maakt. Als Nederlandstalige band met eigen nummers ligt de externe verantwoor-
delijkheid en het afbreukrisico van Hike hoger, doordat zij daarmee blijk geeft 
van collectieve reflexiviteit en van klant- en marktbesef in bredere zin. Volgens 
Gastelaars ligt daarmee de hoogste mate van professionaliteit in het verschiet636. 
Wenger acht de aanwezigheid van een ‘community of practice’ van belang voor de 
groei van professionaliteit. Hij definieert dat als volgt: “a group of people who share 
a concern or a passion for something they do and learn how to do it better as they inter-
act regularly.637” Volgens Wenger heeft een ‘community of practice’ drie dimensies, 
namelijk ‘domein’, ‘gemeenschap’ en ‘praktijk’. Omdat deze dimensies bij Hike 
zijn te onderkennen, is de band als een ‘community of practice’ te beschouwen. 
Hike wil als Nederlandstalige band onderscheidend zijn in de muziekbusiness (do-
mein). De bandleden hebben vertrouwen in elkaar, waarderen elkaars bijdragen en 
inspireren elkaar met ideeën (gemeenschap). Hike bestaat uit professionele muzi-
kanten die hun kennis, ervaringen, verhalen en methoden delen (praktijk) en door 
hun interacties daarover als band een beter resultaat neerzetten. In de ‘community 
of practice’ van Hike ligt haar kracht besloten zich als Nederlandstalige band te 
ontwikkelen in haar professionaliteit. 

De wijze waarop Hike samenwerkt
De samenwerking van de bandleden van Hike is multidisciplinair van aard. Elk 
van hen bespeelt een ander muziekinstrument en brengt specifieke expertise in. In 
het proces van samenwerking smelten de verschillende expertises van de bandleden 
samen tot één geheel. Bovendien begeven de bandleden zich gedurende dat proces 
op natuurlijke wijze op elkaars instrumentale terrein. Ze denken met elkaar mee 
en geven elkaar continu feedback op de performance van de verschillende muziek-
partijen. Ze geven daarmee blijk van ‘grensoverschrijdende samenwerking’ zoals 
bedoeld door Van Staveren638. In het proces van totstandkoming van eigen num-
mers, komt het vermogen van Hike tot ‘grensoverschrijdende samenwerking’ goed 
uit de verf. In dat proces neemt Arthur (uiteindelijk) de rol van tekstschrijver voor 
zijn rekening, zorgen Remco en Willem samen voor de muzikale arrangementen 
en houdt Michael, als kritische ‘tegendenker’, de anderen scherp. De bandleden 

635 Vgl. Weggeman, 2007
636 Gastelaars, 2006
637 Wenger, 1996 op www.ewenger.com
638 Vgl. Van Staveren, 2007
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laten de grenzen van de eigen disciplines los om tot originele nieuwe nummers te 
komen. Bij de opname van ‘Vakantievlinder’ blijkt dat Hike ook met de producer 
‘grensoverschrijdend’ samenwerkt. De bandleden luisteren keer op keer intensief 
naar de opnames die hij van hun muziekstukken maakt, reflecteren daarop en 
doen hem suggesties ter verbetering. Ook de producer verstaat de kunst van ‘grens-
overschrijdende samenwerking’. Hij begeeft zich op het terrein van Hike door te 
helpen bij de ‘timing’ van het nummer en doet suggesties voor het gebruik van 
bepaalde instrumenten zodat het nummer meer ‘jeu’ krijgt. De machtsverhouding 
tussen Hike en de producer doet in de praktijk aan als ‘gelijk versus gelijk’, maar 
is in formele zin ‘hoog versus laag’ omdat zij zich verhouden als opdrachtgever tot 
opdrachtnemer. Deze gezagsverhouding is niet voelbaar in de studio en doorkruist 
hun samenwerking op geen enkele wijze. De ontspannen dynamiek met de produ-
cer vloeit deels voort uit de cultuur van Hike, die verderop aan de orde komt. 

De praktijkbeschrijving legt bloot dat Hike vier leiders kent. Arthur fungeert ‘front 
stage’639 als ‘spokesman’ van Hike en vormt het gezicht van de band. Hij onder-
houdt de directe contacten met Lukassen Produkties en met alle overige relevante 
actoren binnen de Nederlandse muzieksector. Ook staat hij over het algemeen 
namens Hike de pers te woord. Daardoor kan de indruk ontstaan dat Arthur de 
formele leider van Hike is. Dat is hij echter niet. Arthur heeft namelijk geen zeg-
genschap over de andere bandleden en draagt ook geen gehele eindverantwoorde-
lijkheid voor Hike640. Remco manifesteert zich ‘backstage’641 geregeld als leider van 
de band. Vanuit zijn gedrevenheid om Hike naar een hoger plan te tillen, doet hij 
graag zijn zegje en heeft hij graag een vinger in de pap. De singlepresentatie van 
‘Lekker lekker in de zon’ is in dat verband illustratief. Remco wil daar duidelijk 
macht uitoefenen op de gang van zaken en het verloop naar eigen hand zetten642. 
Willem ontpopt zich in de praktijkbeschrijving als informeel leider van Hike. Hij 
treedt niet op de voorgrond, maar zet ondertussen wel de (strategische) lijnen uit 
voor de band en neemt de overige bandleden daar in mee. ‘Under the stage’643 leidt 
hij de anderen, zonder dat zij zich daar (altijd) bewust van zijn. Zijn gezag is terug 
te voeren op de rust die hij uitstraalt, de aandacht die hij schenkt aan de mensen 
om hem heen en aan hun werk, alsmede aan de visie die hij heeft op de toekomst 
van Hike644. Ook Michael geeft blijk van leiderschapskwaliteiten. Hij is beschou-
wend, durft kritisch te zijn, blijft scherp en is gericht op de profilering van Hike op 
de langere termijn. Zijn betrokkenheid bij Hike is groot, zijn invloed op de gang 
van zaken is echter beperkt doordat de overige bandleden vaak meer op één lijn 
zitten645. Doordat de bandleden van Hike in staat zijn tot ‘grensoverschrijdende sa-

639 Vgl. Bailey, 1977
640 Vgl. Morgan, 1992
641 Vgl. Bailey, 1977
642 Vgl. Morgan, 1992
643 Vgl. Bailey, 1977
644 Vgl. Wanrooy in: Lindermann e.a., 2009 
645 Vgl. Covey, 2012
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menwerking’ en hun leiderschapskwaliteiten divers zijn, heeft Hike de ingrediën-
ten in huis voor ‘gedeeld leiderschap’, dat volgens Dijkstra en Feld gebaseerd is op 
co-creatie646. Het verband tussen ‘grensoverschrijdende samenwerking’ en ‘gedeeld 
leiderschap’ is reeds neergelegd in hoofdstuk 2.5 in het kader van de bespreking 
van de theatertour van de 3JS.

De cultuur van Hike
Op het eerste gezicht is de cultuur van Hike éénduidig. Verder kijkend, zijn bin-
nen Hike subgroepen zichtbaar. Nog verder kijkend, heeft elk van de bandleden 
invloed op de performance, ontwikkeling en toekomst van Hike647. Vanuit het 
integratieperspectief648 gezien, vormt Hike een muzikale eenheid en heeft de band 
een gemeenschappelijk doel, namelijk landelijk succesvol zijn als Nederlandstalige 
band. Hike heeft een eigen logo, dat als symbool van de band haar eenheid uit-
drukt. Het logo staat op het drumstel van Hike, haar vrachtwagen, haar website en 
op haar pagina’s in de ‘social media’. Het logo is ook terug te zien in de opdruk van 
de hoesjes van de singles van Hike. In de vorige alinea is al gebleken dat Hike geen 
hiërarchie kent. De bandleden zijn (formeel) gelijk aan elkaar. Ze gaan op vriend-
schappelijke wijze met elkaar om en de sfeer binnen Hike is informeel en open. De 
bandleden staan niet alleen als een eenheid op het podium tijdens optredens, maar 
vormen ook een ‘front’ richting Lukassen Produkties als het belang van Hike in 
het geding is649. Het differentiatieperspectief650 legt de verschuivende subgroepen 
van Hike bloot. De aard van de taak die op enig moment te doen staat, bepaalt de 
samenstelling van de subgroepen die daarmee functioneel van aard zijn651. Willem 
en Remco vormen een subgroep vanwege hun gemeenschappelijke professione-
le achtergrond en ontwikkelen samen de muzikale arrangemenenten voor Hike. 
Arthur, Remco en Willem vormen gedrieën een subgroep wanneer zij in het proces 
van ontwikkeling van nieuwe nummers samen optrekken en de innovativiteit en 
commercialiteit van Hike een impuls geven. In interviews en in besprekingen met 
anderen, treden Arthur en Remco het meest naar buiten toe. Zij vormen dan een 
span, terwijl Willem en Michael in die situaties samen op de achtergrond een kri-
tisch tegenwicht vormen. Doordat Willem en Michael vooral de doelen van Hike 
op (middel)lange termijn voor ogen houden en Arthur en Remco zich meer stap 
voor stap beraden op de doelen van Hike op de korte(re) termijn, zijn zij ook in 
dat opzicht te beschouwen als twee subgroepen. Het fragmentatieperspectief652 laat 
de individuele invloeden van de bandleden van Hike zien. Het toont Arthur als de 
regelaar en het creatieve brein van Hike. Remco wordt zichtbaar als het muzikale 

646 Dijkstra en Feld, 2011
647 Vgl. Bailey, 1977
648 Vgl. Martin, 2004
649 Vgl. Kunda, 2006
650 Vgl. Martin, 2004
651 Vgl. Parker, 2000
652 Vgl. Martin, 2004
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brein en als grappenmaker van de band. Het schijnt het licht op Willem als de in-
formele leider van de band en als baken van Hike. Met het fragmentatieperspectief 
komt Michael in beeld als de kritische denker en dwarskijker van de formatie. 

De praktijkbeschrijving ademt uit dat Hike haar producer, Lukassen Produkties 
en de eigenaar van RoodHitBlauw tot haar collectief rekent en hen als ‘insiders’ 
beschouwt. Of deze actoren altijd tot het collectief van Hike zijn te rekenen, is de 
vraag. De producer is één met Hike in de studio, maar komt meer op afstand te 
staan zodra zijn klus is geklaard. Hij blijft met Hike verbonden doordat de band 
bij hem terug blijft komen. De loyaliteit en trouw van Hike dragen bij aan de 
gelijkwaardigheid in haar samenwerking met de producer653. Blijkens de praktijk-
beschrijving vormen de loyaliteit en trouw van de eigenaar van RoodHitBlauw be-
langrijke redenen voor Hike om met hem in zee te blijven gaan. Hij zet zich in voor 
Hike, maar verliest daarbij ook zijn eigen belangen niet uit het oog. Illustratief in 
dat verband is de vermelding van de naam van het platenlabel op de gadgets, die hij 
in het kader van de singlepresentatie van ‘Zullen we zoenen..’ ter beschikking stelt. 
Daardoor wordt duidelijk dat hij zich niet tot het collectief van Hike rekent, maar 
hij dat collectief slechts instapt wanneer zijn eigen belangen in de pas lopen met 
de belangen van Hike654. Lukassen Produkties rekent zichzelf blijkens de praktijk-
beschrijving over het algemeen niet tot het collectief van Hike655. Het belang bij te 
dragen aan de groei van het succes van Hike als Nederlandstalige band, weegt niet 
altijd op tegen de andere belangen van Lukassen Produkties zoals hierna, onder het 
kopje ‘scheiding van conflicterende belangen’, nader uiteen wordt gezet656. 

Hike en Lukassen Produkties
Leon Lukassen geeft ten aanzien van Hike invulling aan ‘limited management’ 
omdat hij slechts specifieke managementtaken voor de band verricht. Hij is in de 
eerste plaats de boekingsagent van de band, maar uit de praktijkbeschrijving blijkt 
dat hij ook als sparringpartner van Hike fungeert voor wat betreft de aanpak om 
landelijk door te breken. In dat verband is hij te duiden als: “A person with music 
business experience who is willing to act as a consultant without undertaking total res-
ponsibility for development of the career of an artist.”657 Leon brengt Hike in contact 
met een platenmaatschappij, die vervolgens haar singles uitbrengt en laat ‘plug-
gen’ bij radio en televisie. Verder faciliteert Leon de singlepresentaties van Hike. 
Gezien de factoren die Beeching van belang acht voor een succesvolle muziekcar-
rière, draagt Leon Lukassen bij aan de strategievorming van Hike en helpt hij hen 
op weg in de ontwikkeling van een ‘support system’. Het is aan Hike zelf om haar 
talent, haar winnaarsmentaliteit en haar ‘sales skills’ aan te boren en (verder) te 

653 Vgl. Kunda, 2006
654 Vgl. Parker, 2000
655 Vgl. Kunda, 2006
656 Vgl. Parker, 2000
657 Frascogna en Lee Hetherington, 2004: 21

Book 1.indb   296 8-8-2013   16:12:51



297lukassen produkties

ontwikkelen. Met deze factoren bemoeit Leon zich niet of nauwelijks658. Frascogna 
en Lee Hetherington zijn van mening dat ‘limited management’ passend is in de 
fase waarin een artiest zichzelf ontwikkelt en de basis legt voor een professionele 
muziekcarrière659. 

Uit de praktijkbeschrijving blijkt dat Hike vrijwel alle managementtaken zelf op-
pakt. De band regelt alles wat nodig is om nieuwe singles te voorzien van passende 
videoclipjes. Hike onderhoudt zelf de contacten met de platenmaatschappij en de 
plugger. Hike doet interviews bij radio- en televisiestations zonder dat daar een 
manager aan te pas komt. Ook heeft Hike geen roadmanager, die tijdens optredens 
als aanspreekpunt fungeert en zo nodig zaken regelt. Hoewel Hike op deze manier 
de kosten van een manager bespaart en veel beslissingsvrijheid heeft, brengt zelf-
management ook nadelen met zich mee. Frascogna en Lee Hetherington wijzen op 
het volgende: “Many artists simply don’t have the experience and expertise needed to 
manage their own careers effectively. This is especially true of new artists in the break-
in phase, who need an experienced hand to organize and develop their careers.”660 Dat 
gaat ook op voor Hike. Blijkens de praktijkbeschrijving besteedt Hike weinig aan-
dacht aan imago-building, bouwt de band het regiosegment van haar optredens 
nauwelijks uit en onderzoekt het geen sponsormogelijkheden, terwijl dergelijke 
zaken volgens Frascogna en Lee Hetherington wel van belang zijn om een carrière 
van een artiest vorm te geven en te liften661. Het is de vraag of Hike dergelijke 
zaken allemaal zelf moet oppakken of dat het verstandiger is meer managementta-
ken uit te besteden. Frascogna en Lee Hetherington stellen in dat verband: “When 
the artist is already spending a great deal of time in rehearsal or making personal ap-
pearances, his or her management needs often suffer.”662 Dat is min of meer ook het 
geval bij Hike. Haar tijd gaat op aan de ontwikkeling van nieuwe nummers, repe-
teren en optreden. De managementtaken vormen een (noodzakelijke) bijkomstig-
heid en krijgen niet de tijd en aandacht die nodig zijn voor het behoud en de groei 
van haar succes. Wil Hike serieus uitgroeien tot een succesvolle Nederlandstalige 
band met een volwaardig eigen repertoire, dan is de fase aangebroken (meer) ma-
nagementtaken uit te besteden663. 

Strategie en boekingsbeleid
Uit de praktijkbeschrijving blijkt Lukassen Produkties van toegevoegde waarde te 
zijn voor Hike in haar rol als boekingsagent. Zoals in paragraaf 3.2 al is aange-
geven, heeft Lukassen Produkties als boekingskantoor naam en faam in de enter-
tainmentbusiness. Hike plukt daar de vruchten van. De administratie rondom alle 
boekingen ligt in goede handen bij Lukassen Produkties en Hike is gezegend met 

658 Vgl. Beeching, 2010
659 Frascogna en Lee Hetherington, 2004
660 Frascogna en Lee Hetherington, 2004: 21
661 Frascogna en Lee Hetherington, 2004
662 Frascogna en Lee Hetherington, 2004: 21
663 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004 en Allen, 2007
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een volle boekingsagenda. Wel dient vanuit een ander vizier op de boekings-
aanvragen beslist te worden, wil Lukassen Produkties de kanteling van Hike 
naar eigenstandige Nederlandstalige band ondersteunen. Frascogna en Lee 
Hetherington wijzen erop dat de boekingsagent de bemiddeling voor optredens 
in het licht dient te plaatsen van de ontwikkeling en groei van de carrière van 
een artiest664. Nu Hike zich met een eigen repertoire meer en meer profileert als 
een Nederlandstalige band, heeft het belang bij een selectiever boekingsbeleid. 
Hike krijgt baat bij optredens buiten haar bestaande circuit en regio als opmaat 
naar meer landelijke bekendheid, wat nodig is om haar succes verder uit te 
bouwen. Dat vraagt van Lukassen Produkties meer gerichte aquisitie voor Hike. 
Daarnaast is het van belang dat de agenda van Hike ruimte laat voor optredens 
met een grote promotiewaarde. Optredens die niet of nauwelijks bijdragen aan 
het bereiken van het hogere doel, kunnen worden afgeslagen. Dat leidt op korte 
termijn wellicht tot een terugval in het aantal optredens en dus tot minder 
inkomsten voor zowel Hike als Lukassen Produkties. Wel vergroot het de kans 
op een groeiend aantal optredens op (middel)lange termijn. Het is een kwestie 
van risico (durven) nemen en op de korte termijn genoegen nemen met meer 
‘breakeven performances’665. 

Scheiding van conflicterende belangen
Leon Lukassen is mede-organisator van grote evenementen zoals het Mega-
piratenfestijn en Dutch Valley. De praktijkbeschrijving legt bloot dat de (non)- 
programmering van Hike op die evenementen leidt tot discussies met Lukassen 
Produkties. Uitgaande van de gelaagdheid in processen, komt de teleurstelling 
van Hike tot uiting tijdens haar besprekingen met Lukassen Produkties. Dat 
komt doordat ‘backstage’ de verwachtingen niet goed op elkaar zijn afgestemd 
en doordat ‘under the stage’ de belangen van Hike en Lukassen Produkties niet 
(altijd) hetzelfde zijn666. Uit de praktijkbeschrijving is af te leiden dat Hike ‘eager’ 
is haar succes uit te bouwen. Zij verwacht daarin ondersteuning van Lukassen 
Produkties en heeft belang bij programmering op de Megapiratenfestijnen ten-
einde meer onder de aandacht te komen bij een breder publiek. Vanuit Hike 
geredeneerd, is frequente programmering op de Megapiratenfestijnen een kwes-
tie van ‘één en één is drie’. Lukassen Produkties ziet dat anders. Voor haar is 
Hike één van de vele artiesten die graag op het Megapiratenfestijn staat en 
hoewel zij boekingsagent van Hike is, voelt zij zich niet verplicht Hike op 
de Megapiratenfestijnen te programmeren. De inspanningen en hulp van 
Leon Lukassen op dat punt zijn als vriendendienst te beschouwen. Lukassen 
Produkties heeft ook geen direct belang bij programmering van Hike op de 
Megapiratenfestijnen. De band is immers (nog) geen grote publiekstrekker en 

664 Frascogna en Lee Hetherington, 2004
665 Vgl. Allen, 2007
666 Bailey, 1977
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Lukassen Produkties verdient meer aan Hike wanneer de band elders optreedt. Een 
dergelijke redenering is niet onlogisch voor een kantoor dat zichzelf als boekings-
agent beschouwt667. 

Het bovenstaande legt de zakelijke patstelling tussen Hike en Lukassen Produkties 
bloot. In hun onderlinge verhouding is Hike de afhankelijke partij en Lukassen 
Produkties de machtigere partij668. Leon Lukassen kent de muzieksector, weet de 
weg in de muziekbusiness, beschikt over relevante contacten die Hike van pas 
(kunnen) komen en heeft zeggenschap over de programmering van artiesten op de 
Megapiratenfestijnen en Dutch Valley. Tegen deze vier machtsbronnen kan Hike 
niet op, ook al heeft de band inmiddels enige naam en faam in Nederland669. 
Uiteraard kan Hike zich loskoppelen van Lukassen Produkties en overstappen naar 
een ander boekingskantoor. Daar wint de band alleen niets mee. Immers, ook bij 
een ander boekingskantoor spelen persoonlijke en zakelijke belangen een rol en 
zijn die van invloed op de beslissing Hike al dan niet naar voren te schuiven voor 
optredens op (grote) evenementen. Bovendien is de kans klein dat een ander boe-
kingskantoor dezelfde of betere ingangen in de muziekbusiness heeft en Hike op 
een hoger plan kan brengen. Uit de zakelijke patstelling tussen Hike en Lukassen 
Produkties is de angel weg te nemen door rollen duidelijk te scheiden en bij ver-
schillende partijen te beleggen. Diverse toonaangevende schrijvers bevelen dat aan 
en onderscheiden de rollen en verantwoordelijkheden van de artiest zelf, van de 
manager en van de boekingsagent. Grof gezegd geeft elk van hen aan dat de artiest 
moet zorgen voor een commercieel repertoire en uitstekende optredens, de mana-
ger stuurt en bewaakt de opbouw van de carrière van de artiest in al haar facetten 
en de boekingsagent dient de artiest te voorzien van (passende) optredens in het 
licht van haar duurzaamheid670. 

What’s next for success? 
Uit het voorgaande volgt dat Hike zich dient te focussen op de verdere ontwikke-
ling van haar eigen sound, wil zij haar levensvatbaarheid vergroten. Twee aspecten 
zijn daarbij van belang: de keuze voor een bepaald muziekgenre en de commerci-
aliteit van de nummers. Hike zit met haar repertoire in de hoek van ska en pop-
muziek en onderscheidt zich daarin van andere Nederlandstalige artiesten. Qua 
muziekgenre zit Hike op een goede koers, haar uitdaging is commerciële nummers 
te maken. Dat zij daartoe in staat is, bewijst ‘Lekker lekker in de zon’. 

Wil Hike doorstoten, dan moet de ontwikkeling van een waardige opvolger van 
‘Lekker lekker in de zon’ de hoogste prioriteit krijgen omdat het succes van dat 
nummer al weer dateert uit 2011. Allen wijst op de ‘power of latest success’ in 
de muziekbusiness en waarschuwt: “If your latest success is not followed by another 

667 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
668 Vgl. Mastenbroek, 2005
669 Vgl. Morgan, 1992
670 Frascogna en Lee Hetherington, 2004; Allen, 2007; Passman, 2009; Beeching, 2010; Van der Plas, 

2010
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success there is a strong likelihood that you will become yesterday’s news.”671 Door een 
manager in de arm te nemen, speelt Hike tijd vrij en kan zij zich volledig richten 
op de ontwikkeling van nieuwe nummers. 

De manager regelt dan alle overige zaken die nodig zijn, zoals het opstellen van 
een carrièreplan dat is gericht op de (middel)lange termijn. Niet voor niets stelt 
Allen het volgende: “Without a plan and accompanying timetable an artist’s career 
becomes a dream that blindly searches for opportunity”672 Een carrièreplan behelst 
volgens hem de strategie en de stappen die tot de gewenste doelen moeten leiden. 
De opbouw van het imago van een artiest, is in zijn visie onderdeel van de strate-
gie673. Het imago van een artiest vormt zich niet alleen door de muziekstijl maar 
ook door de persoonlijke verschijning, kledingstijl, interviews, radio- en televisie-
optredens en het gedrag van de artiest ‘offstage’674. Ook singlepresentaties dragen 
dus bij aan het imago van een band. In dat verband roept de praktijkbeschrijving 
een aantal kritische vragen op. Ondersteunt of versterkt een single-uitreiking door 
de cast van ‘Oh oh Cherso’ het imago van Hike als Nederpopband? Deelt een 
professionele Nederpopband haar (nieuwe) singles gratis uit? Spreken roze hartvor-
mige gadgets het juiste publiek voor een Nederpopband aan? Deze vragen dienen 
ontkennend beantwoord te worden en in dat geval is het volgens Frascogna en 
Lee Hetherington wijzer een andere keuze te maken. Zij geven aan: “Make sure 
the image is right and that various pieces for putting the artist across are coordinated. 
If there is any doubt, don’t take the risk.”675 Sponsors kunnen positief bijdragen aan 
het imago van Hike. Nederland heeft genoeg modeketens die een Nederpopband 
volgens de laatste trends kunnen en willen aankleden. Ook lenen bestaande num-
mers van Hike zich goed voor commercials van bedrijven. Een onderzoek naar 
dergelijke mogelijkheden kan lonen. Frascogna en Lee Hetherington geven slechts 
één vuistregel: “It must be consistent with the artist’s image.”676 

671 Allen, 2007: 20
672 Allen, 2007: 56
673 Allen, 2007
674 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
675 Frascogna en Lee Hetehrington, 2004: 90
676 Frascogna en Lee Hetherington, 2004: 173
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3.6 Feest met de Gebroeders Ko

De broers Ton en Gerard Koopmans vormen samen de Gebroeders Ko. Hun mu-
zikale carrière begint in 1997 met een carnavalsnummer. In 2002 breken zij in 
Nederland door met hun nummer ‘Ik heb een toeter op m’n waterscooter’. Daarna 
volgen meer Top 100 hits waaronder ‘Boten Anna’, ‘Schatje mag ik je foto’, en 
‘Helikopter’. Met honderden optredens per jaar zijn de Gebroeders Ko niet meer 
weg te denken uit het feestcircuit en zijn zij aan te merken als de meest succesvolle 
feestact van Nederland. In 2012 ontvangen zij bovendien een Buma NL Award in 
de categorie ‘Beste Auteurs van Nederland’677 en zijn zij eveneens een groot succes 
in Duitsland en Zwitserland. Sinds 1 april 2011 zijn de Gebroeders Ko voor hun 
boekingen aangesloten bij Lukassen Produkties. De Gebroeders Ko verzorgen zelf 
hun management. Platenmaatschappij Berk Music en Lukassen Produkties onder-
steunen de Gebroeders Ko. In deze paragraaf beschrijf ik hoe dat in de praktijk 
werkt en uitpakt. 

Op eigen benen 
De Gebroeders Ko hebben hun succes grotendeels aan zich zelf te danken. “Wij 
doen zoveel mogelijk zelf ”, zegt Ton Koopmans wanneer ik de Gebroeders Ko voor 
het eerst ontmoet. Hij vertelt vervolgens een dik half uur non-stop hoe ze als ar-
tiest van de grond zijn gekomen en zelf al hun zaken regelen. “We werkten allebei in 
de bouw en hadden wat ideeën”, vertelt Ton, want “in de bouw fluit je zo een deuntje 
mee en zijn ook teksten snel verzonnen”, zegt hij met een knipoog. “Een liedje moet 
goed in het gehoor liggen, mensen moeten het makkelijk mee kunnen zingen”, aldus 
Ton. Alle nummers van de Gebroeders Ko zijn van de hand van Gerard Koopmans. 
“Hij schudt de liedjes zo uit zijn mouw” zegt Ton over zijn broer die vlak naast hem 
staat. Ik kijk Gerard aan die zich tot dan toe niet in het gesprek heeft gemengd. 
“Ik schrijf de liedjes en Ton regelt alle zaken”, beaamt Gerard. Ton onderhoudt de 
contacten met de platenmaatschappij, haalt bedrijven over hun liedje te adopte-
ren voor bijvoorbeeld een reclame. Ton is ook het aanspreekpunt voor Lukassen 
Produkties als het om boekingen van de Gebroeders Ko gaat. “Ton is de spokesman 
en Gerard is meer het muzikale brein van de Gebroeders Ko”, vindt Joyce Lukassen 
die bij Lukassen Produkties de Gebroeders Ko in portefeuille heeft en voor hen de 
boekingen verzorgt. Het management van de Gebroeders Ko is niet bij Lukassen 
Produkties belegd. “Wij doen zelf ons management met ondersteuning van Lukassen 
Produkties en Berk Music”, stelt Ton. Dat blijkt een bewuste keuze te zijn want 
zegt Ton: “Als we 25% van ons gage moeten afstaan aan een manager dan willen we 
daar wel iets voor terug zien.” Hij vertelt vervolgens dat hij met meerdere bureaus 
verkennende gesprekken heeft gehad over het voeren van het management voor de 
Gebroeders Ko maar: “Als ik dan vraag wat er concreet voor ons gedaan gaat worden 
en wat wij daar van gaan merken, blijft het meestal angstvallig stil.” Ton heeft zijn 
conclusie getrokken: “We kunnen het beter zelf blijven doen!” Voordeel daarvan is 
volgens hem ook dat het overzichtelijk blijft. “De lijnen met onze platenmaatschap-

677 Dit is een vakprijs die wordt uitgereikt door Buma NL. Buma NL is een gezamenlijk initiatief van 
Buma en Buma Cultuur en richt zich op de Nederlandstalige muziek. 
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pij en met Lukassen Produkties zijn kort”, zegt Ton en “de rest hebben we in eigen 
hand.” Deze “eigenwijze” opstelling heeft de Gebroeders Ko volgens Ton veel ge-
bracht. De broers Koopmans staan immers niet voor niets al zeven jaar beroepsma-
tig op de planken met inmiddels dertig hits op hun naam en met dik tweehonderd 
optredens per jaar. 

Adrie van den Berk is de eigenaar van onder andere Berk Music Productions, de 
platenmaatschappij van de Gebroeders Ko. “Ik ben begonnen met een muziekwin-
kel en van daaruit is de rest ontstaan”, vertelt hij. Hij heeft de Gebroeders Ko via 
zijn muziekwinkel leren kennen want “Ze kwamen een ‘instore’ doen met hun al-
lereerste hit ‘Boswandeling’.” Volgens Adrie was er meteen een klik. Wanneer de 
Gebroeders Ko een nieuw nummer maken en de sponsor van hun eerste hit er niet 
warm voor loopt, besluit Adrie er in te investeren. “Hier hebben we goud mee in 
handen”, zegt hij tegen Ton en Gerard wanneer zij hem het nummer ‘Ik heb een 
toeter op m’n waterscooter’ laten horen. Het is het begin van de samenwerking 
van de Gebroeders Ko met Berk Music. “Ik heb destijds met Ton en Gerard afge-
sproken dat we het op mijn manier zouden gaan aanpakken”, zegt Adrie daarover. 
Hij brengt het nummer vervolgens eerst uit op een verzamel-cd. “Het is een goede 
manier om een nummer in het feestcircuit te brengen”, geeft hij als verklaring voor 
deze aanpak. Omdat het nummer goed aanslaat, brengt Berk Music het in 2002 
als single uit en dan is dé doorbraak van de Gebroeders Ko in Nederland een feit. 
De Gebroeders Ko scoren in samenwerking met Berk Music daarna hit na hit. “De 
kracht van de Gebroeders Ko zijn hun liedjes”, vindt Adrie. Maar de succesformule 
van de Gebroeders Ko bevat nog een ander belangrijk ingrediënt en dat is volgens 
Adrie de proactiviteit van de Gebroeders Ko zelf. “Het werkt alleen als een artiest 
zelf ook de kar trekt en meedenkt. Gerard maakt in no time de hits en Ton is zeer 
actief om deze dan te gelde te maken. Hij is kampioen sponsoring en weet veel deals 
binnen te halen.” Die deals zijn volgens Adrie nodig om staande te blijven in de 
muziekmarkt van tegenwoordig. Hij zegt daarover: “Vroeger verkocht je als artiest 
duizenden singles maar dat werkt nu niet meer zo, dus is het van belang via andere 
manieren verdiensten te krijgen.” Marketing speelt daarin een belangrijke rol, vol-
gens Adrie. Hij noemt in dat verband de Sinterklaasfilm waar de Gebroeders Ko in 
2011 aan meewerken als voorbeeld, want “daar kan geen promo tegen op.” Ook een 
videoclip bij een nummer is volgens Adrie “de beste reclame die er is” en hij wijst in 
dat verband op het clipje van ‘Snappie, de kleine krokodil’ die inmiddels al bijna 
tien miljoen keer is bekeken. “Met een clipje bereik je uiteindelijk meer mensen dan 
met een optreden op een groot muziekfeest. Een clipje is altijd door iedereen te bekijken, 
een optreden zien mensen slechts één keer en dan is het voorbij”, licht Adrie toe. De 
samenwerking met de Gebroeders Ko is gebaseerd op vertrouwen. “We zijn open 
en transparant naar elkaar. Dat moet ook om het te laten werken”, aldus Adrie. “Bij 
elk nieuw nummer spreken we door welke ideeën we hebben en hoe we het samen gaan 
aanpakken”, vertelt Adrie verder. Berk Music heeft een eigen plugger in huis die 
“weet hoe het in het Hilversumse werkt.” Ook kan Berk Music zelf videoclipjes pro-
duceren. Over de totstandkoming van de videoclipjes van de Gebroeders Ko vertelt 
Adrie: “Ton komt vaak met het idee voor een clipje en dan werken we het verder uit 
met de producent erbij. Het idee moet namelijk ook te registreren zijn. Niet alles kan 
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technisch altijd.” Berk Music heeft tenslotte ook een eigen boekingskantoor, BME 
Bookings. Volgens Adrie zijn de Gebroeders Ko echter in goed overleg met hem 
voor wat betreft de boekingen bij Lukassen Produkties aangesloten. 

Ondanks de vele hits en optredens krijgen de Gebroeders Ko daar van de gevestig-
de orde in het Nederlandse muzieklandschap niet de erkenning voor. Ton licht toe: 
“Op het podium van bijvoorbeeld het TROS muziekfeest staan vaak dezelfde artiesten. 
Wij komen daar zelden tussen ondanks pogingen daartoe. We krijgen dan te horen 
dat ons repertoire te veel ‘feest’ is. We begrijpen dat niet, want het gaat er toch om dat 
het publiek geniet!” Dan haalt Ton het songfestival aan wat volgens hem hetzelfde 
laken en pak is. Hij zegt:“We hebben stapels materiaal liggen maar als ik bel om aan 
te geven dat wij wel mee willen doen, worden we afgehouden en niet eens teruggebeld!.” 
Terwijl Ton dit vertelt, is op zijn gezicht de ergernis af te lezen en haalt Gerard zijn 
schouders op want “zo werkt het kennelijk in Nederland”. 

In de aanloop naar het songfestival in 2012 kiest de TROS voor een andere aanpak 
en krijgt iedereen tot 1 oktober 2011 de mogelijkheid een inzending te doen. “We 
gaan zeker een lied insturen”, zegt Ton na bekendmaking van deze nieuwe aanpak. 
“We willen wel met iets compleets komen, een liedje voorzien van alle toeters en bel-
len”, geeft Ton aan. In september 2011 deponeren de Gebroeders Ko twee inzen-
dingen in de reiskoffer voor het TROS gebouw in Hilversum: één uit eigen naam 
en het nummer ‘Jamaheja’ onder de naam van Huisman & Van Diepen. “Ook als 
‘Jamaheja’ niet voor het songfestival wordt gekozen, verwachten we er toch een hit mee 
te scoren”, aldus Ton. Ook Lukassen Produkties is enthousiast over het nummer 
blijkens hun nieuwsbrief van oktober 2011 waarin ze over het nummer schrijven: 
“Het is een vrolijke zomerse melodie met reggae invloeden die volgens kenners een goede 
kans maakt om door de jury uitgekozen te worden.”678 Na de sluitingsdatum telt de 
TROS 491 inzendingen. Een dikke maand later zegt Gerard: “We hebben nog niets 
gehoord van de TROS dus we zitten er vast niet bij.” Ton hoort de uitspraak van zijn 
broer en stelt: “We krijgen er in ieder geval een zomerhit mee.” Begin januari 2012 
maakt de TROS de zes artiesten bekend die gaan strijden voor een plek op het 
Eurovisie Song Festival 2012. De Gebroeders Ko zitten er niet bij. Ton reageert 
gelaten: “We hadden er ook niet op gerekend. Ze kiezen voor artiesten die goed kunnen 
zingen maar geen speciale act zijn terwijl de afgelopen jaren is gebleken dat opvallende 
acts het goed doen op het Eurovisie Song Festival.” In de media ontstaat overigens 
enig tumult over de uitslag en wordt gesuggereerd dat het doorgestoken kaart is 
aangezien John de Mol deel uit maakt van de selectiecommissie en vier van de zes 
geselecteerde kandidaten al bekendheid hebben door zijn televisieprogramma ‘The 
Voice of Holland’. Een insider zegt hierover: “Al maanden wordt gefluisterd dat John 
de Mol het Nationaal Song Festival als springplank voor zijn eigen artiesten wil gebrui-
ken.” John de Mol distantieert zich openlijk van dergelijke aantijgingen en zegt: “Ik 
heb maar één belang en dat is een heel goed Song Festival maken en iemand afleveren 
die hopelijk een keer de finale haalt en dat is het enige belang wat telt.”679 Het laat zelfs 
de landelijke politiek niet onberoerd en leidt tot Kamervragen over de ‘oneerlijke’ 

678 Nieuwsbrief Lukassen Produkties, 7 oktober 2011
679 www.telegraaf.nl, 5 januari 2012
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kandidatenselectie en de belangenverstrengeling van John de Mol als producent 
van zowel ‘The Voice of Holland’ als van het ‘Nationaal Song Festival 2012’.680 Ton 
heeft de indruk dat in de Nederlandse televisiewereld met een beperkte blik wordt 
gekeken. Ook commerciële Nederlandse radiozenders geven daar volgens hem blijk 
van “doordat ze vastgebakken zitten in een format.” Ton geeft een voorbeeld: “Laatst 
waren we op een groot feest van een bekende radiozender om een optreden te doen. De 
zaal ging plat en sommige mensen van de betreffende radiozender waren verbaasd. Zij 
dachten dat we voor het eerst op zo’n groot podium stonden….” Het is een greep uit 
de ervaringen van de Gebroeders Ko in het Nederlandse mediacircuit. Ton eindigt 
zijn relaas als volgt: “Het is allemaal vreemd, zeker als je bedenkt dat Duitsland ons 
uit zichzelf weet te vinden en wij daar voor 40.000 mensen optreden die allemaal 
onze ‘Helikopter’ mee weten te zingen.” De Nederlandse media staart zich in het 
Nederlandstalige muzieklandschap kennelijk blind op de gevestigde orde en ziet 
daarmee volgens Ton andere publiekslievelingen over het hoofd.

Reclames als basis voor nieuwe hits
Als de Gebroeders Ko in 2008 de commercial zien van KPN met ‘Fons’ die ‘Nie 
inter nette nie, kan nie praten nie en nie zingen nie’, maken zij daar het nummer 
‘Nie Prate Nie & Nie Zinge Nie’ van. “Als niemand op het idee komt om van deze 
bekende kreet een single te maken dan doen wij het maar en nu is het gewoon een vette 
hit!”, zegt Ton lachend. In 2010 maken de Gebroeders Ko het nummer Doe de 
Daeloring voor de promotie van het nieuwe spel ‘Dael ‘O Ring’. De commercial 
slaat aan en op veler verzoek brengen de Gebroeders Ko het nummer vervolgens 
in overleg met hun platenmaatschappij als single uit. Het aanstekelijke deuntje 
‘Wunderbar’ onder de radioreclame van Maestro eind 2010 met de oproep om 
meer te gaan pinnen tijdens skivakanties in Oostenrijk inspireert de Gebroeders 
Ko tot het maken van de après-ski hit ‘Wunderbar’. Ton brengt het nummer ver-
volgens bij Maestro onder de aandacht met als resultaat dat Maestro begin 2011 
een complete campagne optuigt rondom het nummer. In het voorjaar van 2011 
brengt het reclamespotje van Zalando de Gebroeders Ko op het idee voor een 
nieuw nummer. Ton legt uit dat de tekst van het nummer gebaseerd is op het eer-
ste wat je ziet en denkt bij die reclame namelijk: “Die vrouwen hebben alleen maar 
schoenen aan!” Een lied over een vrouw met alleen maar schoenen aan bij een tent 
op de camping, heeft Gerard snel gemaakt. De volgende hit van de Gebroeders Ko 
is geboren. Op 29 juni 2011 verschijnt er een tweet van de platenmaatschappij 
van de Gebroeders Ko: “De nieuwe Gebroeders Ko wordt………zij had alleen maar 
schoenen aan. Een kneiter van een plaat.” Een dikke week later wordt de videoclip 
bij het nummer opgenomen. Ton vertelt dat hij daarvoor zelf het script heeft ge-
schreven. Ook heeft hij zelf het materiaal voor de clip geritseld door contact te 
leggen met een kampeerwinkel in de buurt van het terrein waar de opnames voor 
de clip plaatsvinden. Ton zegt: “Ik ben gewoon bij die winkel naar binnen gestapt, 
heb mijn plan uit de doeken gedaan en toen waren de tenten voor de clip rond.” Verder 
heeft hij een aantal modellen uitgezocht voor het clipje en een roze kluis geregeld. 

680 De Volkskrant, 6 januari 2012
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Ook heeft hij Zalando gevraagd schoenen te leveren voor de modellen. “Alles is 
geregeld, we kunnen de clip schieten”, constateert Ton twee dagen voor de opnames 
van de clip.

Op 22 juli 2011 komt het nummer ‘Ze had alleen maar schoenen aan’ uit en 
verschijnt ook de clip die door Berk Music Productions is opgenomen en geprodu-
ceerd op YouTube. Berk Music Productions doet de volgende tweet uit: “Nieuwe 
knaller van de Gebroeders Ko met een super leuke clip is online.” Een link naar de clip 
is in de tweet opgenomen. Lukassen Produkties doet dezelfde dag een nieuwsflits 
uit aan al hun relaties met de titel ‘Gebroeders Ko Naakt?’ De nieuwsflits laat 
weten dat de Gebroeders Ko “een nieuwe Zomerkraker” hebben en het nummer 
gebaseerd is op de Zalando reclame waarin de bezorger op een naturisten camping 
terecht komt om bij een aantal dames schoenen af te leveren. De clip van het num-
mer is onderdeel van de nieuwsflits en start met een dwergachtig type die met een 
verlekkerde blik in de bossen mandoline staat te spelen. De Gebroeders Ko komen 
aanrijden in een foute blauwe auto. Bij de camping nemen ze stiekem een kijkje 
over de heg en zien dan allemaal vrouwen met alleen maar schoenen aan. Ze gaan 
de camping op met een folder waaruit blijkt dat ze kluisjes verkopen. Een dame in 
een hangmat heeft wel interesse en wijst aan welk exemplaar ze wil. De gebroeders 
Ko verlaten de camping terwijl de dwerg in de bossen naar alle blote dames staat te 
gluren die zich stuk voor stuk prima vermaken. Even later komen de Gebroeders 
Ko weer aanrijden met een enorme roze kluis. Wanneer ze de kluis de camping 
opdragen, worden de dames dol. Zodra de kluis bij een tentje staat, gaat deze 
open. Eén van de dames zet haar pumps met glitter opdruk en mega hoge hak erin. 
Ondertussen heeft een andere dame de dwerg in de bossen in de smiezen en grijpt 
hem bij zijn oor. Ze installeert de dwerg op de kluis om de boel te bewaken waarna 
de Gebroeders Ko de camping verlaten. Terwijl ze wegrijden, zwaaien ze met een 
schoen uit het autoraampje.

De clip is in één woord hilarisch. Lukassen Produkties stelt niet voor niets: “Deze 
clip MOET je echt zien!” De nieuwsflits vermeldt ook dat de Gebroeders Ko het 
nummer in de weken ervoor al een paar keer hebben gedaan bij een optreden. “Zoals 
we van de Kootjes gewend zijn, gaat het dak eraf en steekt iedereen spontaan zijn schoe-
nen in de lucht!!”, aldus de nieuwsflits van Lukassen Produkties. Er is een YouTube 
filmpje bijgevoegd van een optreden van de Gebroeders Ko in Voorthuizen. Op 
het filmpje is te zien dat het hele podium volstaat met springende kinderen die 
allemaal hun schoenen in de lucht houden terwijl de Gebroeders Ko het nummer 
zingen. De nieuwsflits vermeldt tenslotte de gage voor de Gebroeders Ko en biedt 
de mogelijkheid om de single te downloaden. Joyce Lukassen vindt de clip leuk 
geworden en licht de totstandkoming van de nieuwsflits van Lukassen Produkties 
over de nieuwe single van de Gebroeders Ko toe: “Ton heeft zelf de tekst gemaakt 
en bij mij aangeleverd. De platenmaatschappij heeft de linkjes doorgemaild en onze 
internetmarketeer heeft de clip en het YouTube filmpje toegevoegd aan de nieuwsflits. 
Vervolgens is de nieuwsflits uitgegaan via ons mailbestand van relaties.” De internet-
marketeer heeft ook gezorgd voor publicatie van het clipje op de Facebook-pagina 
van Lukassen Produkties. 
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Het nummer knalt binnen op de zesde plaats in de Single Top 100, staat na een 
week al nummer één in de Sterren.nl Top 20 en in de Radio NL Top 30 en bereikt 
twee weken later ook de eerste plaats in de Nederlandse Top 10. De Gebroeders 
Ko kunnen weer een succes op hun naam bijschrijven. Muziekkenners beschouwen 
‘Ze heeft alleen maar schoenen aan’ als de (na)zomerhit van 2011. Het nummer 
staat in totaal veertien weken in de Nederlandstalige Top 30 en dertien weken in 
de Single Top 100. 

Een half uur feest met de tape act van de Gebroeders Ko
De Gebroeders Ko zijn door het hele land te boeken voor tape acts van een half uur 
waarbij al hun grote hits voorbij komen. Ze verkopen zichzelf als rasentertainers 
die van elk feest een groot succes weten te maken. Tijdens Podiumpop in Boekel 
blijkt daar geen woord te veel van gezegd. De Gebroeders Ko staan om half tien 
in de avond geprogrammeerd. Ze zijn er tegen negenen, doen een drankje, maken 
een babbeltje met Joyce Lukassen die daar aanwezig is omdat zij de boekingen 
voor Podiumpop heeft verzorgd en doen hetzelfde met deze en gene die ze daar 
achter de coulissen treffen. Dan is het tijd om de feestshirtjes aan te trekken. 
Ton verschijnt in een zwart shirtje met glittertekst en draagt daar overheen een 
trainingsjack. Gerard heeft een soortgelijke outfit. De inears komen te voorschijn 
en de Gebroeders Ko lopen relaxed richting het podium waar hun geluidsman 
al is geïnstalleerd. Ze lopen wat heen en weer en testen ondertussen hun geluid. 
Ton steekt zijn duim omhoog richting de geluidsman. De Gebroeders Ko zijn er 
klaar voor. Zodra ze zijn aangekondigd, springen ze het podium op en even later 
klinkt het vrolijke refrein van hun eerste hit: “Ik heb een toe toe toeter op mijn wa-
terscooter, daarmee toeter ik naar jou. Ik heb een toe toe toeter op mijn waterscooter, 
daarmee toeter ik naar elke vrouw.” Het publiek vindt het prachtig en zingt luid-
keels mee. Daarna volgen andere grote hits zoals ‘Schatje mag ik je foto’, ‘Boten 
Anna’, ‘Helikopter’ en ‘Wunderbar’. De Gebroeders Ko weten het publiek flink 
aan de gang te houden met aanmoedigingsteksten zoals “even klappen voor jezelf!” 
en iedereen op te roepen tot een polonaise die vervolgens ook meteen ontstaat. Het 
is feest in Boekel met de Gebroeders Ko. Hun tape-act van dertig minuten vliegt 
voorbij. Met “Houdoe en Bedankt” sluiten de Gebroeders Ko hun optreden af en 
verlaten ze het podium. Ze geven aan tevreden te zijn over hun optreden, praten 
nog even na en gaan dan huiswaarts want voor deze dag zit hun werk er op. 

Met de Cliniclowns op toer
In de zomer van 2011 toeren de Gebroeders Ko met de Cliniclowns door het land 
om langdurig zieke kinderen te verblijden met een feestelijk optreden. Speciaal 
voor de Cliniclowns schrijven de Gebroeders Ko het liedje ‘Vandaag gaat het ge-
beuren’. Ton licht de betekenis van het nummer toe: “Dit liedje gaat over een unieke 
dag in je leven.” Gerard vult aan: “Voor deze kinderen is dat vandaag omdat ze naar 
de Cliniclowns gaan.” Hij vertelt ook dat de opbrengst van het nummer naar de 
Stichting Cliniclowns Nederland gaat. 
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Op 6 juli 2011 staat de tent van de ‘Cliniclowns in Concert’ in Velzen Zuid. Een 
paar dagen eerder ontvangt Ton het productieboek. De Gebroeders Ko moeten 
om negen uur ’s ochtends aanwezig zijn. Er staan drie shows op het programma, 
één in de ochtend en twee in de middag. Het productieboek geeft verder aan dat 
de Gebroeders Ko pas in scene zes van de hoofdshow op het podium hoeven te 
verschijnen en zij na de hoofdshow in een subtent drie keer een Meezingshow ge-
ven voor circa dertig kinderen en hun begeleiders. Tijdens de Meezingshow leren 
zij de kinderen het lied ‘Vandaag gaat het gebeuren’. Op de dag zelf vergezel ik de 
Gebroeders Ko die netjes op tijd aanwezig zijn. Ook Joyce Lukassen is van de partij 
want: “De Gebroeders Ko zijn nog niet zo lang bij ons aangesloten. Het is belangrijk 
om te investeren in de opbouw van een relatie met hen door interesse te tonen in wat zij 
doen.” Ze zwijgt even en voegt dan toe: “Per slot van rekening moet ik hun optredens 
verkopen. Dat is gemakkelijker als ik weet hoe ze zijn en wat ze doen op het podium.” 
De Gebroeders Ko zijn ondertussen al naar hun kleedruimte. Joyce en ik gaan 
achter in de tent staan waar circa negentig kinderen klaar zitten voor het Concert 
van de Cliniclowns. De scènes één tot en met vijf verlopen goed, de kinderen 
reageren enthousiast. Bij de start van scene zes verschijnen er twee cliniclowns op 
het podium. Ze maken samen veel gedoe met een ladder en eindigen hun act met 
confetti. Achter het podium hangt een projectiescherm waar ook confetti op te 
zien is. De clowns blazen een paar keer richting het scherm totdat daarop alle con-
fetti verdwijnt en de naam van de Gebroeders Ko zichtbaar wordt. Meteen start de 
muziek en verschijnen de Gebroeders Ko op het podium. Zij zingen ‘Boten Anna’ 
en daarna ‘Helikopter’ waarbij een groot aantal kinderen de bewegingen van een 
helikopter nadoet en luid meezingt. 

Wanneer de hoofdshow erop zit, gaat een groep van dertig kinderen naar de sub-
tent voor de Meezingshow van de Gebroeders Ko. De subtent is voorzien van een 
pop-art decor met roze, blauwe en groene ‘tegels’. Er is een badkamer nagemaakt 
met een bad en een douchegordijn en er staat een ouderwetse telefoon in het mid-
den van de badkamer. Rechts hangt een enorme foto van de Gebroeders Ko met 
elk een rode clownsneus op. Links staat een groot bord met daarop de tekst van 
het liedje ‘Vandaag gaat het gebeuren’. De Gebroeders Ko komen de badkamer 
binnen en stellen zichzelf voor aan de kinderen. Ze laten de kinderen eerst veel 
lawaai maken en met hun handen in de lucht wapperen. Dan loopt Ton naar het 
bord met de tekst van ‘Vandaag gaat het gebeuren’ en neemt het met de kinderen 
door. “We zingen He Ho” waarna hij zijn microfoon naar de kinderen richt die 
daarop luid “He Ho” zingen. Nadat hij dit nog een paar keer gedaan heeft, vraagt 
hij de kinderen of ze weten wat een polonaise is. Een aantal van hen steekt de hand 
op en daarop zegt Ton: “Kom, we gaan met z’n allen de polonaise doen!”. Hij wijst 
vervolgens één van de kinderen aan om voorop te gaan en meteen start de muziek. 
Terwijl Gerard zingt, ontfermt hij zich over een kind in een rolstoel. Hij duwt de 
rolstoel voort in de polonaise. Er is al een paar rondjes polonaise gedaan als het 
refrein van het uiterst vrolijke liedje daar is: “Vandaaag, vandaag gaat het gebeuren. 
Vandaag, we hangen alle vlaggen uit. Vandaaag, vandaag gaat het gebeuren. Vandaag, 
ik nodig al m’n vrienden uit. En we zingen He Ho, kom laat die zon maar komen. He 
Ho, dit wordt een mooie dag. He Ho, kom laat die zon maar komen, kom laat maar 
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zien wie lacht.” Het is een vrolijke boel in de subtent en de polonaise slaat goed 
aan bij de kinderen. Ton heeft ondertussen een kind op de arm genomen en loopt 
ook al zingend mee in de polonaise. Als het nummer klaar is en iedereen weer zit, 
wijst Ton naar de grote foto van hem en Gerard en vraagt wie er met hen op de 
foto wil. De meeste kinderen reageren enthousiast en de Gebroeders Ko poseren 
dan met de kinderen voor alle foto’s terwijl op de achtergrond hun liedje ‘Schatje 
mag ik je foto’ klinkt. Ineens gaat de telefoon. Ton pakt de hoorn op, luistert even 
en meldt dan aan de kinderen dat zij in een andere subtent worden verwacht voor 
een volgende show. 

Wanneer alle groepen bij de Gebroeders Ko langs zijn gekomen, sluit het concert 
van de Cliniclowns af met de Gebroeders Ko die omringd door bijna alle negentig 
kinderen op het podium nogmaals ‘Vandaag gaat het gebeuren’ zingen. Het doel 
van Ton en Gerard is bereikt, ze hebben de kinderen in een onvergetelijke feest-
stemming gebracht! 

GoAprèsSki bij Dutch Valley
Op het muziekfestival Dutch Valley dat medio augustus 2011 voor de eerste keer 
plaats vindt, staat onder meer een GoAprèsSki-tent waar de Gebroeders Ko aan 
het eind van de middag zijn geprogrammeerd. Door de vele regen in de dagen 
voorafgaande aan het festival en op de dag zelf is het terrein van Dutch Valley vrij 
modderig en blubberig. Om vier uur in de middag krijgt Joyce Lukassen die bij 
de Megapiratentent aan het werk is een belletje: De Gebroeders Ko staan bij de 
ingang met hun geluidsman. Joyce besluit ze te halen. Bij de ingang aangekomen, 
blijken Ton en Gerard hun outfit voor het optreden al aan te hebben. Beide dragen 
jeans, een Blauer-jackie en Adidas-schoenen. Joyce spreekt haar zorg uit: “Ik weet 
niet of jullie schoenen schoon blijven want we moeten een stuk door de blubber lopen.” 
Ton kijkt haar aan zonder uitdrukking op zijn gezicht en Gerard werpt eerst een 
blik op zijn schoenen en vervolgens op het modderige terrein waarna zijn gezicht 
enigszins betrekt. Dan vraagt Ton: “Hoever is het lopen?” Joyce geeft aan dat het 
niet ver is naar de Megapiratentent en dat de GoAprèsSki-tent daar vlak achter ligt. 
De heren besluiten vervolgens behoedzaam het modderpad te betreden en maken 
een tussenstop bij de Megapiratentent. Ze maken daar kort een praatje met wat 
collega-artiesten en vervolgen dan hun weg naar de GoAprèsSki-tent. Ondertussen 
is het opnieuw gaan miezeren. De GoAprèsSki-tent staat vol mensen en het is niet 
duidelijk hoe de Gebroeders Ko ongemerkt achterlangs bij het podium kunnen 
komen. Ton en Gerard banen zich dan ook een weg door het publiek om bij het 
podium langs het gordijn naar achteren te glippen. Ze worden uiteraard meteen 
herkend door festivalgangers en een aantal mensen geeft hen een hand. Eenmaal 
backstage wachten Ton en Gerard rustig af totdat het hun beurt is op te treden. 
Ondertussen poseren ze desgevraagd nog even voor een fotograaf die daar heen en 
weer loopt. Een kwartiertje voordat ze op moeten, begeeft hun geluidsman zich 
naar de apparatuur en doen de heren een korte soundcheck. Ton geeft aan welke 
nummers ze doen: ‘Schatje mag ik je Foto’, ‘Boten Anna’, ‘Ze heeft alleen maar 
schoenen aan’ en tenslotte ‘Helikopter’. Joyce heeft gezorgd dat ze even weg kan 
bij de Megapiratentent en is inmiddels ook backstage in de GoAprèsSki-tent om 
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naar het optreden van de Gebroeders Ko te kijken. In de GoAprèsSki-tent is het 
feest zodra Ton en Gerard op het podium staan. Iedereen zingt uit volle borst hun 
nummers mee. Zodra het optreden erop zit, lopen de heren met Joyce mee terug 
naar de Megapiratentent. “Gaan we nog naar de barbecue?”, vraagt Ton aan Gerard. 
Gerard zegt niets maar kijkt niet enthousiast. Ton stelt dan: “Van een barbecue met 
dit weer kan eigenlijk geen sprake zijn natuurlijk.” Het blijkt te gaan om een barbe-
cue in de buurt van het hoofdpodium aan de andere kant van het terrein voor het 
RTL-programma ‘Ik kom bij je eten’. Joyce doet navraag en de barbecue blijkt wel 
te worden gehouden. “Ik kan een golfkarretje regelen om jullie er naar toe te brengen”, 
zegt ze tegen Ton en Gerard. Zij zien het eerst niet zo zitten het hele terrein over 
te moeten gezien de regen en blubber maar met een golfkarretje willen ze wel even 
een kijkje nemen. Joyce gaat met hen mee. Na de barbecue vinden de Gebroeders 
Ko het mooi geweest bij Dutch Valley en besluiten ze huiswaarts te gaan waarna 
Joyce haar werkzaamheden bij de Megapiratentent hervat. 

Megapiratenfestijn in Nieuwleusen
De Gebroeders Ko zijn ook graag geziene gasten bij de megapiratenfestijnen in den 
lande. Eind oktober 2011 treden zij op bij het Megapiratenfestijn in Nieuwleusen. 
Zij zijn tegen middernacht aan de beurt om op het podium te verschijnen. Iets 
na elf uur arriveren de Gebroeders Ko, relaxed zoals altijd. Ze nemen een drankje 
in de artiestentent en maken zoals gewoonlijk een praatje met wat aanwezige col-
lega-artiesten. Joyce Lukassen die de artiestenplanning en -begeleiding doet bij de 
megapiratenfestijnen, zoekt hen op in de artiestentent en voegt zich bij hen. Een 
kwartiertje later begeeft het gezelschap zich richting de hoofdtent. De Gebroeders 
Ko maken hun microfoons in orde, testen hun geluid even en gaan klaar staan 
achter ‘de deure’. Joyce gaat naar de zijkant van het podium zodat zij het optreden 
van de Gebroeders Ko goed kan gadeslaan. Dan is het zover. Willie Oosterhuis 
kondigt de Gebroeders Ko aan: “Het volgende feestduo mag niet ontbreken hier in 
Nieuwleusen. Overal waar zij komen wordt het een feestje! Ook Duitsland gaat voor 
hen door de knieën. Hier zijn de Gebroeders Ko!” waarna Willy de deur openzwiept681. 
De Gebroeders Ko zetten meteen hun hit ‘Schatje mag ik je foto’ in en komen de 
trap af. Het publiek is uitgelaten en zingt lekker mee: “Schatje mag ik je foto? Heb je 
een foto voor mij? Schatje mag ik je foto? En doe er ook je nummer bij!” Ton richt zich 
ondertussen even naar de tribune achter hem en schudt wat handjes. Gerard blijft 
gericht op de massa voor het podium en zwaait even naar alle mensen achterin 
de tent. Joyce maakt met haar mobiele telefoon een foto van het optreden van de 
Gebroeders Ko en stuurt het de wereld in via twitter met de volgende tekst: “Nu 
@gebroedersko bij mpf Nieuwleusen. Is weer top!” Ondertussen zijn de Gebroeders 
Ko al bezig met hun nummer ‘Helikopter’ waarbij zij in hun uitspraak een stevige 
rollende R brengen. De hele tent draait met een vinger rondjes in de lucht en zingt 
luidkeels: “Ik heb een heli heli heli helikopter, ik heb een heli heli heli heee. Daarmee 

681 De Duitse zanger Mickie Krause scoort begin 2011 in Duitsland een nummer 1 hit met de Duitse 
versie van ‘Schatje mag ik je foto’. Het nummer bereikt de gouden status doordat het 50.000 keer is 
verkocht. De Duitse zanger Markus Becker weet de Duitse hitlijsten in de tweede helft van 2011 te 
beklimmen met ‘Helikopter’. 
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vlieg ik over bergen, daarmee vlieg ik over zee. Hé kom op, ga met m’n helikopter 
mee!” De Gebroeders Ko sluiten af met hun meest recente hit ‘Ze had alleen maar 
schoenen aan’. Wanneer het nummer bijna ten einde is, zwaaien ze nog even naar 
de 10.000 bezoekers van het Megapiratenfestijn in Nieuwleusen en verlaten dan 
via de zijkant het podium. Even na middernacht zitten ze weer in de auto, met dik 
honderd en vijftig kilometer voor de boeg, op weg naar huis. 

De Sinterklaas Meezingsjo van de Gebroeders Ko
De Gebroeders Ko maken van elk seizoen een feestje en dus ook van Sinterklaas. 
In 2011 werken ze mee aan de film ‘Sinterklaas en het raadsel van 5 December’. Ze 
hebben vier van de vijf sinterklaasliedjes in deze film geschreven en zingen zelf met 
de boeven Joris en Boris het nummer ‘Sinterklaas in een Raket’ in deze film. Eind 
oktober brengen ze deze Sinterklaassingle uit via hun platenmaatschappij, Berk 
Music. De single is voorzien van een door Berk Music geproduceerd videoclipje 
waarin de Gebroeders Ko in het midden van een stel vrolijk dansende Pieten staan 
te zingen: “Dikke pret, dikke pret, Sinterklaas in een raket….” Het nummer wordt 
genomineerd voor de Gouden Pepernoot in de categorie ‘Sinterklaaslied van het 
jaar’682. Lukassen Produkties doet begin november 2011 een mailing uit aan al hun 
klanten en relaties over de Sinterklaas Single & Show van de Gebroeders Ko met 
de volgende oproep: “Boek NU de leukste Sinterklaasshow van Nederland!” De mai-
ling licht toe dat de Gebroeders Ko Sinterklaas Meezingsjo een interactieve show 
is van ongeveer 45 minuten waarin de Gebroeders Ko al hun Sinterklaashits en de 
Sinterklaas Traditionals zingen. “Alle kinderen kennen natuurlijk de Sinterklaashits 
van de Gebroeders Ko: ‘Sinterklaasboot’, ‘Zwaai maar dag Sinterklaasje’ en ‘Groene 
stoomboot’”, luidt het bericht in de mailing van Lukassen Produkties. Medio no-
vember doen de Gebroeders Ko een Sinterklaas Meezingsjo op een overdekt po-
dium op het Kerkplein in Meppel. De winkeliersvereniging van Meppel heeft de 
Gebroeders Ko via Lukassen Produkties geboekt vanwege de Sinterklaasintocht 
in Meppel. De Gebroeders Ko arriveren een half uur voor aanvang van hun op-
treden. Ze dragen beide zwarte sneakers, jeans en een oranje trainingsjack met 
daarop in witte letters ‘Nederland’. Daar is over nagedacht want Gerard zegt: “Het 
Sinterklaasfeest is een Nederlands feest dus deze outfit leek ons wel passend.” Ton is on-
dertussen al met de contactpersoon van de winkeliersvereniging in gesprek. “Hoe 
laat komt Sinterklaas aan op het Kerkplein?”, vraagt hij. De contactpersoon gaat het 
na en meldt dat Sinterklaas rond drie uur arriveert. Ton licht dan de reden voor 
zijn vraag toe: “Het mooiste is dat we eerst vijf à zes liedjes doen, dan Sinterklaas er 
bij komt en we daarna nog een stuk of vier liedjes met hem samen doen.” Volgens Ton 
kunnen de kinderen op die manier goed in de stemming komen. “Als hij om drie 
uur aankomt, dan hebben we in ieder geval al een paar liedjes gedaan”, zegt Gerard 
tegen Ton. Ton knikt, pakt een stapel prentkaarten van de Gebroeders Ko uit de 
auto en loopt dan met Gerard naar het podium. Ze schudden wat handjes met deze 
en gene en gaan met een grote glimlach en elk een duim in de lucht op de foto met 

682 Volgens de website www.goudenpepernoot.nl is dit een award voor mensen die zich vaak het hele  
jaar inzetten om van het Sinterklaasfeest een succes te maken voor iedereen.
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een ieder die hen dat vraagt. De geluidsman verschijnt en Ton geeft hem het mp3-
tje met de muziek van de show. Even later testen Ton en Gerard hun microfoon en 
dan is het tijd om te starten met de Sinterklaas Meezingsjo in Meppel. 

Gerard en Ton komen energiek het podium op en vragen de mensen op het 
Kerkplein: “Hebben jullie er zin in?” Er gaat gejuich op en meteen openen de 
Gebroeders Ko hun show met een moderne versie van het bekende traditionele 
Sinterklaasliedje ‘Zie de maan schijnt door de bomen’. De kinderen vinden het 
prachtig en sommigen klimmen op het podium om mee te zingen en te springen. 
In de aanloop naar het tweede nummer moedigt Ton de kinderen extra aan: “We 
doen de handen in de lucht. Daar gaan we……SPRINGEN!” Alle kinderen springen 
en de Gebroeders Ko zingen als variant op hun hit ‘Boten Anna’: “Een mooie boot, 
ja Sinterklaas die heeft een hele mooie boot…” Tegen het einde van het nummer kijkt 
Ton even op zijn horloge. Hij ziet dat het bijna drie uur is en zegt tegen de mensen 
op het plein: “We gaan samen Sinterklaas naar binnen zingen mensen” waarop de 
Gebroeders Ko het liedje ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’ inzetten. 
Sinterklaas verschijnt echter nog niet op het Kerkplein en dus roept Ton als het 
liedje klaar is: “We doen ‘m nog een keer want Sinterklaas is er nog niet!” waarop de 
Gebroeders Ko het liedje opnieuw inzetten. Wanneer Ton Sinterklaas ziet aanko-
men, zegt hij tussen een paar regels van het liedje door: “Daar komt ie jongens!” 
Sinterklaas arriveert bij het podium en terwijl Sinterklaas met een aantal Pieten het 
podium bestijgt, doen de Gebroeders Ko een medley van bekende Sinterklaasliedjes 
zoals ‘Sinterklaas Kapoentje’ en ‘Zie ginds komt de stoomboot’. 

Zodra Sinterklaas op het podium is, verwelkomen de Gebroeders Ko hem in 
Meppel. De Pieten springen op het podium rond terwijl Sinterklaas naar de men-
sen op het plein zwaait. “We doen een Sinterklaas Meezingsjo om u te verwelkomen 
vandaag en willen graag een paar liedjes met u doen”, legt Ton Sinterklaas uit. Hij 
gaat verder: “We hebben een suggestie voor u en daar gaat het volgende liedje over. We 
stellen voor dat u eens een groene stoomboot probeert.” Het nummer start met ‘jalala 
lala’ en de Gebroeders Ko deinen heen en weer op het podium. Ze roepen tegen het 
publiek “links, rechts, links, rechts” en dan klinkt er over het Kerkplein: “Sinterklaas, 
het kan gewoon. Een pakjesboot op groene stroom….” Daarna volgt ‘Zachtjes gaan de 
paardevoetjes’. De kinderen zingen het luidkeels mee voor Sinterklaas die inmid-
dels op zijn zetel is gaan zitten. “Het volgende nummer hebben we voor u geschreven 
toen we dachten dat u met ons mee op wintersport zou gaan”, zegt Ton dan tegen 
Sinterklaas. Meteen is het feest en klinkt er “Van je hela hela holala” en even later 
“Zwaai maar dag zwaai maar dag Sinterklaasje. Zwaai maar dag zwaai maar dag 
Zwarte Piet want Sint en de Pieten gaan op wintersport met de Gebroeders Ko zoals 
je ziet.” Daarna doen de Gebroeders Ko hun hit ‘Helikopter’ waarbij alle kinderen 
een helikopter nadoen. Dan vraagt Ton de kinderen op het plein: “Wie wil er graag 
een Sinterklaasliedje zingen op het podium?” Een aantal kinderen steekt de hand op 
en mogen het podium op komen. “Sinterklaas mag ik soms een keer bij je logeren?”, 
zingen ze samen met de Gebroeders Ko. 

Book 1.indb   313 8-8-2013   16:12:53



314 een wereld van succes

In het daaropvolgende liedje is de grote vraag: “Waar is de Wegwijspiet, is er iemand 
die hem ziet?” De Sinterklaas Meezingsjo zit er bijna op en Ton vraagt de mensen 
op het plein: “Wie is er al naar de film ‘Sinterklaas en het raadsel van 5 December’ 
geweest?” Hij kondigt daarna de afsluiting van de show aan: “We gaan nog één 
liedje doen. Het is een liedje uit de film en heet ‘Sinterklaas in een raket’. Er volgt een 
polonaise over het podium met Sinterklaas en de Pieten en dan zit de Sinterklaas 
Meezingsjo in Meppel er op. De contactpersoon van de winkeliersvereniging wacht 
de Gebroeders Ko op. Hij is tevreden over hun show. Ton en Gerard zijn dat zelf 
ook. De geluidsman komt het mp3-tje met de muziek van de show teruggeven 
aan Ton. Een fotograaf van de plaatselijke courant schiet nog wat fotootjes van 
de Gebroeders Ko met Sinterklaas en Zwarte Piet. Ook staat een cameraploeg van 
RTV Meppel klaar voor een kort interview met de Gebroeders Ko. Sinterklaas ver-
trekt van het podium en de Zwarte Pieten delen de prentkaarten van de Gebroeders 
Ko uit onder het publiek. Rond vier uur zitten Ton en Gerard weer in de auto. 

Dat de Gebroeders Ko succesvol zijn met hun Sinterklaasnummers blijkt op 6 
december 2011 tijdens het Gouden Pepernoot Gala. Zij ontvangen een Gouden 
Pepernoot omdat ‘Sinterklaas in een Raket’ door het publiek is verkozen tot het 
beste Sinterklaaslied 2011. Ook de film ‘Sinterklaas en het raadsel van 5 december’ 
valt in de prijzen en daarmee vieren de Gebroeders Ko dubbel feest. 

De Carnavalskneiter van 2012
Sinterklaas is nog niet het land uit of de Gebroeders Ko denken al weer na over 
carnaval dat voor de deur staat. Hun plan is voor de carnaval 2012 geen speciaal 
nummer te schrijven. “We kunnen het succes van ‘Ze had alleen maar schoenen aan’ 
zo doortrekken naar de carnaval”, zegt Ton in Sinterklaastijd. Maar Gerard weet 
inspiratie te halen uit het lekkerste borrelhapje van Nederland en komt een paar 
weken later met het nummer ‘Één bitterbal’. “Ik ben er hooguit een half uur mee 
bezig geweest. Als ik achter m’n keyboard kruip, gaat het vanzelf en kom ik tot een tekst 
met muziek”, vertelt Gerard. “Deze keer over een bitterbal omdat we denken dat we 
daar commercieel ook iets mee kunnen”, vult hij aan. 

Ton ziet kansen en stelt: “Ons nummer is goed bruikbaar als promotiemiddel voor 
de bitterbal als borrelhapje.” Hij gaat er dan ook mee de boer op. De platenmaat-
schappij van de Gebroeders Ko heeft echter een ander plan en ziet de Gebroeders 
Ko graag hun nummer ‘Schatje mag ik je foto’ opnieuw in Nederland uitbrengen 
voor de carnaval vanwege het enorme succes van het nummer in Duitsland. De 
Gebroeders Ko zijn ontvankelijk voor de argumenten van de platenmaatschap-
pij en gaan aanvankelijk in het idee mee, maar komen daar op terug. Ton vertelt: 
“Het zat ons toch niet lekker. We hebben er allebei slecht van geslapen. We hebben toen 
besloten het niet te doen en de platenmaatschappij gebeld met die boodschap.” Echter 
de platenmaatschappij had ondertussen al de nodige voorbereidingen getroffen om 
‘Schatje mag ik je foto’ opnieuw uit te brengen en bijvoorbeeld de setting voor de 
clipopnames geregeld. “Wij hebben een beter gevoel bij ‘Eénn bitterbal’”, stelt Ton. 
Daarmee belandt het plan van de platenmaatschappij om ‘Schatje mag ik je foto’ 
opnieuw in Nederland uit te brengen voorlopig in de ijskast. 
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Het is medio januari 2012. Het nummer ‘Eén bitterbal’ ligt klaar en Ton heeft 
een script geschreven voor de videoclip die op een doordeweekse avond wordt 
opgenomen. “Het nummer wordt vlak voor de carnaval uitgebracht maar is vooral 
een feestnummer. De clip is daarom in een Caribische sfeer”, licht Ton toe. In een 
sportcentrum krijgen de Gebroeders Ko de gelegenheid om een tropisch strand na 
te bootsen en mogen ze de clip voor hun nieuwe single ‘schieten’. Ton heeft alles 
geregeld. Er is strandzand ‘ingereden’ en een cocktailbar geplaatst. Een decorwand 
zorgt voor de zee op de achtergrond. Er zijn palmbomen neergezet om het plaatje 
‘echt’ te maken. Op het strand staan hangtafels van bamboo, een paar strandstoelen 
en een surfplank. Er slingeren wat badhanddoeken rond en ook ligt er een lucht-
bedje in de vorm van een krokodil. Op de bar staan kannen met kleurige sapjes en 
cocktailglazen klaar. Wie niet beter weet, waant zich in het Caribische gebied. 

De regisseur, cameraman en visagiste die door Berk Music zijn geregeld, zijn ter 
plaatse. Ook is er een tiental vrouwelijke figuranten uit de familie- en kennissen-
kring van de Gebroeders Ko. Het is de bedoeling dat zij in zomerse strandoutfits 
op de ‘set’ verschijnen. “Het liefst in bikini”, geeft Ton hen nog mee voordat ze 
zich terugtrekken in de kleedkamer. Ton en Gerard dragen elk een lichte jeans en 
een T-shirt met daarop een zonnebril dragende bitterbal met ontblote tanden en 
daaronder de tekst ‘Eén bitterbal’. “Wij hebben de print bedacht en Thijs van Berk 
Music heeft die geleverd zodat wij die op de T-shirts konden laten drukken”, vertelt 
Ton terwijl hij door de visagiste in de make-up wordt gezet. Als de dames één voor 
één in een zomerjurkje verschijnen, nemen Ton en Gerard het script van de clip 
door met de regisseur en de cameraman. Een vriend van Ton heeft zich ondertus-
sen ontfermd over het frituren van de bitterballen waar er een paar honderd van 
op voorraad liggen in de diepvries. Volgens het script is er ‘een bitterballenmeisje’ 
oftewel een ‘BB meisje’ die continu met een zilverkleurig schaaltje vol bitterballen 
rondloopt over het strand. Het ‘BB meisje’ ziet er sexy uit en draagt een kort zwart 
rokje en een zwarte bikinihalter. Zij krijgt meteen een schaaltje met gefrituurde 
bitterballen in de hand gedrukt en uitgelegd van de regisseur wat van haar wordt 
verwacht. “De Gebroeders Ko zitten samen aan de bar. De muziek gaat aan en begint 
met ‘Lalalalala’. Jij komt met de bitterballen, geeft hen er eerst elk één, gaat dan rond 
bij de anderen en bij de laatste bitterbal blijf je staan.” Ondertussen heeft Ton be-
dacht dat er een barjuffrouw moet zijn en vraagt de figuranten: “Wie van jullie gaat 
achter de bar?”. Eén van de dames geeft daarop aan de bar wel voor haar rekening te 
willen nemen en gaat achter de bar staan. Ton geeft de dames aan wat de bedoeling 
is: “Wij gaan zingen en dan komt zij met de schaal bitterballen voorbij.” Hij wijst 
daarbij naar het ‘BB meisje’. Ton bedenkt dat de muziek bediend moet worden. 
“Wil jij vanavond onze DJ zijn?”, vraagt hij zijn vriend, die daarmee instemt. De 
regisseur positioneert de dames vervolgens in twee groepjes aan weerskanten van 
Ton en Gerard voor de bar. “Klaar! Eén, twee en de camera loopt”, geeft hij aan. De 
DJ zet de muziek aan en feestelijk klinkt het: “Eén bitterbal en ik was verloren, één 
bitterbal ja tot over m’n oren….” Na shot één geeft de regisseur aan dat het opnieuw 
moet en geeft de dames de nodige aanwijzingen: “Het is te tam. Jullie moeten meer 
sfeer opbouwen, dus meer meezingen en er een feestje van maken. Jullie moeten het 
samen met elkaar gezellig hebben en niet alleen maar in de camera kijken.” Tegen het 
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‘BB meisje’ zegt hij: “Jij mag de Gebroeders Ko nadrukkelijker de bitterballen aanbie-
den.” De visagiste werkt ondertussen de make-up van Ton en Gerard bij. Er staat 
weer een nieuwe schaal met bitterballen klaar. Het shot wordt opnieuw gedaan en 
gaat dan goed volgens de cameraman. “Ik heb nu een paar invalshots nodig”, geeft 
hij aan. De regisseur leidt het in goede banen en er volgen shots van Ton en Gerard 
nippend aan een cocktail en happend in een bitterbal. Dan wil de cameraman 
een overzichtsplaatje vanuit de lucht. Hij klimt op een trap en maakt beelden van 
partyende bitterbaleters voor de bar. Daarna vindt de cameraman het tijd voor een 
pauze. Ton denkt daar anders over: “We gaan gewoon door wat mij betreft.” De helft 
van de dames is echter al richting het toilet en de cameraman geeft aan zelf een 
korte pauze nodig te hebben. Ton zegt tegen de regisseur: “We moeten niet te veel 
pauze houden want dan gaat iedereen lopen.” De regisseur neemt het voor kennisge-
ving aan en Gerard is ondertussen de cocktailglazen weer aan het vullen. 

Nog geen vijf minuten later staat iedereen al weer klaar op de ‘set’ voor het ver-
volg van de opnames. “We beginnen met Ton en Gerard met het ‘Bitterballenmeisje’ 
samen”, zegt de regisseur. Zijn instructie is als volgt: “Het ‘Bitterballenmeisje’ komt 
aangelopen, jullie pakken elk een bitterbal. Het ‘Bitterballenmeisje’ loopt sensueel weg. 
Jullie kijken haar verlekkerd na en Ton valt vervolgens van zijn kruk af.” Zo gezegd, 
zo gedaan. Dan volgt nog een shot van hen drieën: “Nu komt het ‘Bitterballenmeisje’ 
aangelopen en blijft bij jullie staan. Ze lacht verleidelijk en geeft jullie een knipoog.” 
Daarna legt de cameraman het plaatje vast van de dames die allemaal met een 
cocktail in de hand gezellig samen aan de praat zijn aan de hangtafels op het 
strand. De cameraman wil graag ook een plaatje van een paar dames op het kroko-
dillenluchtbedje en van een paar dames die lekker op een badhanddoek liggen te 
zonnen. Twee dames gaan in de weer met het luchtbedje en gieren van het lachen. 
De cameraman is er als de kippen bij en legt het vast. Dan liggen de opnames even 
stil en Ton vraagt: “Waar wachten we op?” Zijn vriend geeft aan dat hij opnieuw 
bitterballen aan het bakken is “want die anderen vallen bijna uit elkaar.” Ton besluit 
daarop alle oude bitterballen te verzamelen en weg te gooien en Gerard vult alle 
cocktailglazen weer eens bij. 

“We gaan weer verder!”, roept de regisseur zodra er nieuwe gefrituurde bitterballen 
zijn. Er worden wat zangshots opgenomen en shots van iedereen in polonaise met 
ook een drankje in de hand. Dan wil de regisseur dat iedereen bij elkaar op het 
strand gaat staan. Gerard en Ton moeten vooraan en het ‘BB meisje’ moet tussen 
hen in gaan staan. De regisseur wil dat iedereen een soort van dansje doet met 
een stapje naar voren en weer terug om vervolgens met z’n allen door de knieën 
te zakken. De cameraman heeft de camera op een rail geïnstalleerd en schuift de 
camera heen en weer terwijl hij de bewegende mensen opneemt. Tot slot is er nog 
een scene met twee engelen. De regisseur twijfelt en zegt tegen Ton: “Ik weet niet 
of dat handig is want een hemel maken is hier erg moeilijk.” Ton wil de scène met de 
engelen er wel graag in. De cameraman ziet een mogelijkheid aan de andere kant 
van de sporthal op een podium met daarachter een zwart gordijn. Hij positioneert 
er wat lampen en dekt ze af met een soort kleurfolie. Twee dames hebben zich in-
middels in een witte jurk gehesen. Ze hebben elk een ‘engeldiadeem’ op het hoofd 
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en dragen knal roze ‘engelvleugels’. Een rookmachine moet zorgen voor ‘wolkjes’ 
en een ‘hemelse’ sfeer. Volgens het script moeten Gerard en Ton “in trance” in 
beeld worden gebracht. Gerard bedient de rookmachine zodat er voldoende rook 
is om de scene op te nemen. De cameraman stelt de lichtstelling bij en de regis-
seur instrueert de ‘engelen’ die vooral “zwevende bewegingen in de rondte” moeten 
maken. Binnen tien minuten zijn de scenes opgenomen. De cameraman laat de 
beelden aan Ton en Gerard zien. “Ziet er prima uit!”, vindt Ton. “Ik monteer de clip 
morgen en overmorgen is de clip klaar”, zegt de cameraman. “Mooi dan kunnen we dit 
weekend met het nummer naar buiten”, stelt Ton vast. Ton bedankt een ieder voor 
hun hulp en geeft elk van de figuranten een presentje, een doos bonbons. “Jullie 
krijgen natuurlijk ook allemaal de DVD van het nummer”, zegt hij erbij. De dames 
zijn content en Ton begint snel met het afbreken van de ‘set’. “Alles moet vanavond 
worden opgeruimd want morgenochtend om half acht wordt het zand er weer ‘uitge-
reden’ en een uurtje later beginnen hier de lessen weer”, licht hij toe. De aanwezigen 
helpen een handje mee en binnen een half uur is de tropische sfeer verdwenen en 
doet alleen de laag strandzand nog denken aan de clipopnames voor de nieuwste 
single van de Kootjes.

Een paar dagen later zijn er opnames voor het programma ‘Hart voor Muziek’ 
dat wordt uitgezonden door (commerciële) regionale televisiezenders en landelijk 
door Sterren.nl. Wekelijks kijken ongeveer één miljoen mensen naar ‘Hart voor 
Muziek’. Deze keer staat het programma dat wordt opgenomen, geheel in het te-
ken van de carnaval en dus is het een goed moment voor de Gebroeders Ko hun 
nieuwe carnavalskraker te lanceren. Volgens het draaiboek moeten ze kwart voor 
vier in de middag aanwezig zijn en staan ze een kwartiertje later ingepland bij de 
visagie. Ton en Gerard arriveren precies op tijd in de algemene artiestenruimte. 
Ton draagt “speciaal voor de carnaval” een fleurig colbert met bloemprinten. Hij 
loopt vrijwel meteen naar de kleedkamer. Gerard blijft in de algemene artiesten-
ruimte en maakt een babbeltje met wat collega’s uit het vak. Het is vier uur maar 
Gerard maakt geen enkele aanstalten zich in de make-up te laten zetten. “De visagie 
sla ik altijd over”, zegt hij desgevraagd. “Ik vind het niet nodig want het verschil is 
nauwelijks te zien op beeld”, vindt hij. Dan verschijnt Ton weer. Hij draagt nu een 
T-shirt met de bitterbalprint onder zijn colbert. Even later begeeft ook Gerard zich 
naar de kleedkamer. Nog geen vijf minuten later is hij terug en draagt ook hij een 
T-shirt met de bitterbalprint en eenzelfde colbert als Ton. Dan blijkt dat Ton iets 
geregeld heeft met de produktie terwijl hij weg was: “We gaan het nummer alvast 
in de pauze doen zodat de mensen in de zaal het al kennen als we het voor ’t echie 
gaan doen”, meldt hij. Gerard vindt het goed. “Het komt op televisie en dan is het 
beter als de mensen in de zaal het nummer meezingen”, vindt Ton. “Het is ook goed 
dat dit programma al vóór de carnaval wordt uitgezonden want dat is reclame voor 
ons liedje”, vult Gerard aan. Tegen vijfen staan de Gebroeders Ko klaar bij het po-
dium. Het programma loopt echter wat uit en dus is het niet mogelijk dat zij hun 
nieuwe nummer een keer met de mensen in de zaal oefenen. “Dat is jammer”, zegt 
Ton. Maar wanneer de Gebroeders Ko eenmaal midden in het carnavalgedruis op 
het podium staan en ‘Eén bitterbal’ ten gehore brengen, heeft iedereen het refrein 
snel te pakken en wordt gezellig meegezongen en -gedeind. Het nummer valt ook 
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backstage goed. “Mooi nummer!” krijgen Ton en Gerard daar na afloop van hun 
optreden te horen van collega-artiesten die er op hun beurt wachten. Ze doen nog 
kort een ‘Meet & Greet’ en gaan op de foto met degenen die dat willen waarna Ton 
en Gerard zich snel omkleden en huiswaarts gaan. 

Begin februari 2012 is ‘Eén bitterbal’ de hoogst genoteerde nieuwkomer in 
de Nederlandse Single Top 100 en komt het op een derde plaats binnen in de 
Nederlandstalige Top 30. Nog geen drie weken later staan de Gebroeders Ko 
met ‘Eén bitterbal’ op nummer één in zowel de Sterren.nl Top 20 als in de 
Nederlandstalige Top 30. Ook winnen zij de Carnavals Kneiter Award van Radio 
NL dankzij de stemmen van de luisteraars. “Het is voor ons de mosterd op de bitter-
bal”, zegt Ton wanneer de uitslag bekend wordt. De Metro en ook RTL Boulevard 
maken er melding van op hun websites en koppen: “Bitterbalode Gebroeders Ko 
is beste carnavalslied.”683 Het regionale dagblad voor Zeeland en westelijk Noord 
Brabant, BN De Stem, publiceert op 16 februari 2012 in het kader van de carnaval 
een uitgebreid artikel over de Gebroeders Ko en stelt onder meer: “Ze zijn populair 
in heel Nederland en ook Duitsland gaat overstag.” Bij het artikel is de carnavalsa-
genda van de Gebroeders Ko opgenomen zodat de hele regio weet waar het duo is 
te zien gedurende de carnaval. Voor de Gebroeders Ko begint het carnavalsweek-
end al om één uur op vrijdagmiddag. Ton pikt Gerard op en samen rijden ze naar 
Eindhoven waar ze om drie uur in de middag ‘3 Uurkes Vurraf ’, het carnavalsfeest 
van Omroep Brabant, openen. Ze arriveren ruim op tijd en begroeten als eerste 
de vertegenwoordiger van hun platenmaatschappij die meerdere van ‘zijn’ artiesten 
in het programma van ‘3 Uurkes Vurraf ’ heeft staan. Ton legt wat stickers op een 
tafel in de artiestenfoyer van een bitterbal met zonnebril en daarop de gezichten 
van Ton en Gerard. Dezelfde print zit op de T-shirt die de heren dragen onder hun 
fleurige carnavalcolberts. Rond kwart over twee gaan ze richting het podium om 
‘proef ’ te zingen want het geluid moet goed zijn wanneer een een klein uurtje later 
‘3 Uurkes Vurraf ’ live op televisie wordt uitgezonden door Omroep Brabant en 
ook door Sterren.NL. De zaal is al vol met origineel uitgedoste carnavalsgangers 
die meteen luid mee zingen en hossen tijdens de soundcheck van ‘Schatje mag 
ik je foto’. De soundcheck gaat goed en de Gebroeders Ko keren terug naar de 
artiestenfoyer. Daar is de vertegenwoordiger van hun platenmaatschappij druk in 
gesprek met Frans Bauer in verband met een verrassing die de Gebroeders Ko staat 
te wachten. 

Rond kwart voor drie krijgen de Gebroeders Ko een seintje van de artiestenbege-
leider van Omroep Brabant dat het tijd is naar het podium te lopen. De vertegen-
woordiger van de platenmaatschappij van de Gebroeders Ko voegt zich bij hen 
en ook Frans Bauer hijst zich in zijn pak vol goudkleurige wuppies en loopt mee. 
Backstage bij het podium staan ook de Deurzakkers, Vader Abraham en Dennie 
Christian al gereed. Dan wordt afgeteld: 10, 9, 8…..en stipt om drie uur opent 
Rogier van Oosterhout ‘3 Uurkes Vurraf ’ en kondigt de Gebroeders Ko aan. Het 
is het vijfde jaar dat de Gebroeders Ko het programma openen. Uit volle borst 

683 www.rtl.nl en www.metro.nl op 17 februari 2012 
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zingen ze ‘Fijn Fisje Nie’ wat de slogan van ‘3 Uurkes Vurraf ’ is. De kop is eraf en 
het is feest in het Brabantse land. Na optredens van onder meer de Deurzakkers 
en Vader Abraham zijn de Gebroeders Ko opnieuw aan de beurt en doen ze ‘Eén 
bitterbal’, ‘Schatje mag ik je foto’ en ‘Helikopter’. Dan verschijnt Rogier op het 
podium. Hij maakt een kort babbeltje met de Gebroeders Ko over hun succes en 
roept vervolgens Frans Bauer erbij. Frans komt het podium oplopen en reikt de 
Gebroeders Ko een gouden plaat uit. De Duitse versie van hun nummer ‘Schatje 
mag ik je foto’ is 250.000 keer verkocht. Achter de schermen kijkt de vertegen-
woordiger van de platenmaatschappij trots toe. “Ik heb Frans voor aanvang van het 
programma gevraagd of hij hen de plaat wilde uitreiken”, vertrouwt hij me toe. “Het 
nummer is een stadionhit in Duitsland”, zegt hij even later glimmend van trots. De 
Gebroeders Ko zijn uiteraard erg blij met de gouden plaat maar blijven er vooral 
nuchter onder. “We zijn blij dat het Duitse publiek onze muziek zo weet te waar-
deren”, aldus Ton wanneer hij even later met de gouden plaat in zijn handen het 
podium afkomt. Bescheiden of niet, het is duidelijk: de Duitse markt ligt aan de 
voeten van de Gebroeders Ko die daar als Ko & Ko bekend staan. 

De Kootjes begeven zich weer naar de artiestenfoyer en praten daar nog een dik 
uur na met collega-artiesten en andere bekenden uit de Nederlandse muziekwe-
reld. Ze hebben de tijd want hun volgende optreden is pas om acht uur in de 
avond. Rond zes uur vinden de Gebroeders Ko het tijd om te gaan. “We hebben 
een dik uur om onderweg ergens te eten”, stelt Ton terwijl hij weer achter het stuur 
kruipt. Een half uurtje later stopt hij bij een restaurant dat is gehuisvest in een 
voormalige boerderij. Het is nog rustig en de chef-kok ontvangt de Gebroeders 
Ko hartelijk. Hij heeft duidelijk geen idee wie ze zijn wanneer hij ze naar een tafel 
begeleidt. Hij werpt een blik op hun outfits en constateert dan: “Jullie zijn al in 
carnavalsstemming.” Vervolgens vraagt hij beleefd of de heren de kaart willen zien. 
Ton die even heeft rond gekeken en de ambiance van het restaurant op zich heeft 
laten inwerken, geeft daarop aan dat het niet hun bedoeling is een hele avond te 
tafelen. De chef-kok houdt zijn gezicht netjes in de plooi maar kan niet helemaal 
verbergen dat hij niet goed weet wat voor vlees hij nu in de kuip heeft. Ton besluit 
daarop aan te geven hoe of wat: “Je vraagt je misschien af wat voor vreemde snuiters 
je nu aan tafel hebt maar wij zijn de Gebroeders Ko en we zijn onderweg naar een 
volgend optreden. We hebben ongeveer een uur de tijd om te eten.” De chef-kok blijkt 
de Gebroeders Ko niet te kennen maar het nummer ‘Toeter op m’n waterscooter’ 
komt hem wel bekend voor. Hij stelt vervolgens een menu op maat voor, trekt zich 
terug in de keuken en weet binnen no-time een aantal culinaire hoogstandjes op 
tafel te toveren. Een uur later zijn de buikjes van de Kootjes goed gevuld. “Ik geloof 
dat ik toch een beetje te veel gegeten heb om straks meteen weer volop te springen”, zegt 
Gerard. Wanneer de Gebroeders Ko vertrekken, wil de chef-kok graag nog even 
met hen op de foto. “Erg leuk dat jullie hier gegeten hebben”, zegt hij nog wanneer 
hij hen gedag zegt. 

Om kwart over zeven staan de Gebroeders Ko bij de achteringang van de Senaat 
in Valkenswaard dat is omgedoopt tot Striepersgat in carnavalstijd. Ton heeft het 
nummer van een contactpersoon en belt. Hij krijgt een voicemail. Ton heeft nog 
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een ander nummer en belt dat maar krijgt ook daar geen gehoor. Gerard zegt: “We 
vragen altijd om een contactpersoon die ook werkelijk bereikbaar is want aan een voi-
cemail hebben we natuurlijk niets als we ergens voor een hek of een dichte deur staan.” 
Ton belt nog een keer naar het eerste nummer. Deze keer komt de verbinding tot 
stand. Er klinkt even een hoop carnavalsgedruis op de lijn en dan is de verbinding 
weer verbroken. “Ze snappen nu waarschijnlijk wel dat wij gebeld hebben”, schat 
Ton in, maar bij de achteringang verschijnt niemand van de organisatie van het 
feest in de Senaat. Ton besluit dan op de algemene parkeerplaats te parkeren. De 
Gebroeders Ko lopen richting het hek dat op slot blijkt te zitten. Op hetzelfde 
moment komt iemand de Senaat uit om te roken.Ton vraagt hem door te geven 
dat de Gebroeders Ko er zijn en graag naar binnen willen. Even later komt iemand 
het hek openen. De Gebroeders Ko worden meteen naar een ruimte boven bege-
leid waar ze zich gereed kunnen maken voor hun optreden. Gerard en Ton trek-
ken beide een schoon T-shirt aan en maken hun inears gereed. Ton trekt dan een 
klein kistje met een sticker van de Gebroeders Ko uit zijn tas. Uit het kistje pakt 
hij een mp3-tje met de muziek van hun nummers. Hij schrijft vervolgens op een 
papiertje welke nummers ze doen die avond. Het resultaat is een setlistje en hun 
geluidsman komt het even later halen. Om acht uur is het tijd voor de Gebroeders 
Ko op het podium van de Senaat in Striepersgat. Ze openen met ‘Eén bitterbal’ 
en brengen daarna hit na hit: ‘Schatje mag ik je foto’, ‘Nie prate nie’, ‘Tringeling’, 
‘Boten Anna’, ‘Helikopter’, ‘Geef mij de sleutel van je voordeur’ en ‘Alleen maar 
schoenen aan’. De carnavalsvierders in de Senaat zingen en hossen vrolijk mee. 
Op het podium zitten twee meisjes van een jaar of tien. Ze hebben een stapeltje 
stickers van de Gebroeders Ko bemachtigd en zitten er mee te klieren. Eén van 
hen probeert de stickers één voor één op de rug en de billen van Ton te plakken 
terwijl hij aan het optreden is. Hij laat zich er echter niet door van de wijs brengen 
en zingt onverstoord door. Wel voelt hij een aantal keren of de bedrading van zijn 
microfoon nog goed zit. Na een dik kwartier krijgt één van de organisatoren van 
het feest in de gaten wat de meisjes uitspoken en maant hen ermee te stoppen. De 
meisjes druipen daarna snel af. De Gebroeders Ko sluiten hun optreden van een 
half uur af met ‘Eén bitterbal’. De Carnavalsvierders in de Senaat zingen dit num-
mer minder hard mee dan de andere nummers van de Gebroeders Ko. De nieuwste 
nummer één hit is blijkbaar nog niet écht doorgedrongen in Striepersgat. Het valt 
de Gebroeders Ko ook op en Ton besluit onmiddellijk bij het volgende optreden 
‘Eén bitterbal’ alleen bij de opening van hun optreden te doen. Als dank voor hun 
optreden krijgen de Gebroeders Ko een grote medaille van de Senaat. Daarna pak-
ken ze snel hun spullen en gaan door naar hun volgende optreden. 

Tegen half tien arriveren de Gebroeders Ko in Veghel. Ze staan daar om half elf 
geprogrammeerd op het Vudel-feest. Het feest vindt plaats in een tent op een 
weiland en is een eind weg van de parkeerplaats voor de artiesten en de crew. De 
Gebroeders Ko worden met een pendelbus bij de tent gebracht. De artiestenbe-
geleider van het Vudelfeest vangt hen daar op en wijst hen een kleedcabine toe. 
Daar staan broodjes en lekkernijen klaar en ook krijgen ze meteen een kan met 
koffie. Ton haalt zijn kistje weer tevoorschijn en maakt een nieuw setlistje op voor 
de geluidsman. “Doe maar ‘Wienerschnitzel’ op het einde”, zegt Gerard. Dan is de 
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geluidsman er. Hij heeft op het parkeerterrein alle apparatuur moeten overladen in 
de pendelbus en begint pas tegen tienen met de opbouw ervan in de tent. Daar is 
een DJ ondertussen druk doende de carnavalsvierders te amuseren. Ton en Gerard 
trekken weer een schoon T-shirt aan en halen ook hun inears weer tevoorschijn. 
Om kwart over tien lopen ze richting het podium. Ze testen daar hun geluid nog 
even en iets na half elf staan ze op het podium bij het Vudel-feest. Het geluid staat 
hard. Gedurende het tweede nummer van hun optreden, ‘Schatje mag ik je foto’, 
gebaart Gerard naar de geluidsman dat het geluid uit de box die links van hem 
staat zachter mag. De geluidsman stelt het bij maar even later geeft Gerard nog 
een keer aan dat het geluid uit de betreffende box te hard staat. De Gebroeders Ko 
staan een half uur op het podium en komen niet meer toe aan ‘Wienerschnitzel’. 
Ze eindigen met hun nazomerhit ‘Alleen maar schoenen aan’ die goed bekend is bij 
de carnavalsvierders in Veghel. Wanneer Gerard van het podium komt, druipt het 
zweet van zijn gezicht. Hij doet zijn inears uit, pakt een handdoek en drinkt met-
een een flesje water leeg. “Ik heb knallende hoofdpijn. Dat geluid kwam veels te hard 
binnen”, zegt hij dan. “Ik kon mezelf niet horen en kwam er amper boven uit” zegt hij 
tegen de geluidsman die even polshoogte komt nemen en daarna snel verder gaat 
met het afbreken van de apparatuur. Een kwartier later zit het hele gezelschap weer 
in de pendelbus naar het parkeerterrein van waar de Gebroeders Ko op weg gaan 
naar hun laatste optreden deze avond. 

Dat laatste optreden is dicht bij huis in Raamsdonksveer in discotheek Oscars. 
De Gebroeders Ko komen daar rond middernacht aan en moeten dan nog een 
uur wachten voor hun optreden. De hoofdpijn van Gerard is ondertussen geluk-
kig weggetrokken. Ton maakt de setlist weer op terwijl Gerard een kijkje neemt 
op hun vernieuwde website www.gebroedersko.nl. “Het is een stuk overzichtelijker 
geworden”, vindt hij. Ton licht toe dat de site nu zodanig is opgezet dat hij het zelf 
helemaal kan bijhouden. “Ik vind dat prettig want dan kan ik nieuwsberichten met-
een plaatsen en hoef ik niet te wachten op anderen die dat voor me moeten doen”, geeft 
hij aan. Dan komt Gerard tot de ontdekking dat de optredens die zijn geweest 
vanzelf van de site verdwijnen. “Dat moeten we aanpassen want ook de optredens 
die we dit jaar al hebben gedaan, geven een beeld van onze volle agenda en de diverse 
lokaties waar we staan”, vindt Gerard. Ton luistert maar reageert niet. Gerard kijkt 
ondertussen verder op de site. De biografie en discografie staan duidelijk uiteenge-
zet en ook is er een kopje ‘boekingen’. Daaronder staat ook het logo van Lukassen 
Produkties en door op het logo te klikken, komt de bezoeker terecht op de website 
van Lukassen Produkties waar onder meer de Gebroeders Ko gepresenteerd staan 
als te boeken artiest onder vermelding van hun gage. 

Om kwart voor één in de nacht begeven de Gebroeders Ko zich, wederom gehuld 
in frisse Bitterbal-shirts, richting het podium. Het publiek in Oscars is jong en de 
muziek staat hard. De Kootjes doen hun optreden alsof ze die avond voor de eerste 
keer op het podium staan. Er is bij hen geen spoor van vermoeidheid te bekennen. 
“Jongens, we gaan springen!!”, roept Ton tussen twee nummers door en de Kootjes 
geven meteen het goede voorbeeld. Het is merkbaar dat de Gebroeders Ko in hun 
hometown staan want iedereen in de discotheek zingt al hun nummers luidkeels 
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mee en na afloop van hun optreden begroet de één na de ander hen op amicale 
wijze. “De eerste dag van de carnaval zit er al weer op”, zegt Ton terwijl hij naar de 
auto loopt. Eenmaal in de auto blijkt dat de heren de volgende ochtend al weer 
vroeg uit de veren moeten. “We moeten morgen om half negen naar Hilversum voor 
ZAPP Live”, zegt Ton tegen Gerard. Wanneer hij Gerard thuis afzet, geeft hij de 
tijd nog een keer aan Gerard mee: “Ik pik je dus om half negen op en ik sms je het 
programma voor morgen zo nog even.” Gerard knikt en steekt zijn hand nog even 
op voordat hij zij huis binnengaat. De carnavalszaterdag wordt weer een drukke 
dag voor de Gebroeders Ko. Van Hilversum gaat het dan naar Eindhoven, Breda, 
IJsselstein en als laatste naar Wijchen waar ze rond half één in de nacht op het 
podium staan. Op zondag hebben de Kootjes niet voor niets een rustdag. Op de 
carnavalsmaandag volgt dan weer een druk schema van optredens. 

Oranje Springt 
In november 2011 anticiperen de Gebroeders Ko al op een aantal oranje-evene-
menten die in 2012 in het verschiet liggen zoals het Europees Kampioenschap 
Voetbal 2012 en de Olympische Spelen 2012. Gerard zet zijn creativiteit in en 
schudt het energieke en uitbundige nummer ‘Oranje Springt’ uit zijn mouw. “We 
duiken in januari de studio in om het nummer op te nemen”, vertelt Ton in november 
2011. “We willen alles op tijd klaar hebben liggen”, licht Gerard toe. Een vriend van 
Ton en Gerard speelt in Feestorkest Factor 12 en zo ontstaat het idee het num-
mer samen met het orkest op te nemen. Er moet ook nog een videoclip komen 
maar de broers hebben nog even de tijd ideeën daarvoor op te doen. “In de winter 
een videoclip opnemen voor dit nummer heeft toch geen zin”, stelt Gerard. “Straks is 
het hoogzomer als het nummer uitkomt en dan kun je niet met winterjassen in een 
clip verschijnen”, vindt hij. Ondertussen ziet Ton commerciële kansen met ‘Oranje 
Springt’. Hij legt contacten in het bedrijfsleven om sponsormogelijkheden voor 
het nummer te onderzoeken. Het mondt uit in een samenwerking met Kangoo 
Jumps Benelux. Het bedrijf sponsort de single van de Gebroeders Ko en in ruil 
daarvoor promoten de Gebroeders Ko de schoenen met veren onder de zolen ofte-
wel de ‘Kangoo Jumps’. 

Inmiddels is het maart 2012 en hebben de heren een goed idee voor de videoclip. 
“Het nummer geeft een ‘werelds’ gevoel en dat willen we in de clip overbrengen”, aldus 
Gerard. Ton gaat op zoek naar een goede locatie en doet eind maart 2012 een 
oproep via twitter: “Gebroeders Ko zijn op zoek naar een Helikopterdek voor clipop-
names, wie kan er helpen?” Nog diezelfde dag is het geregeld en medio april kan de 
clip worden opgenomen. Helaas werkt op de geplande opnamedag het weer niet 
mee en besluiten de Gebroeders Ko daarom uit te wijken naar een eivormige witte 
studio om hun clip op te nemen. Hierdoor wordt de clip anders dan bedoeld was. 
Oranje ballonnen zorgen voor een mooi contrast. De leden van Feestorkest Factor 
12 staan in oranje outfits schouder aan schouder samen met de Gebroeders Ko die 
daartussen opvallen vanwege hun EK’88 outfits van ‘The Trainer’. Allen hebben de 
handjes in de lucht bij het begin van het nummer en zwaaien, klappen en springen 
tijdens het refrein in lijn met de songtekst: “Oh ik zwaai, zwaai, zwaai voor Oranje. 
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En ik klap, klap, klap voor Oranje. En ik spring, spring, spring voor Oranje, zo hoog. 
Ja zo hoog!….” Gerard en Ton springen op hun Kangoo Jumps omringd door een 
aantal dames die hetzelfde doen. Het resultaat is een feestelijke videoclip waar Ton 
en Gerard tevreden over zijn. Achteraf zegt Ton: “De kleur ‘oranje’ komt goed tot 
recht in de clip door de witte wanden van de studio. Alsof het zo heeft moeten zijn….” 
Op 13 april 2012 kondigen de Gebroeders Ko op hun website hun nieuwe single 
aan onder de kop: “Gebroeders KO Kleuren Oranje”. Met het oog op het Europees 
Kampioenschap Voetbal dat in juni 2012 plaatsvindt, komt de single op 3 mei 
2012 uit maar de Gebroeders Ko benadrukken: Oranje springt is geen specifieke EK 
single maar is voor alle Oranje evenementen inzetbaar zoals de Olympische Spelen, 
WK Hockey, WK Wielrennen en natuurlijk ook voor het EK Voetbal.” Ook geven de 
Gebroeders Ko op hun website aan, hun conditie op pijl te houden door te trainen 
op de Kangoo Jumps. 

Het nummer blijkt een schot in de roos want zodra bekend is dat ‘Oranje Springt’ 
uitkomt, begint de agenda van de Gebroeders Ko rond de voetbalwedstrijden van 
het Nederlandse elftal tijdens het EK al vol te lopen met optredens. De nieu-
we ‘oranje’ single van de Gebroeders Ko ontgaat ook de TROS niet. Aangezien 
eind april de televisie-uitzending van de Sterrenparade in het teken van ‘oranje’ 
staat, krijgen de Gebroeders Ko een uitnodiging daar hun nieuwe single te komen 
zingen. De Gebroeders Ko reizen af naar Hilversum en ‘Oranje Springt’ wordt 
enthousiast ontvangen door het publiek in de Spiegeltent. Het publiek weet het 
refrein meteen mee te zingen terwijl het nummer nog niet is uitgebracht en dus 
onbekend is voor hen. “Dat wordt weer een hit”, roezemoest het achter de scher-
men onder de aanwezigen. Sommigen van hen waaronder de programmaleider 
van Sterren.nl complimenteren Ton en Gerard na afloop van hun optreden met 
het nummer. De Gebroeders Ko blijven er nuchter onder want zij weten: “Deze 
keer mochten we komen maar meestal heeft de TROS geen plaats voor ons.” Diezelfde 
avond treden ze op tijdens het Oranjefeest op de vooravond van Koninginnedag 
in Etten-Leur en ook daar wordt hun nieuwe nummer enthousiast ontvangen. 
Het is dan ook niet verrassend dat ‘Oranje Springt’ medio mei 2012 binnenkomt 
op de dertiende plaats in de Single Top 20, een vierde plaats als hoogste notering 
weet te bereiken en na zeven weken nog steeds in de lijst staat genoteerd. Ook in 
de Nederlandstalige Top 30 van Radio NL doet het nummer het goed en weet het 
de vierde plaats als hoogste notering te bereiken. Helaas zijn de prestaties van het 
Nederlandse voetbalelftal tijdens het Europees Kampioenschap 2012 van dien aard 
dat in Nederland de grote openbare voetbalfeesten uitblijven. De Gebroeders Ko 
zouden anders waarschijnlijk hun boekingsagenda in die periode hebben zien toe-
nemen. Maar er volgen in 2012 nog meer sportieve evenementen waarvoor ‘Oranje 
Springt’ een passend nummer is. Zelf linken de Gebroeders Ko begin juli via twit-
ter het nummer aan het Europees Kampioenschap atletiek “maar ook de Tour de 
France en de Olympische Spelen staan nog voor de deur.” De Gebroeders Ko zien nog 
genoeg mogelijkheden het succes van ‘Oranje Springt’ verder uit te bouwen in de 
zomer van 2012. Dat het nummer aan het einde van de zomer algemeen bekend is 
onder het grote publiek blijkt wanneer de Gebroeders Ko begin september 2012 
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optreden in het kader van de zomertour van Radio NL. Zij brengen daar een aantal 
van hun grote hits en sluiten af met ‘Oranje Springt’ dat het aanwezige publiek uit 
volle borst mee weet te zingen. 

De 15e verjaardag van de Gebroeders Ko
In 2012 timmeren Ton en Gerard Koopmans vijftien jaar aan de weg als de 
Gebroeders Ko. Dat willen ze niet ongemerkt voorbij laten gaan. “We denken er 
over een jubileumshow te organiseren om ons vijftien jarige bestaan te vieren”, vertelt 
Ton in het voorjaar van 2012. De Gebroeders Ko hebben dan al het plan opgevat 
het samen te laten vallen met de opening van het carnavalsseizoen want “de elfde 
van de elfde is bij ons in Brabant nu eenmaal een bijzondere datum.” Het idee voor 
een jubileumshow kristalliseert zich langzaam verder uit. “De opbrengsten van de 
show gaan naar de Cliniclowns want wij dragen de Cliniclowns een zeer warm hart 
toe”, geeft Gerard een paar weken later aan. Ton vertelt dan: “De Cliniclowns be-
staan twintig jaar en we zijn met hen in gesprek om samen een jubileumshow neer te 
zetten.” De handen zijn er vrij snel voor op elkaar en dus vieren de Gebroeders 
Ko hun vijftiende verjaardag op 11 november 2012 samen met de Cliniclowns. 
Ton weet de Koloszaal in Raamsdonksveer te regelen als locatie en de organisatie 
van de Cliniclowns neemt de produktie van de jubileumshow in handen. Medio 
september 2012 doet Lukassen Produkties een nieuwsbrief684 uit waarin het bene-
fietconcert ‘Cliniclowns & Co’ wordt aangekondigd. De Gebroeders Ko roepen 
zelf iedereen geregeld via twitter, facebook en via hun eigen website op om hun 
vijftiende verjaardag mee te vieren ten behoeve van de Cliniclowns. Aan de show 
werkt overigens ook een aantal andere artiesten belangeloos mee. 

De jubileumshow vindt plaats in de middag van 11 november 2012 en het program-
ma richt zich (uiteraard) op kinderen. Om twee uur in de middag is alles gereed en 
wordt nog een laatste soundcheck gedaan. De Gebroeders Ko zijn al van de partij 
en geven hun familie, vrienden en bekenden een warm onthaal in de Koloszaal 
waar diverse grote rode heliumballonnen de ruimte in stijl van de Cliniclowns sie-
ren. Naast het podium staat een ‘banner’ opgesteld van de Cliniclowns met daarop 
foto’s van een aantal kinderen elk voorzien van een tekst waaruit het positieve ef-
fect van de Cliniclowns op hen blijkt. Inmiddels is de zaal open voor het publiek 
en stroomt het langzaam vol. Er zijn voornamelijk kinderen met hun ouders naar 
de Koloszaal afgereisd. Ook Joyce Lukassen arriveert, vergezeld door een collega 
van Lukassen Produkties. Ondertussen is de dochter van Ton in de kleedkamer 
druk bezig vijfendertig kindertjes gereed te maken om mee te dansen tijdens de 
show als ‘coole kikkertjes’ bij het liedje ‘Coole kikker’ van de zusjes Lisa, Amy 
en Shelley die gedrieën een ‘girlband’ vormen. Stipt om half drie begint de show. 
Het eerste uur betreden diverse artiesten die zich als ambassadeur of op andere 
wijze hebben verbonden aan de Cliniclowns het podium. Tim Douwsma sluit het 
eerste uur af en terwijl hij op het podium staat, gaan Ton en Gerard ‘backstage’ 
om zich om te kleden voor hun optreden. Ton seint hun geluidman in dat ze nog 
kort een ‘soundcheck’ willen doen voordat ze het podium opgaan. Even later staan 

684 Nieuwsbrief van Lukassen Produkties, 19 september 2012
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Ton en Gerard gereed en dragen ze elk een zwart T-shirt met een opdruk van 
hun inmiddels befaamde ‘bitterbal met zonnebril’. De geluidsman staat gereed 
voor de ‘soundcheck’ en nog geen vijf minuten later staan de Gebroeders Ko op 
het podium en openen ze hun verjaardagsconcert met hun alom bekende feesthit 
‘Toeter op m’n waterscooter’. In de aanloop naar het volgende nummer vraagt 
Ton wie met hem en Gerard op de foto wil. Een flink aantal kinderhanden gaan 
de lucht in. Zij mogen allemaal het podium op komen terwijl de Gebroeders Ko 
het nummer ‘Schatje mag ik je foto’ inzetten. Een vijftigtal kinderen danst en 
springt op het podium om de Gebroeders Ko heen en zingt het nummer luidkeels 
mee. Gerard spoort ze vervolgens aan dat nog een keer te doen bij het volgende 
nummer. “Jongens, we doen het nog een keer om het af te leren”, zegt hij waarna Ton 
roept: “Springen, springen!” Hij begint zelf te springen en alle kinderen springen 
enthousiast mee terwijl Gerard ‘Boten Anna’ inzet met: “Ik heb een boot, ik heb 
een hele mooie splinternieuwe boot…” Ook nu zingt iedereen luidkeels mee en op 
het podium gaan de kinderen compleet uit hun dak met de Gebroeders Ko die 
daar zichtbaar van genieten. “Dit is een leuk feestje”, stelt Gerard na afloop van het 
nummer. “Het volgende nummer moeten we even met jullie oefenen”, zegt Ton dan 
tegen de kinderen. Gerard zingt: “Ik heb een heli heli heli helikopter”. Alle kinderen 
doen meteen een helikopter na. “Nu voor het echie”, roept Ton en ook dat nummer 
mondt uit in een waar feestje op het podium. Dan besluit Ton: Jongens, we gaan 
op het podium een hele grote polonaise doen.” Meteen vraagt hij: “Wie gaat er voor 
op?” Een jongen met een beperking meldt zich en hij mag de polonaise leiden. De 
gebroeders Ko zingen ‘Eén bitterbal’ en lopen gezellig mee in de polonaise op het 
podium. Ondertussen gaan in de zaal verschillende crewmensen klaar staan met 
‘party poppers’. Het einde van het jubileumoptreden van de Gebroeders Ko is in 
zicht. “We gaan voor een spetterend einde” kondigt Ton dan aan. “We gaan een liedje 
doen dat we vorig jaar speciaal voor de Cliniclowns hebben gemaakt.” Meteen klinken 
de vrolijke tonen van ‘Vandaag gaat het gebeuren’ en dwarrelt de confetti door de 
zaal. Het is een feestelijk einde van een gezellige middag ‘Cliniclowns & Co’. 

De praktijkbeschrijving toont dat de Gebroeders Ko een goed feestje weten te 
bouwen en zich met recht mogen rekenen tot de populairste en meest succesvolle 
party-artiesten van deze tijd. Uit de praktijkbeschrijving volgt dat onderstaande 
thema’s bepalend zijn in de aanpak van de Gebroeders Ko om hun succes te orga-
niseren en te managen. 

Het ‘selfmade’ karakter van de Gebroeders Ko
Uit bovenstaande praktijkbeschrijving blijkt dat de Gebroeders Ko hun succes gro-
tendeels op eigen kracht verwerven. Hun muzikale talent komt spelenderwijs tot 
uiting tijdens hun werk in de bouw en krijgt vorm door deuntjes en teksten uit 
te proberen en de reacties daarop te peilen. Op deze wijze ontwikkelen Ton en 
Gerard een sterk gevoel voor de commercialiteit van ‘songs’ en leggen ze de basis 
voor hun ‘sales skills’. Al snel realiseren de Gebroeders Ko zich dat ze een ‘support 
system’ in de muziekwereld nodig hebben om hun ‘songs’ aan de man te brengen. 
Ze leggen contact met de eigenaar van Berk Music Productions, die daarop besluit 
de Gebroeders Ko te ondersteunen met een totaalpakket om hun ‘songs’ uit te 
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brengen en te promoten bij radio en televisie. Zodra de Gebroeders Ko een aantal 
hits op hun naam hebben, versterken ze hun ‘sales skills’ door de commercialiteit 
van hun ‘songs’ strategisch te benutten. Door ‘songs’ te maken met een knipoog 
naar een bepaald product weten de Gebroeders Ko in reclames van bedrijven te 
komen, wat een impuls geeft aan hun landelijke bekendheid. Bovendien vormen 
de reclames en commercials een extra bron van inkomsten voor hen. Hoewel de 
Nederlandse media de Gebroeders Ko niet volledig omarmt, blijven zij dankzij 
hun ‘winning attitude’ hit na hit in Nederland scoren en bestijgen ze in 2012 als 
KO & KO met meerdere nummers ook de Duitse hitlijsten. De Gebroeders Ko 
dragen de kritische succesfactoren, die volgens Beeching ontontbeerlijk zijn voor 
een succesvolle muziekcarrière685, in zich en weten die ook op eigen kracht (verder) 
te ontplooien. Dat maakt de Gebroeders Ko ‘selfmade’ artiesten.

Artiesten met een hoog ‘selfmade’ karakter zijn meer uitzondering dan regel. De 
meeste artiesten hebben een manager nodig om hun carrière nationaal en interna-
tionaal vorm te geven en op te bouwen. Allen schrijft op sceptische toon: “Some 
will try to continue to manage themselves, thinking that the commission many ma-
nagers earn can be saved just by investing a little more time into the business-part of 
being an artist.”686 Frascogna en Lee Hetherington zijn neutraler dan Allen over 
‘self-management’. Zij zetten de voor- en nadelen ervan op een rij en concluderen: 
“Even though self-management isn’t always the best approach, it’s always preferable 
to no management.” Zij zien een gebrek aan betekenisvolle contacten in de mu-
ziekwereld als een groot nadeel van ‘self-management’ en schrijven daarover het 
volgende: “A significant part of a manager’s value is the ability to obtain exposure for 
the artist, which is often done through contacts with others in the industry.”687 Blijkens 
de praktijkbeschrijving kiezen de Gebroeders Ko bewust voor ‘self-management’ 
omdat een manager hen te weinig toegevoegde waarde biedt in relatie tot de ge-
vraagde commissie. ‘Backstage’688 blijkt dat de Gebroeders Ko ‘self-management’ 
ook prevaleren omdat ze graag de regie over hun carrière voeren en bij voorkeur 
de touwtjes in eigen handen hebben. “The basic idea of self-management is that you 
are in the driver’s seat”, schrijft Beeching in dat verband689. ‘Under the stage’690 is 
de ‘controlbenadering’691 van de Gebroeders Ko te duiden als een reactie op het 
reilen en zeilen in de Nederlandse muziekwereld die zij ervaren als een wereld die 
bol staat van machtsspelletjes gezien de (eigen) belangen van actoren. Het ‘self-
management’ van de Gebroeders Ko lijkt ‘under the stage’ te zijn ingegeven door 
een gebrek aan vertrouwen in een eerlijke gang van zaken binnen de Nederlandse 
muziekwereld. 

685 Beeching, 2010
686 Allen, 2007: 23
687 Frascogna en Lee Hetherington, 2004: 21
688 Vgl. Bailey, 1977
689 Beeching, 2010: 159
690 Vgl. Bailey, 1977
691 Vgl. De Man, 2006
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‘Self-management’ als regel
Uit de praktijkbeschrijving blijkt dat de Gebroeders Ko de taak om boekingen en 
optredens te regelen, hebben uitbesteed aan Lukassen Produkties. In lijn met de 
benadering van Frascogna en Lee Hetherington is hier sprake van ‘limited manage-
ment’. “This approach involves retention of a person other than the artist to provide cer-
tain specific magament services”, aldus Frascogna en Lee Hetherington over ‘limited 
management’ die in dat verband een boekingsagent als een voorbeeld aanhalen692. 
Zij beschouwen ‘limited management’ als een effectieve tussenoplossing wanneer 
een artiest geen behoefte heeft aan uitbesteding van alle managementtaken. “These 
limited management relations can be structured to fit the particular needs of artist and 
manager”, stellen Frascogna en Lee Hetherington693. Vanuit het perspectief van 
de Gebroeders Ko is het ‘limited management’ ‘front stage’ ingegeven door hun 
behoefte aan een boekingsagent. De keuze voor Lukassen Produkties is ‘backstage’ 
gebaseerd op haar goede reputatie als boekingsagent. ‘Under the stage’ geeft het 
feit dat zij (mede) organisator zijn van een aantal grote landelijke evenementen de 
doorslag te kiezen voor Lukassen Produkties694. Het ‘limited management’ voldoet 
dus volledig aan de behoefte van de Gebroeders Ko. Of het ook volledig voldoet 
aan de wens van Lukassen Produkties is de vraag. Uit de praktijkbeschrijving blijkt 
dat Lukassen Produkties in de persoon van Joyce Lukassen veel tijd en energie in 
de Gebroeders Ko steekt en op die manier diepgaand investeert in de relatie met 
hen. ‘Front stage’ is dat ingegeven door het belang om de Gebroeders Ko als pro-
duct goed te kennen teneinde hen als boekingsagent optimaal te kunnen promoten 
en te bemiddelen. ‘Backstage’ is het opbouwen van een persoonlijke band met de 
Gebroeders Ko uiteraard van belang om hen duurzaam aan Lukassen Produkties te 
binden. ‘Under the stage’ is het de manier te lonken naar een uitbreiding van de 
managementtaken voor de Gebroeders Ko. Aan die wens van Lukassen Produkties 
ligt niet alleen het motief ten grondslag meer geld te verdienen aan de Gebroeders 
Ko, maar ontspruit vooral uit de succesvolle status van het duo, waarop Lukassen 
Produkties nog meer dan nu kan meeliften als zij zich als ‘het management van de 
Gebroeders Ko’ op de markt kunnen profileren695. 

De verhouding van de Gebroeders Ko met Lukassen Produkties is volgens de pro-
totypen van Mastenbroek te duiden als ‘hoog versus laag’696. Hun onderlinge re-
latie wordt in termen van macht duidelijk bepaald door de Gebroeders Ko die de 
teugels goed in de hand houden. Zij geven Lukassen Produkties alle ruimte zich 
als boekingsagent van haar taak te kunnen kwijten maar het kantoor krijgt niet de 
ruimte taken buiten die scope op te pakken. In de onderlinge verhouding met de 
Gebroeders Ko bevindt Lukassen Produkties zich dan ook in een afhankelijke po-
sitie. Joyce Lukassen doet dan ook moeite ‘goodwill’ te kweken bij de Gebroeders 
Ko door oprechte interesse in hen te tonen697. Door in te spelen op de psychologie 

692 Frascogna en Lee Hetherington, 2004: 21
693 Frascogna en Lee Hetherington, 2004: 22
694 Vgl. Morgan, 1992
695 Vgl. Bailey, 1977
696 Mastenbroek, 2005
697 Vgl. Cobben, 2011
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van het gunnen zet zij in op het bereiken van een evenwichtigere machtsbalans 
in de onderlinge verhouding met de Gebroeders Ko698. De beïnvloeding van de 
Gebroeders Ko op deze wijze is vanuit het perspectief van Lukassen Produkties 
een keuze van strategische aard in de hoop dat het uitmondt in een verdergaande 
samenwerking699. Het mechanisme van ‘generalized reciprocity’ oftewel van ‘dienst 
en wederdienst’, zoals omschreven door Sahlins ligt daarin besloten700. In paragraaf 
vier van dit hoofdstuk heb ik gesteld dat het mechanisme van ‘generalized reci-
procity’ drie vormen van vertrouwen omvat, namelijk, traditioneel vertrouwen, 
intentioneel vertrouwen en pragmatisch vertrouwen. Van deze drie weegt voor de 
Gebroeders Ko intentioneel vertrouwen het zwaarst, gezien hun opgebouwde arg-
waan ten aanzien van de intenties van actoren in de muziekwereld. Uit de praktijk-
beschrijving blijkt dat ook competentievertrouwen, het vertrouwen dat de kennis 
en vaardigheden aanwezig zijn om aan hun verwachting te voldoen701, voor hen 
meeweegt in de beslissing al dan niet hun management volledig uit te besteden 
aan een manager. De Gebroeders Ko blijven in ieder geval aan het uitgangspunt 
van ‘self-management’ vasthouden zolang zij de intenties én competenties van een 
managementbureau cq. manager niet volledig vertrouwen. 

De samenwerking met Berk Music 
Berk Music heeft blijkens de praktijkbeschrijving ten aanzien van de Gebroeders 
Ko een ondersteunende rol voor wat betreft het uitbrengen en promoten van hun 
nummers. Berk Music heeft expertise op dat gebied in huis en stelt die ter beschik-
king aan de Gebroeders Ko. De praktijkbeschrijving illustreert dat Adrie van de 
Berk kennis van zaken heeft als het gaat om de aanpak nummers succesvol op de 
markt te brengen en hij de Gebroeders Ko daarmee in het begin van hun carrière 
op weg helpt. Op zijn aanwijzing ziet ‘Ik heb een toeter op m’n waterscooter’ des-
tijds het licht via een verzamelalbum en brengen de Gebroeders Ko het nummer 
pas later als single uit via Berk Music. In de promotie van een nummer legt Adrie 
het zwaartepunt op de videoclip. De Gebroeders Ko komen keer op keer dan ook 
met goed doordachte en leuke videoclipjes ter ondersteuning van hun nummers. 
Berk Music verzorgt de opnames en montage van de clipjes voor de Gebroeders 
Ko. Ook zet Berk Music haar plugger in om nieuwe nummers van de Gebroeders 
Ko te promoten bij de diverse landelijke en regionale radio- en televisiezenders 
in Nederland. De samenwerking tussen de Gebroeders Ko en Berk Music laat 
zich het beste vangen in het woord ‘afstemming’ en is interdisciplinair van aard. 
De Gebroeders Ko en Berk Music gaan beide immers zelfstandig en autonoom 
te werk. Doordat ze elkaar weten te vinden wanneer dat functioneel nodig is, 
ligt in hun samenwerking synergisme besloten. Hun samenwerking is niet van 
grensoverschrijdende aard omdat ze zich niet of nauwelijks op elkaars werkterrein 
(vakinhoud) begeven702. Naar analogie van de grondvormen van samenwerking 

698 Vgl. Claassen, 2009
699 Vgl. Bremer – Ammann, 2007
700 Salhlins in: Komter, 1996
701 Vgl Buitendijk e.a., 2008
702 Vgl. Van Staveren, 2007
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tussen organisaties zoals door Kaats e.a. geïdentificeerd, is de samenwerking tus-
sen de Gebroeders Ko en Berk Music te duiden als een vorm van ‘ondernemend 
samenwerken’. Deze basisvorm van samenwerking vindt volgens Kaats e.a. zijn 
oorsprong in de erkenning van organisaties dat zij een complementaire partij nodig 
hebben om vernieuwing te bewerkstelligen of nieuwe markten aan te boren. De 
samenwerkende partijen zijn in hoge mate gelijkwaardig door het gewicht dat ze 
aan elkaars competenties toekennen703. 

Gelijkwaardigheid staat in de onderlinge verhouding tussen de Gebroeders Ko en 
Berk Music voorop zoals blijkt uit de praktijkbeschrijving. Toch is hun onderlinge 
machtsverhouding formeel niet te duiden als ‘gelijk versus gelijk’. In juridisch op-
zicht verhouden de Gebroeders Ko en Berk Music zich ten opzichte van elkaar als 
opdrachtgever en opdrachtnemer. De Gebroeders Ko geven Berk Music opdracht 
hun nummers uit te brengen en te promoten via internet en bij radio- en televi-
siezenders. Berk Music voert die opdracht uit en verleent in dat verband onder-
steunende diensten aan de Gebroeders Ko. Uit de praktijkbeschrijving inzake de 
keuze voor de nieuwe carnavalskraker in 2012 blijkt evident dat de Gebroeders Ko 
het laatste woord hebben. Berk Music mag meedenken en ideeën ventileren maar 
uiteindelijk bepalen de Gebroeders Ko zelf welk nummer ze uitbrengen. In wezen 
is de machtsverhouding tussen de Gebroeders Ko en Berk Music dus te typeren als 
‘hoog versus laag’. Berk Music is (inmiddels) meer afhankelijk van de Gebroeders 
Ko dan dat de Gebroeders Ko afhankelijk zijn van Berk Music. Op basis van hun 
diverse grote hits gedurende de afgelopen jaren kunnen de Gebroeders Ko immers 
vrij gemakkelijk naar een andere platenmaatschappij over stappen als zij dat willen. 
Berk Music zal daarentegen meer moeite hebben opnieuw een artiest aan zich te 
binden van dezelfde klasse als de Gebroeders Ko. Berk Music heeft dan ook baat 
bij het behoud van de Gebroeders Ko en is daarom genegen hun wensen in te wil-
ligen704. De onderlinge verhouding tussen de Gebroeders Ko en Berk Music doet 
echter meer aan als ‘gelijk versus gelijk’ dan als ‘hoog versus laag’ door de persoon-
lijke relatie tussen de Gebroeders Ko en Adrie van de Berk. Hun samenwerking is 
duidelijk gebaseerd op een trustbenadering705. Over en weer hebben zij vertrouwen 
in elkaars waarden, intenties en competenties maar vooral in hun onderlinge ver-
bondenheid706. Het laatste volgt uit de hoge mate van loyaliteit naar elkaar toe die 
uit de praktijkbeschrijving is af te leiden en blijk geeft van ‘generalized reciprocity’ 
zoals door Sahlins omschreven707. 

De kracht van de Gebroeders Ko
Uit de praktijkbeschrijving is af te leiden dat een viertal competenties van de 
Gebroeders Ko ten grondslag ligt aan hun succes. Dat zijn: creativiteit, marktbesef, 
lef en proactief handelen. De creativiteit van de Gebroeders Ko komt in de eerste 
plaats tot uiting in hun ‘songs’ en de bijbehorende videoclips. De kracht van hun 

703 Kaats e.a., 2005
704 Vgl. Morgan, 1992
705 Vgl. De Man, 2006
706 Vgl. Buitendijk e.a., 2008 
707 Sahlins in: Komter, 1996
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hits ligt in de eenvoud ten aanzien van de titel, de songtekst en de melodie ervan. 
Bovendien zijn de Gebroeders Ko in staat zowel banale zaken als uiterst serieuze 
zaken in een ‘song’ te pakken. Illustratief zijn de nummers ‘Zij had alleen maar 
schoenen aan’ en ‘Vandaag gaat het gebeuren’ die beide de kunst van de eenvoud 
dragen maar qua inhoud en betekenis elkaars uitersten zijn. Verder illustreert het 
nummer ‘Oranje Springt’ dat de Gebroeders Ko goed weten in te spelen op nati-
onale feesten en evenementen en zij hun ‘songs’ dus integraal onderdeel van hun 
marktstrategie maken, wat eveneens blijk geeft van creatief denken. In de video-
clipjes van de Gebroeders Ko smelten beide vormen van creativiteit samen. De 
praktijkbeschrijving legt bloot dat de Gebroeders Ko zelf ideeën voor een videoclip 
ontwikkelen en uitwerken in een script met mogelijkheden tot sponsoring in het 
achterhoofd. Zo knipoogt de clip van ‘Zij had alleen maar schoenen aan’ naar het 
bedrijf Zalando en maakt de clip van ‘Oranje Springt’ reclame voor de Kangoo 
Jumps. Daaruit blijkt het marktbesef van de Gebroeders Ko. Hun commercialiteit 
is hoog doordat zij begrijpen welke ingrediënten nodig zijn om een hit te scoren, 
op welke wijze hun doelgroep op de muziekmarkt te verbreden is en op welke 
manieren zij meer inkomsten kunnen genereren uit hun ‘songs’708. Het ‘selfmade’ 
succes van de Gebroeders Ko is vooral terug te voeren op hun lef en proactiviteit. 
Ze bouwen eigenstandig een relevant netwerk op door proactief contact te leggen 
met relevante actoren in de muziekwereld en zij schromen niet zelf bedrijven te 
benaderen teneinde mogelijkheden voor sponsoring en commercials te bespreken. 
De Gebroeders Ko varen duidelijk hun eigen koers en laten zich niet leiden door 
de gebruikelijke gang van zaken binnen de muziekwereld. Een dergelijke onafhan-
kelijke houding is zeldzaam voor een artiest in de Nederlandstalige muziekwereld, 
aangezien iedereen die werkzaam is in die context elkaar kent en hun belangen 
veelal verstrengeld zijn709. 

Uit het bovenstaande volgt dat de kracht van de Gebroeders Ko gelegen is in hun 
mentaliteit. Maister wijst op het belang van een professionele mentaliteit om als 
professional te excelleren710. In de manier van werken van de Gebroeders Ko is een 
tweedeling zichtbaar. Gezien de typering van Weggeman zijn zij als overwegend 
routinematig werkende professionals aan te merken voor wat betreft de ontwik-
keling van hun ‘songs’, omdat daarin een patroon besloten ligt dat is gebaseerd 
op vaardigheid en ervaring. De Gebroeders Ko zijn echter als overwegend inno-
verende en improviserende professionals aan te merken voor wat betreft de wijze 
waarop zij de muziekmarkt penetreren en hun succes uitbreiden, omdat zij daarbij 
juist aan bestaande en gebruikelijke werkwijzen in de Nederlandse muziekwereld 
voorbij gaan711. Dat laatste maakt hen als professionals ‘lokaal lerend en reflexief ’ 
en dat is de oriëntering waarbij volgens Gastelaars de mate van professionaliteit het 
hoogst is vanwege de externe verantwoordelijkheid waar de professionals in hoge 
mate blijk van geven712. Volgens Van Delden is de mate van interdisciplinaire sa-

708 Vgl. Kotler en Armstrong, 2009
709 Vgl. Parker, 2000
710 Maister, 1997
711 Weggeman, 2007
712 Gastelaars, 2006
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menwerking (afstemming) duidend voor de mate van professionaliteit713. Blijkens 
de praktijkbeschrijving is de samenwerking van Ton en Gerard in het kader van 
de Gebroeders Ko interdisciplinair van aard, waarbij Gerard zich in de kern bezig-
houdt met de ontwikkeling van nieuwe ‘songs’ en Ton de meer managementachtige 
taken voor zijn rekening neemt. Ik sluit niet uit dat hun samenwerking verder gaat 
en zij zich ook op elkaars werkterrein begeven, wat hun samenwerking grensover-
schrijdend zou maken714. Uit de praktijkbeschrijving blijkt namelijk de co-creatie 
van de Gebroeders Ko op basis van leiderschapskwaliteiten bij elk van hen, oftewel 
hun ‘gedeelde leiderschap’715 en ‘grensoverschrijdende samenwerking’ vormt de ba-
sis voor ‘gedeeld leiderschap’, aldus de conclusie in hoofdstuk twee. 

De basis van de Gebroeders Ko
Het integratieperspectief van Martin716 toont de Gebroeders Ko als een twee-een-
heid. Zij zijn één als artiest, hebben samen hetzelfde doel voor ogen en zijn consi-
stent in hun aanpak om dat te bereiken. Ton en Gerard zijn gelijkwaardig aan elkaar 
en hun onderlinge band is hecht, open en informeel. Ze kennen elkaar van haver 
tot gort en hebben als broers een sterk ‘wij’-gevoel ontwikkeld. In hun relatie ligt 
zowel ‘trust’ als ‘confidence’ besloten vanwege hun sterke familieband. Doordat ze 
niet alleen een zakelijke maar ook een persoonlijke leefwereld delen, zijn ze in het 
kader van de Gebroeders Ko volledig gecommitteerd aan elkaar. Zij kennen geen 
onderscheid tussen ‘self ’ en ‘organizational self ’ wat duidt op ‘full membership’, 
volgens Kunda717. De Gebroeders Ko maken als vanzelf wel onderscheid tussen 
‘insiders’ en ‘outsiders’. Een ieder die tot de familie Koopmans behoort, is ‘insider’ 
en de rest is in beginsel ‘outsider’718. De Gebroeders Ko zijn duidelijk geworteld in 
een familiecultuur. Daarnaast hebben zij ook de kenmerken van een marktcultuur 
die tot uiting komen in hun resultaat- en marktgerichtheid. Volgens Cameron en 
Quinn liggen aan een marktcultuur een aantal fundamentele veronderstellingen 
ten grondslag, namelijk: “dat de externe omgeving niet vriendelijk maar vijandig is, 
dat consumenten veeleisend zijn en waarde wensen, dat de organisatie haar concur-
rentiepositie zal moeten versterken en dat de leiding als belangrijkste opdracht heeft de 
organisatie te sturen in de richting van productiviteit, resultaten en winst.”719 Deze 
veronderstellingen komen in hoofdlijnen overeen met de uitgangspunten van de 
Gebroeders Ko. Uit de praktijkbeschrijving blijkt immers dat zij de gang van za-
ken in de Nederlandse muziekwereld met argusogen gadeslaan, zij zich zeer goed 
bewust zijn van de wensen van het publiek, zij gericht zijn op het versterken van 
hun concurrentiepositie in een muziekmarkt die steeds meer verzadigd raakt en zij 
meerdere bronnen aanboren om te sturen op hun resultaat en winst. Het integra-
tieperspectief laat derhalve zien dat de eenheid van de Gebroeders Ko is gebaseerd 
op een gezonde mix van een markt- en een familiecultuur. 

713 Van Delden, 1993
714 Vgl. Van Staveren, 2007
715 Vgl. Dijkstra en Feld, 2011
716 Martin, 2004
717 Kunda, 2006
718 Vgl. Kunda, 2006
719 Cameron en Quinn, 2011 : 62
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Het differentiatieperspectief van Martin720 schijnt het licht op de twee professione-
le entiteiten van de Gebroeders Ko die persoonsgebonden zijn. Gerard houdt zich 
bezig met de muzikale kant van de zaak en Ton onderhoudt als regelaar van het stel 
alle externe contacten. Daarmee zijn met het fragmentatieperspectief van Martin721 
meteen de individuele invloeden van Ton en Gerard blootgelegd. Echter, volgens 
Parker kan cultuur geen betrekking hebben op één persoon. Daarom legt hij in 
de analyse van cultuur de nadruk op collectiviteit722. In dat kader beschouw ik de 
Gebroeders Ko als een gefragmenteerde twee-eenheid waarbij hun collectiviteit is 
gelegen in hun familiare band en in hun streven naar succes op de Nederlandstalige 
(en Duitse) muziekmarkt.

720 Martin, 2004
721 Martin, 2004
722 Parker, 2000

Book 1.indb   332 8-8-2013   16:12:54



333lukassen produkties

3.7 De grondslagen van het succes van Lukassen Produkties

Door de jaren heen heeft Lukassen Produkties een goede reputatie opgebouwd in 
de Nederlandstalige muzieksector. Wat vormt het zwaartepunt in het succes van 
Lukassen Produkties en waardoor is dat ingegeven? Deze kernvraag komt telkens 
boven drijven in het onderzoek naar de rol van Lukassen Produkties in het suc-
ces van haar artiesten. Aan de hand van haar werkpraktijk, blijkt in dat verband 
een aantal thema’s van belang, namelijk: verscheidenheid in professies, strategisch 
management, artiestenmanagement versus artiestenbegeleiding, de kracht van di-
versiteit, samenwerking in relatie tot professionaliteit en tot slot de inzet en het 
gebruik van machtsbronnen.

Verscheidenheid in professies
De kern van het begrip professionaliteit is ‘professie’, dat wat iemand doet voor 
zijn beroep. Gastelaars legt uit dat (vak)kennis, vaardigheden en ervaring nodig 
zijn om een vak uit te oefenen, maar dat professionaliteit ook de verantwoordelijk-
heid behelst de professie goed uit te oefenen. In dat kader is volgens haar de mate 
van afstemming met de klant cruciaal en bepalend voor de kwaliteit van de dienst-
verlening723. Uit de analyses van de praktijk van Lukassen Produkties, blijkt dat 
het kantoor drie professies uitoefent. Afhankelijk van de situatie fungeert Lukassen 
Produkties als boekingsagent, evenementenorganisator of als artiestenbegeleider. 
Het succes van Lukassen Produkties is te doorgronden door eerst haar professies 
nader te analyseren en de mate van haar professionaliteit per vakgebied te duiden. 

Gebleken is dat bij Lukassen Produkties het voornaamste accent ligt op haar profes-
sie als boekingsagent. Immers, het gros van haar werkzaamheden heeft betrekking 
op de bemiddeling van artiesten voor optredens724. Blijkens paragraaf 3.2 heeft 
het kantoor mensen in dienst met specifieke kennis, vaardigheden en ervaring die 
nodig zijn om de rol van boekingsagent succesvol neer te zetten. Toch vormt dat 
niet de doorslag in het succes van Lukassen Produkties als boekingsagent. Dat suc-
ces wordt bepaald door de wijze waarop zij die rol invult. Uit de analyse van haar 
werkpraktijk op dit terrein blijkt dat het kantoor relatiemanagement hoog in het 
vaandel heeft staan. Door continu de wensen van klanten en de (on)mogelijkheden 
van artiesten op elkaar af te stemmen, zorgt Lukassen Produkties voor maatwerk. 
Lukassen Produkties manifesteert zich daarmee in haar rol als boekingsagent als in-
dividueel dienstverlener, waarbij zij vertrouwen weet op te bouwen en te behouden 
in haar bemiddelingsdriehoek met artiesten en klanten. Hierdoor toont Lukassen 
Produkties richting zowel klanten als artiesten een hoge mate van verantwoorde-
lijkheid en dus van professionaliteit. Het succes van Lukassen Produkties als boe-
kingsagent is duidelijk daarop geënt725. 

723 Gastelaars, 2006
724 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004 
725 Vgl. Gastelaars, 2006
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Uit paragraaf 3.3 blijkt dat Lukassen Produkties zich ook bezig houdt met de orga-
nisatie van evenementen. Dat vereist kennis van een projectmatige aanpak en vaar-
digheden een project te organiseren en aan te sturen. Ook is de nodige ervaring in 
evenementenorganisatie geen overbodige luxe726. Uit de analyse van de werkprak-
tijk van Lukassen Produkties als evenementenorganisator, blijkt dat het kantoor 
zonder voorkennis en volledig op eigen kracht ervaring opbouwt in het organiseren 
van evenementen en daarin steeds bedrevener raakt. Lukassen Produkties krijgt op 
die manier de professie van evenementenorganisator onder de knie. Echter, van 
professionaliteit in alle facetten van het vak is nog geen sprake, aangezien Lukassen 
Produkties in de voorbereiding- en uitwerkingfase van het Megapiratenfestijn ste-
ken laat vallen. Een produktiedraaiboek ontbreekt en ook zijn de rollen en ver-
antwoordelijkheden in de aansturing niet (duidelijk) belegd. Lukassen Produkties 
werkt minder procesmatig dan gebruikelijk en wenselijk is bij grote evenementen, 
met als gevolg dat haar professionaliteit als evenementenorganisator hooguit als 
‘verantwoordelijk’ is aan te merken727. 

Uit de paragrafen 3.4 tot en met 3.6 blijkt op welke wijze Lukassen Produkies 
artiesten begeleidt. De analyse daarvan legt bloot dat Lukassen Produkties ma-
nagementtaken vervult voor artiesten, maar over het algemeen niet als ‘personal 
manager’ optreedt. Alleen voor Winnie heeft Leon alle touwtjes in handen en doet 
hij dat wel728. Lukassen Produkties laat zien te kunnen plannen, organiseren, be-
heersen, coördineren en controleren. Het kantoor heeft daarmee het gehele palet 
in huis dat nodig is voor een algemene managementrol729. Echter, in hoofdstuk 
2.7 is gebleken dat het vak van (artiesten)manager valt of staat met de kunst van 
‘organizing opportunities’ en ‘management of disagreement’. Beide aspecten ko-
men bij Lukassen Produkties in de uitoefening van haar rol als artiestenbegeleider 
onvoldoende uit de verf. Haar professionaliteit op het vlak van artiestenmanage-
ment kenmerkt zich door autonomie met relatief weinig druk van buitenaf. De 
verantwoordelijkheid die Lukassen Produkties op het vlak van artiestenbegelei-
ding laat zien, is overwegend intern gericht oftewel binnen de kaders die Lukassen 
Produkties zelf stelt. Het kantoor is weinig extern gericht en speelt weinig in op de 
ambities en belangen van artiesten. Daardoor is de professionaliteit van Lukassen 
Produkties op het gebied van artiestenmanagement laag730. Dit komt nader aan de 
orde onder ‘artiestenmanagement versus artiestenbegeleiding’. 

Strategisch management
Uit het voorgaande blijkt dat de professionaliteit van Lukassen Produkties hoog is 
als boekingsagent, gemiddeld als evenementenorganisator en laag als artiestenbege-
leider. Doordat de mate van professionaliteit van Lukassen Produkties per profes-
sie verschilt, draagt niet elke professie van Lukassen Produkties in dezelfde mate 
bij aan haar succes. Wat het zwaartepunt van het succes van Lukassen Produkties 

726 Vgl. Damiaens, 2007 en Verhaar, 2009
727 Vgl. Gastelaars, 2006
728 Vgl. Passman, 2009
729 Vgl. Fayol, 1916
730 Vgl. Gastelaars, 2006
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vormt, blijkt door vanuit een ‘resource based view of the firm’ naar haar concur-
rentiepositie in de muziek- en entertainmentbusiness te kijken. Volgens Penrose, 
de grondlegger van de ‘resource based view of the firm’, is de inzet van organi-
satiespecifieke bronnen bepalend voor het succes van een organisatie. Specifieke 
kennis, vaardigheden en ervaring beschouwt zij als een organisatiespecifieke bron 
voor succes731. Een dergelijke bron levert echter volgens Barney pas concurrentie-
voordeel op als het toegevoegde waarde heeft voor klanten, het schaars is, het voor 
andere organisaties moeilijk kopieerbaar is en de dienst bovendien niet op gelijk-
waardig niveau door anderen te leveren is732. 

De specifieke kennis, vaardigheden en ervaring die Lukassen Produkties als boe-
kingsagent in huis heeft, is weliswaar van toegevoegde waarde voor klanten maar 
niet schaars of uniek in de muziekbusiness. In de Nederlandstalige muzieksector 
wemelt het van de boekingskantoren en een aantal van hen staat, net als Lukassen 
Produkties, goed bekend vanwege de professionaliteit op dat gebied. In haar rol 
van boekingsagent is het kantoor derhalve niet bijzonder ten opzichte van haar 
concurrenten. Ook als organisator van evenementen maakt Lukassen Produkties 
niet het verschil. Het kantoor beschikt inmiddels weliswaar over kennis, kunde en 
ervaring op dit terrein, maar is ook daarin niet uniek. In Nederland zijn tal van bu-
reaus gespecialiseerd in de organisatie van (grote) evenementen en daarin succesvol 
op basis van hun professionaliteit. De specifieke kennis en ervaring die Lukassen 
Produkties heeft op het gebied van artiestenmanagement, schiet te kort om daarin 
blijvend van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor artiesten. Bovendien zijn 
meerdere artiestenmanagementbureau’s actief binnen de Nederlandse muziekbusi-
ness en onderscheiden zij zich qua professionaliteit op dat gebied van Lukassen 
Produkties, doordat zij zich daar volledig op toeleggen en dus gespecialiseerd zijn 
als zodanig. Uit het voorgaande volgt dat de specifieke kennis, vaardigheden en 
ervaring van Lukassen Produkties op elk van de drie professies en de mate van haar 
professionaliteit op die gebieden wel van invloed zijn op haar succes, maar elk en 
sich daarin niet de doorslag geven. 

Wat geeft dan wel de doorslag? Het strategische management van Lukassen 
Produkties vormt de bron van haar succes. Strategisch management is het vakge-
bied binnen de bedrijfskunde dat zich bezig houdt met de vraag welke methoden 
geschikt zijn betere bedrijfsresultaten dan de concurrentie te behalen. Porth acht 
in dat verband een ‘cross-functional approach’ van belang. Daarbij zijn de koers en 
strategie van de organisatie gebaseerd op de integratie van de verschillende vakge-
bieden binnen de organisatie733. In die benadering is plaats voor de visie van Van 
Baalen, die de link legt tussen competenties, activiteiten en strategie. Hij stelt dat 
een organisatie concurrentie voordeel kan behalen door haar competenties en ac-
tiviteiten te combineren en te ontwikkelen tot organisatiespecifieke ‘capabilities’. 
De strategische inzet daarvan vormt volgens hem de basis van succes734. Uit de 

731 Penrose, 1959
732 Barney, 1991
733 Porth, 2011
734 Van Baalen, 1999
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analyse van de werkpraktijk van Lukassen Produkties blijkt dat zij haar kennis, 
vaardigheden en ervaring als boekingsagent, evenementenorganisator en als arties-
tenbegeleider mixt en op basis daarvan tot een uniek concept komt dat geld ople-
vert, namelijk het Megapiratenfestijn. Lukassen Produkties organiseert dat festijn, 
programmeert daar een groot deel van de artiesten waarvoor zij als boekingsagent 
fungeert en biedt artiesten die zij begeleidt op die manier een podium om tot suc-
ces te komen, dat te behouden of juist verder uit te bouwen. Lukassen Produkties 
geeft daarmee blijk van strategisch management op basis van een ‘cross-functional 
approach’735. 

Met het resultaat van de mix van haar verschillende rollen is Lukassen Produkties 
van toegevoegde waarde voor artiesten, klanten en collega-bureaus in de 
Nederlandstalige muzieksector. Vanuit het perspectief van de artiest vergroot een 
boekingsagent, die tevens (mede) organisator is van relevante muzikale evenemen-
ten, zijn of haar kansen daar op te treden, wat de naamsbekendheid van de ar-
tiest een impuls geeft. Het Megapiratenfestijn vormt een belangrijk podium voor 
Nederlandstalige artiesten en om die reden nemen vele van hen Lukassen Produkties 
graag in de arm als boekingsagent of manager. Dat het Megapiratenfestijn voorziet 
in een behoefte van klanten op de Nederlandstalige muziekmarkt, blijkt uit de 
tienduizenden betalende bezoekers van het festijn. Voor een andere categorie klan-
ten, de (potentiële) boekers, biedt de ‘capability’ van Lukassen Produkties prakti-
sche voordelen, doordat zij niet alleen bij het kantoor terecht kunnen voor het boe-
ken van één of meerdere artiesten, maar ook voor de organisatie van (meerdaagse) 
feesten en partijen. De bekendheid van Lukassen Produkties als organisator van de 
Megapiratenfestijnen, zorgt bovendien voor het gevoel bij hen dat zij de organisa-
tie van (meerdaagse) feesten aan het kantoor uit handen kunnen geven, zonder het 
risico te lopen dat de programmering van artiesten spaak loopt, niet past bij het 
thema van het feest, of onder de maat is. Het festijn versterkt derhalve de markt- en 
concurrentiepositie van Lukassen Produkties in de entertainmentbusiness. Vanuit 
het perspectief van collega-bureaus in de Nederlandstalige muziekbusiness vormt 
Lukassen Produkties een interessante en aantrekkelijke businesspartner vanwege 
het Megapiratenfestijn. Hoewel meerdere bureaus in de Nederlandstalige muziek- 
en entertainmentbusiness de rollen van boekingsagent, evenementenorganisator 
en artiestenbegeleider weten te combineren736, heeft Lukassen Produkties met het 
Megapiratenfestijn een concept in handen wat qua succes niet makkelijk te evena-
ren is in de Nederlandstalige muziekbusiness737. Volendam Music BV sluit om die 
reden een alliantie met Lukassen Produkties738. Die alliantie levert zowel Lukassen 
Produkties als Volendam Music BV concurrentievoordeel op en is daarom voor 
beide partijen van strategische waarde739. 

735 Vgl. Porth, 2011
736 Zie ook: www.janvis.nl of www.tribeboekingen.nl
737 Vgl. Barney, 1991
738 Kaats e.a., 2005
739 Vgl. Bamford e.a., 2003
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Artiestenmanagement versus artiestenbegeleiding
Hierboven is al naar voren gekomen dat Lukassen Produkties op het gebied van 
artiestenmanagement geen hoge mate van professionaliteit laat zien. Volgens 
Passman richt een artiestenmanager zich op de ontwikkeling en het behoud van 
een succesvolle carrière van zijn artiesten740. In hoofdstuk 2.7 is artiestenmanage-
ment als professie geduid met ‘organizing opportunities’ en ‘management of dis-
agreement’ als kerntaken. ‘Organizing opportunities’ betreft het uitdenken en (via 
relevante contacten) organiseren van (nieuwe) mogelijkheden tot publiciteit voor 
artiesten en het hanteren van een meersporenbeleid in dat verband. ‘Management 
of disagreement’ betreft het zodanig managen van uiteenlopende belangen dat ze 
bij elkaar komen en uitmonden in een gemeenschappelijk belang in de vorm van 
een win-win situatie, met het oog op het succes van artiesten op zowel de korte 
als de (middel)lange termijn. Vastgesteld is dat de wijze van uitoefening van deze 
kerntaken het succes van een artiestenmanager bepaalt. Naarmate deze kerntaken 
in de uitoefening meer hand in hand gaan en op elkaar ingrijpen, is het succes 
groter. Bij Lukassen Produkties zijn beide kerntaken onderbelicht en bovendien 
niet geïntegreerd, zoals blijkt uit de analyse van haar werkpraktijk ten aanzien van 
de artiesten Winnie, Hike en de Gebroeders Ko. 

De analyse inzake Winnie legt bloot dat Lukassen Produkties ten aanzien van 
hem tot op zekere hoogte invulling geeft aan ‘organizing opportunities’ en te-
kort schiet in ‘management of disagreement’. Lukassen Produkties stippelt voor 
Winnie een route naar succes uit en richt zich daarbij op de organisatie van de 
meest voor de hand liggende mogelijkheden, zoals de programmering van Winnie 
op het Megapiratenfestijn. Het meersporenbeleid krijgt vorm door in te zetten 
op de ontwikkeling van Winnie als volkszanger en hem ook met een feestelijke 
medley naar buiten te laten treden. Dat gaat echter ten koste van een eenduidig 
imago van Winnie met als gevolg dat landelijke ‘airplay’ niet goed van de grond 
komt. Lukassen Produkties laat in deze situatie het ‘management of disagreement’ 
liggen. Bovendien richt Lukassen Produkties zich nauwelijks op (de organisatie 
van) mogelijkheden voor Winnie die zich pas op langere termijn terugverdienen. 
Van ‘organizing opportunities’ en ‘management of disagreement’ met het oog op 
het succes van Winnie op de (middel)lange termijn, is derhalve geen sprake. Ook 
uit de analyse van de praktijk van Lukassen Produkties in relatie tot de band Hike 
blijkt dat het kantoor in beperkte mate invulling geeft aan ‘organizing opportuni-
ties’ en geen invulling geeft aan ‘management of disagreement’. Het kantoor draagt 
Hike een aantal platenmaatschappijen aan, maar vervult slechts een marginale rol 
in de verdere contacten met hen, waardoor de mogelijkheden voor Hike beperkt 
blijven. Verder laat Lukassen Produkties mogelijkheden tot publiciteit onbenut 
door de band bijvoorbeeld niet consequent op te nemen in het programma van 
het Megapiratenfestijn. Vast te stellen is dat Lukassen Produkties zowel ten aan-
zien van Winnie als Hike ‘organizing opportunities’ en ‘management of disagree-
ment’ niet invult zoals een artiestenmanager betaamt. Dat komt doordat Lukassen 
Produkties primair boekingsagent is voor beide artiesten en die rol zich niet laat 

740 Passman, 2009
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verenigen met de rol van artiestenmanager vanwege botsende belangen741. Ten aan-
zien van de Gebroeders Ko fungeert Lukassen Produkties alleen als boekingsagent. 
Het kantoor oefent ten aanzien van hen de kerntaken van artiestenmanagent dan 
ook niet uit. De Gebroeders Ko denken zelf mogelijkheden uit om hun succes uit 
te bouwen en organiseren daartoe wat nodig is. Ook managen zij daarbij uiteen-
lopende belangen zodanig dat een win-win situatie ontstaat. De reclames en com-
mercials, die gekoppeld zijn aan de songs van de Gebroeders Ko, illustreren dat zij 
de kunst van ‘organizing opportunities’ en ‘management of disagreement’ zelf goed 
verstaan en geen artiestenmanager nodig hebben om hun succes te organiseren en 
te managen. 

Uit de vorige alinea volgt dat Lukassen Produkties ten aanzien van Winnie, Hike 
en de Gebroeders Ko het vak van artiestenmanagement niet uitoefent. Wel be-
geleidt het kantoor deze artiesten in meerdere of mindere mate op terreinen die 
relevant zijn voor de opbouw, het behoud of de groei van hun succes. Het woord 
‘begeleiden’ betekent ‘iemand helpen bij wat hij doet’ en kent verschillende vor-
men, zoals supervisie, mentoring, coaching, support en empowerment. Bij super-
visie vindt begeleiding plaats door toezicht uit te oefenen. Bij mentoring bestaat 
de begeleiding uit bijstand van iemand met ervaring. Bij coaching is de begeleiding 
gericht op de bevordering van iemands kwaliteiten vanuit een gelijkwaardige één-
op-één relatie. Supporting heeft vooral een (onder)steunend karakter en empower-
ment helpt iemand in staat te stellen eigenmachtig te beslissen en te handelen742. 
Ten aanzien van Winnie bestaat de begeleiding uit supervisie, mentoring, coaching 
en support. Leon Lukassen houdt toezicht op de gesteldheid en vorderingen van 
Winnie. Hij staat Winnie met raad en daad terzijde en zet een strategie uit om 
zijn talent tot wasdom te laten komen. Leon helpt hem zijn ‘sales skills’ te ont-
wikkelen en coacht hem daarin. Verder support hij Winnie op diverse manieren. 
Leon steunt Winnie in financieel opzicht, koppelt hem aan relevante actoren in 
de muziekbusiness en biedt hem een podium bij het Megapiratenfestijn. Hieruit 
volgt dat Lukassen Produkties bijdraagt aan de opbouw van het succes van Winnie 
door hem uitgebreid te begeleiden. De begeleiding van Lukassen Produkties ten 
aanzien van Hike is beperkter en bestaat uit mentoring en support. Leon Lukassen 
fungeert als sparringpartner voor de band op basis van zijn jarenlange ervaring in 
de muziekbusiness en ondersteunt de band door haar singlereleases te faciliteren. 
In de begeleiding die Leon Hike biedt, is ook empowerment te onderkennen. Leon 
doet Hike immers contacten uit zijn professionele netwerk aan de hand, opdat de 
band die zelf verder kan oppakken en benutten. Uit de analyse van Hike is echter 
af te leiden, dat de band daar nog niet altijd aan toe is en op bepaalde terreinen 
behoefte heeft aan meer coaching en support. Te stellen is dat Lukassen Produkties 
bijdraagt aan de opbouw van het succes van Hike door de band in beperkte mate 
te begeleiden. De Gebroeders Ko hebben geen begeleiding nodig. Als boekings-
agent ondersteunt Lukassen Produkties hen, maar de Gebroeders Ko hebben daar-

741 Vgl. Gastelaars, 2006
742 www. encyclo.nl
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bij de touwtjes in handen en zijn als opdrachtgever van Lukassen Produkties aan 
te merken. 

Uit het bovenstaande volgt dat artiestenbegeleiding een onderdeel van artiesten-
management is. Artiestenmanagement heeft betrekking op de artiest als ‘business’ 
en omvat alle activiteiten die nodig zijn om van de artiest een zakelijk succes te 
maken743. Het artiestenmanagement van een artiest is derhalve bepalend voor de 
opbouw, het behoud en de groei van zijn succes. Artiestenbegeleiding heeft enkel 
en alleen betrekking op de ontwikkeling van de competenties van de artiest en 
is gericht op de verbetering van zijn resultaten. Die begeleiding is het meest ef-
fectief als optimaal wordt aangesloten bij het competentieniveau van de artiest744. 
Artiestenbegeleiding draagt bij aan het succes van artiest, maar is niet allesbepa-
lend omdat het slechts toeziet op de ontwikkeling van de artiest zelf en niet op alle 
overige aspecten, die nodig zijn om het succes van een artiest te organiseren en uit 
te bouwen. 

De kracht van diversiteit
Lukassen Produkties kenmerkt zich door diversiteit. Hiervoor is de verschei-
denheid in professies die Lukassen Produkties in huis heeft, al uitgediept. Maar 
Lukassen Produkties kent ook verscheidenheid in haar directie en in haar arties-
tenbestand. De diversiteit binnen de directie vormt een krachtsbron van Lukassen 
Produkties. De verscheidenheid in haar artiestenbestand is inherent aan de ‘core 
business’ van Lukassen Produkties en draagt bij aan haar succes als boekingsagent 
(en organisator van evenementen). Aan deze rol ligt het mechanisme van ‘balanced 
reciprocity’ ten grondslag, terwijl het mechanisme van ‘generalized reciprocity’ de 
basis vormt voor de rol van artiestenmanager. Te concluderen is dat een succesvolle 
boekingsagent niet tegelijkertijd een succesvolle artiestenmanager kan zijn omdat 
de onderliggende mechanismen van beide rollen verschillen. 

De directie van Lukassen Produkties is divers samengesteld. Uit paragraaf 3.1 blijkt 
dat de directie wordt gevormd door vier mensen, die niet alleen verschillend zijn in 
persoonlijkheid, maar ook in professionele achtergrond, competenties en motieven. 
In de wetenschappelijke literatuur wordt de diversiteit van (directie)teams breed be-
pleit. De algemene gedachte is dat het de effectiviteit van een team ten goede komt 
en tot betere prestaties leidt. Page acht in dat verband de cognitieve diversiteit het 
meest waardevol. Een team van mensen kijkt volgens hem vanuit veel verschillende 
perspectieven naar problemen en komt tot verschillende ideeën en veel oplossin-
gen745. Dat Lukassen Produkties ideeën ontwikkelt om van toegevoegde waarde te 
blijven voor haar klanten, is in het kader van ‘strategisch management’ gebleken. 
Het is aannemelijk dat de ‘capability’ van Lukassen Produkties competenties en 
activiteiten zodanig te combineren dat ze de bron vormen voor een nieuw uniek 
concept, is ingegeven door de diversiteit in haar directieteam. Verder blijkt uit de 
analyse van de directie van Lukassen Produkties dat elk directielid rollen en taken 

743 Vgl. Passman, 2009
744 Vgl. Hersey, 2011
745 Page, 2007
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op zich neemt die corresponderen met zijn of haar natuurlijke talent746. Leon is de 
bedrijfsmatige man, heeft de algemene leiding en is eindverantwoordelijk voor het 
welslagen van Lukassen Produkties. Menno kent de Nederlandstalige muzieksector 
op zijn duimpje en zorgt dat Lukassen Produkties daar vaste voet aan de grond 
heeft. Joyce en Mariëlle sturen samen het operationele (administratieve) proces 
aan en creëren een huiselijk gevoel bij Lukassen Produkties. Vanuit hun diversiteit 
in stijlen en competenties vullen de directieleden van Lukassen Produkties elkaar 
goed aan. Zij verschillen echter ook in hun motieven zitting te nemen in de direc-
tie. Voor alle directieleden geldt uiteraard dat het dient ter voorziening in het eigen 
levensonderhoud. Echter, achter de schermen spelen ook andere motieven een rol. 
Leon, Mariëlle en Joyce willen het levenswerk van hun vader hoog houden. Menno 
ademt in zijn doen en laten uit dat hij status en vrijheid ontleent aan de directeurs-
functie bij Lukassen Produkties747. Hoewel de verscheidenheid binnen de directie 
van Lukassen Produkties gemakkelijk kan uitmonden in een bron van conflicten, 
doet het dat niet. De directieleden van Lukassen Produkies laten elkaar veel (pro-
fessionele) vrijheid en ruimte. Dat veronderstelt de aanwezigheid van vertrouwen 
in elkaars intenties, competenties, rollen en gewoontes748. In lijn met de typologie 
van Douglas kenmerkt de directie van Lukassen Produkties zich als ‘high group’ 
en ‘low grid’. De directieleden zijn verbonden (group), maar hanteren onderling 
geen strakke (gedrags)voorschriften (grid)749. De diversiteit in de directie is een 
krachtsbron van Lukassen Produkties. 

Ook de artiesten die bij Lukassen Produkties zijn aangesloten, vormen geen ho-
mogeen gezelschap. Onder hen zijn verschillen te onderkennen in muziekgenre en 
ook in niveau. Het repertoire van Winnie bestaat voornamelijk uit smartlappen en 
is als volks aan te merken. Uit de analyse volgt dat hij lerende is en bezig is een pa-
troon van vaardigheid en ervaring op te bouwen. Hij is daarom als een lerende rou-
tinematig werkende professional te beschouwen. De muziek van Hike is ska-achtig 
en te scharen onder de popmuziek. Blijkens de analyse hebben de bandleden als 
coverband zodanig veel routine dat het geïnternaliseerd is. Bij de ontwikkeling van 
eigen ‘songs’ tonen de bandleden van Hike zich experimenterende en innoverende 
professionals. In dat verband zijn zij (inmiddels) als competent te beschouwen en 
is uit de analyse af te leiden dat hun externe resultaatgerichtheid in ontwikkeling 
is. De Gebroeders Ko maken feestmuziek en schudden hun songs op routinema-
tige wijze uit de mouw. Dat maakt hen, als artiest, geïnternaliseerde routinematig 
werkende professionals750. Uit het voorgaande blijkt dat Lukassen Produkties over-
wegend in zee gaat met routinematige werkende artiesten. Aangezien in haar werk-
praktijk het accent ligt op de rol van boekingsagent, is dat logisch en niet bezwaar-
lijk. Zou het vak van artiestenmanager centraal staan bij Lukassen Produkties, dan 
is met experimenterende en innoverende artiesten op de (middel)lange termijn 

746 Vgl. Belbin, 1981
747 Vgl. Bailey, 1977
748 Vgl. Buitendijk e.a., 2008
749 Vgl. Douglas, 1970
750 Vgl. Weggeman, 2007
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meer succes te behalen. Ik licht dat hierna in het kader van de relatie tussen samen-
werking en professionaliteit nader toe. 

Hoewel de artiesten van Lukassen Produkties geen collectieve eenheid vormen en 
zich als verschillende subgroepen manifesteren, zijn in hun onderlinge verhouding 
vrijwel geen ‘wij-zij’ processen te onderkennen751. Wanneer zij elkaar treffen achter 
de schermen bij het Megapiratenfestijn, is de sfeer eensgezind, gemoedelijk en col-
legiaal. Van afgunst of onderlinge strijd is niets gebleken. Dat komt doordat zij el-
kaar niet als concurrenten beschouwen. Hun verschillen in muziekgenre, maar ook 
in professioneel niveau maken dat zij niet in elkaars vaarwater zitten en dus geen 
belangenstrijd hoeven te voeren. Zij vormen een ‘differentiated unity’. Lukassen 
Produkties en haar artiesten vormen in hun totaliteit geen hechte groep. De banden 
zijn los en van groepsdruk is geen sprake. In de totaliteit van Lukassen Produkties 
en haar artiesten is volgens de theorie van Douglas sprake van ‘low group’ en ‘low 
grid’752. Dat is ingegeven door de ‘balanced reciprocity’ die ten grondslag ligt aan 
hun onderlinge verhouding, zoals uit de analyse van de werkpraktijk van Lukassen 
Produkties blijkt. Sahlins beschrijft ‘balanced reciprocity’ als volgt: “transactions 
which stipulate returns of commensurate worth or utility within a finite and narrow 
period.”753 In dit mechanisme zijn de spelers elkaars pion en is hun relatie gebaseerd 
op een uitwisseling van belangen. Blijft de uitwisseling achterwege of laat die te 
lang op zich wachten, dan vervalt de basis voor de relatie en is het spel over. De 
verhouding van boekingsagent en artiest brengt een dergelijk mechanisme met zich 
mee. Immers, als de artiest van mening is dat zijn boekingsagent te weinig optre-
dens tot stand brengt, gaat hij op zoek naar een andere boekingsagent. Andersom 
geldt het zelfde principe: als een boekingsagent niet of weinig verdient aan een ar-
tiest, zal hij die artiest niet (blijven) bemiddelen omdat de inspanningen en kosten 
zich dan niet snel genoeg terug verdienen. 

Samenwerking in relatie tot professionaliteit 
Van Delden beschouwt professionalisering als strategie van de organisatie om de 
integratie van producten, diensten en kennis te versterken. In dat kader acht hij 
interdisciplinaire samenwerking van belang754. Uit de analyse van de praktijk van 
Winnie blijkt dat de opbouw van zijn succes is gestoeld op samenwerking tussen 
verschillende disciplines. Ook het succes van de Gebroeders Ko berust, volgens 
de analyse van hun werkpraktijk, grotendeels op interdisciplinaire samenwerking. 
Zowel de professionaliteit van Winnie, als die van de Gebroeders Ko (als artiest), 
is gebaseerd op routines. Als coverband werkt ook Hike routinematig, maar de sa-
menwerking van de bandleden is multidisciplinair van aard. Het is dus niet zo dat 
routinematig werkende professionals per definitie slechts interdisciplinair samen-
werken. De bandleden van Hike transformeren zich van routinematig werkende 
professionals tot innoverende professionals door uit hun comfortzone te stappen 

751 Vgl. Parker, 2000
752 Vgl. Douglas, 1970
753 Sahlins in: Komter, 1996: 32
754 Van Delden, 1993
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en een andere weg in te slaan. Hoewel hun vermogen tot grensoverschrijdende 
samenwerking al te onderkennen is wanneer zij als coverband routinematig aan de 
slag zijn, komt het pas tot bloei zodra zij als Nederpopband aan het experimenteren 
slaan. Van Staveren geeft ook aan dat vernieuwing ontspruit uit grensoverschrij-
dende samenwerking. Zij gaat echter niet in op de vraag of grensoverschrijdende 
samenwerking is voorbehouden aan experimenterende en innoverende professio-
nals755. De analyse van de praktijk van Hike bevat aanwijzingen in die richting, 
evenals de analyse van de praktijk van de Gebroeders Ko. Zij experimenteren met 
nieuwe vormen van marktpenetratie. Bovendien spreekt hun innovatieve karakter 
uit de wijze waarop zij hun zelfmanagement vorm en inhoud geven en daarbij ge-
deeld leiderschap laten zien. Op basis van deze aanwijzingen is te veronderstellen 
dat grensoverschrijdende samenwerking is voorbehouden aan experimenterende en 
innoverende professionals. 

Uit voorgaande (veronder)stelling is een verband tussen samenwerking en profes-
sionaliteit te destilleren. Uit de analyses van de praktijk van Winnie, Hike en de 
Gebroeders Ko is af te leiden dat interdisciplinaire samenwerking bijdraagt aan 
de ontwikkeling van routinematige professionaliteit en dat multidisciplinaire sa-
menwerking zowel routinematige- als innoverende professionaliteit versterkt. De 
analyses van de praktijk van Hike en van de Gebroeders Ko geven aan dat grens-
overschrijdende samenwerking van professionals hun multidisciplinaire samen-
werking versterkt. Bovendien wijzen deze analyses uit dat grensoverschrijdende 
samenwerking experimententerende en innoverende professionals aanzet tot ver-
sterking van hun collectieve reflexiviteit. In hoofdstuk 2.5 is al aangegeven dat co-
creatie en gedeeld leiderschap uitingen zijn van collectieve reflexiviteit in optima 
forma en duiden op een hoge mate van professionaliteit756. Uit de analyse van de 
praktijk van Hike blijkt dat haar ontwikkeling besloten ligt in haar ‘community 
of practice’. Gastelaars stelt dat een ‘community of practice’, zoals bedoeld door 
Wenger, professionals de mogelijkheid biedt collectieve reflexiviteit te ontwikke-
len757. Wenger verbindt een ‘community of practice’ aan een bepaald domein758. 
Echter, grensoverschrijdende samenwerking strekt zich volgens van Staveren (ook) 
uit over de domeinen heen759. Dat pleit voor een ‘community of multidisciplinary 
practice’: een verband van experimenterende en innoverende professionals uit ver-
schillende domeinen, die praktijksituaties met elkaar uitwisselen en bespreken om 
op die manier grensoverschrijdend te leren werken. 

De inzet en het gebruik van machtsbronnen
Uit de analyses inzake Lukassen Produkties blijkt dat succes in de (Nederlandstalige) 
muziekbusiness te organiseren en te managen is door de inzet van diverse machts-
bronnen en dat, in de aanpak van Lukassen Produkties financiële belangen voorop 
staan. 

755 Van Staveren, 2007
756 Vgl. Gastelaars, 2006
757 Gastelaars, 2006: 133-134
758 Wenger, 1996
759 Vgl. Van Staveren, 2007
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Net als Volendam Music BV heeft Lukassen Produkties vanuit haar ‘outer context’ 
te maken met de macht van het publiek. In hoofdstuk één is ter introductie aange-
geven dat het publiek vanaf de mid-jaren ‘90 Nederlandstalige muziek sterk is gaan 
waarderen onder invloed van maatschappelijke tendensen760. Lukassen Produkties 
speelt daar met de organisatie van het Megapiratenfestijn op in en verstevigt op 
die manier haar concurrentiepositie in de Nederlandstalige muziekbusiness. Zij 
heeft met het Megapiratenfestijn namelijk een belangrijk promotiemiddel voor 
(beginnende) artiesten in handen. Bovendien vormen de betaalde optredens bij 
het Megapiratenfestijn een bron van inkomsten voor de artiesten. Het festijn is 
ook lucratief voor Lukassen Produkties zelf. Het bedrijf verdient aan het festijn als 
boekingsagent van een groot aantal van de optredende artiesten en als organisator 
aan de betalende bezoekers761. Het illustreert de contextualiteit van handelen van 
Lukassen Produkties762. De media is een andere machthebber, die vanuit de ‘outer 
context’ impact heeft en contextueel handelen van Lukassen Produkties en haar 
artiesten vereist. Zij hebben immers te ‘dealen’ met het feit dat de media al dan niet 
genegen is artiesten (positief ) in de publiciteit te brengen763. De Gebroeders Ko 
zijn in dat verband illustratief. Ondanks hun successen krijgen zij bij diverse lan-
delijke radio- en televisiezenders geen of nauwelijks ‘airplay’. Het ‘format’ van de 
zender vormt ‘front stage’ het excuus hen te weren, terwijl ‘backstage’ en ‘under the 
stage’ de samenstelling van de ‘airplay-list’ veelal is geënt op een belangenspel764. 

‘Airplay’ is vaak af te dwingen via inter-persoonlijke allianties en netwerken. 
Morgan geeft aan dat via mensen, die bereid zijn steun en gunsten te verlenen ten-
einde eigen doelen te verwezenlijken, macht uit te oefenen is. Volgens hem worden 
allianties en coalities niet noodzakelijk gebouwd rond overeenkomstige belangen, 
maar schept het juist de basis voor een soort uitwisseling van belangen765. De ana-
lyse van de praktijk van Winnie laat zien dat ‘backstage’766 het gunproces een be-
langrijke rol speelt in het verkijgen van ‘airplay’ en in dat verband bewust invloed 
wordt uitgeoefend op ‘key’-spelers767. ‘Under the stage’768 zorgt het mechanisme 
van ‘generalized reciprocity’ voor ‘airplay’ en daarbij gaat het om (uitgestelde) uit-
wisseling van belangen769. De Gebroeders Ko pakken het anders aan. Zij bereiken 
het publiek ook zonder veel ‘airplay’ door partnerships met diverse bedrijven aan 
te gaan op basis van win-win situaties. In feite creëren zij publiciteit via de stra-
tegie van de opbouw van compenserende macht als tegenblok voor de macht van 
radio- en televisiezenders770. Dat lukt hen goed doordat zij prima in staat zijn tot 
‘management of disagreement’ en de kunst van ‘organizing opportunities’ beheer-

760 Vgl. Pettigrew, 1997
761 Vgl. Frascogna en Lee Hetherington, 2004
762 Vgl. Anthonissen en Boessenkool, 1998
763 Vgl. Morgan, 1992
764 Vgl. Bailey, 1977
765 Morgan, 1992
766 Vgl. Bailey, 1977
767 Vgl. Bremer - Ammann, 2007
768 Vgl. Bailey, 1977
769 Vgl. Sahlins in: Komter, 1996
770 Vgl. Morgan, 1992

Book 1.indb   343 8-8-2013   16:12:55



344 een wereld van succes

sen. Daarmee zijn de Gebroeders Ko ‘self-managing’. Hike is dat niet en dringt 
daarom bij Lukassen Produkties erop aan voor haar de weg naar succes meer te 
plaveien. Lukassen Produkties geeft slechts in beperkte mate gehoor aan die op-
roep, omdat zij in de kern een boekingskantoor is en het managen van artiesten 
niet haar ‘core business’ is771. Uit de aanpak van Lukassen Produkties ten aanzien 
van Winnie blijkt evident dat zij zich richt op het generen van inkomsten op de 
kortst mogelijke termijn. Het bedrijf zet alle zeilen bij Winnie via alle mogelijke 
kanalen in de publiciteit te krijgen en van optredens te voorzien. ‘Under the stage’ 
is dat ingegeven door de directe financiële belangen van Leon bij het welslagen van 
het product Winnie. Bij het welslagen van Hike als Nederpopband heeft Lukassen 
Produkties minder belang, aangezien Hike als coverband al goed bemiddelbaar is 
voor optredens772. 

Uit de vorige alinea spreekt dat de activiteiten van Lukassen Produkties plaatsvin-
den vanuit een streven naar winst. Het marktdenken vormt de grondtoon in de 
directie en domineert de ‘inner context’ van Lukassen Produkties773. Leon, formeel 
gezaghebbend vanuit zijn positie als algemeen directeur, brengt het mee vanuit zijn 
bedrijfskundige opleiding en draagt dat (onbewust) uit. Het behoorlijk ontwik-
kelde zakelijke instinct van Menno doet vooral in de informele verhoudingen haar 
werk en verstrekt van daaruit het marktdenken binnen het bedrijf774. Het vormt 
(inmiddels) een ‘shared basic assumption’ van Lukassen Produkties775. De strategie 
van Lukassen Produkties is dan ook gevoed door het marktdenken en krijgt vanuit 
een ‘cross functional approach’ handen en voeten met de integratie van rollen en 
professies776. De inzet van de daaruit ontstane organisatiespecifieke ‘capabilities’ is 
eveneens geënt op het marktdenken en richt zich op het behalen van concurren-
tie voordeel in de muziek- en entertainmentbusiness. Het marktdenken spiegelt 
zich ook af in de diversiteit van het artiestenbestand van Lukassen Produkties. De 
artiesten variëren namelijk zodanig in gage en in genre, dat Lukassen Produkties 
voor elk wat wils in huis heeft en dus een brede markt bedient. Aan de relatie van 
Lukassen Produkties met haar artiesten ligt, ingegeven door het marktdenken, het 
mechanisme van ‘balanced reciprocity’ ten grondslag. Lukassen Produkties vaart 
immers wel bij artiesten die makkelijk en (vrijwel) direct in de markt te zetten 
zijn en geld opleveren777. Financiële belangen zijn de belangrijkste drijfveer van 
Lukassen Produkties en vormen de innerlijke macht van het bedrijf778. 

“De weg naar macht voert via macht en men kan macht aanwenden om meer te krij-
gen”779, stelt Morgan. Vanuit haar innerlijke macht heeft Lukassen Produkties in 
de (Nederlandstalige) muzieksector een goede reputatie als boekingsagent. Als zo-

771 Vgl. Gastelaars, 2006
772 Vgl. Bailey, 1977
773 Vgl. Pettigrew, 1997
774 Vgl. Morgan, 1992
775 Vgl. Schein, 1992
776 Vgl. Porth, 2011
777 Vgl. Sahlins in: Komter, 1996
778 Vgl. Morgan, 1992
779 Morgan, 1992: 181
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danig heeft Lukassen Produkties al een machtige positie. Het strategische manage-
ment van Lukassen Produkties verstevigt haar positie en trekt Volendam Music 
BV aan. De alliantie met Volendam Music BV is over en weer ingegeven door 
financiële belangen en helpt Lukassen Produkties haar macht verder te versterken. 
Het honingpot-aspect van macht zorgt ervoor dat (beginnende) Nederlandstalige 
artiesten zich bij Lukassen Produkties aansluiten en begeleiding vragen. Of het 
dan ook wijs is de weg in te slaan van artiestenmanagement, is de vraag. In het 
mechanisme van ‘generalized reciprocity’, dat daaraan ten grondslag ligt, draait 
het immers om belangen die zich op termijn uitwisselen. Dat staat haaks op het 
mechanisme van ‘balanced reciprocity’, dat de basis vormt voor de dienstverlening 
van Lukassen Produkties als boekingsagent en evenementenorganisator. In dat me-
chanisme draait het namelijk om belangen die vrijwel direct uitwisselbaar zijn780. 
Het autorisatie-aspect van macht doet Lukassen Produkties in ieder geval vooruit-
gang boeken als organisator van evenementen. Het geeft het bedrijf de energie op 
die weg verder te gaan met Dutch Valley als resultaat. Wie had in 2004 gedacht dat 
Lukassen Produkties het vermogen zou hebben binnen tien jaar uit te groeien tot 
medeorganisator van het meest ambitieuze festival van Nederland?781 

De kern van het succes van Lukassen Produkties
Uit het voorgaande volgt het antwoord op de vraag wat Lukassen Produkties doet 
om het succes van (haar) artiesten te organiseren en te managen en door welke 
factoren dat is ingegeven. De boekingspraktijk van Lukassen Produkties vormt 
(van oudsher) het zwaartepunt in haar succes. Dat krijgt een flinke impuls wanneer 
Lukassen Produkties zich ook op het terrein van evenementenorganisatie begeeft. 
Als gevolg daarvan trekt Lukassen Produkties (beginnende) artiesten aan, die haar 
in de richting duwen van artiestenbegeleiding, een facet van artiestenmanagement. 
De mix van de drie professies levert Lukassen Produkties moeilijk imiteerbare spe-
cifieke ‘capabilities’ op, die de basis van haar succes vormen. De groei van het suc-
ces van Lukassen Produkties is te danken aan haar strategische management vanuit 
een ‘cross functional approach’ met financieel gewin als belangrijkste drijfveer. Het 
marktdenken vormt de ‘shared basic assumption’ van Lukassen Produkties. Het 
domineert het reilen en zeilen van het bedrijf en werkt de diversiteit in het arties-
tenbestand van Lukassen Produkties in de hand. Zij vormen een ‘differentiated 
unity’ door hun verschillen in muziekgenre en in professioneel niveau en vragen 
om begeleiding op maat. Lukassen Produkties en haar artiesten zijn geen hecht 
collectief door de ‘balanced reciprocity’ in hun onderlinge verhouding. Lukassen 
Produkties heeft namelijk met name artiesten in huis, die makkelijk te bemid-
delen zijn en vrijwel direct geld opleveren. De werking van dat mechanisme staat 
Lukassen Produkties in de weg uit te groeien tot een succesvol artiestenmanage-
mentbureau. Artiestenmanagement is immers geënt op een mechanisme, waarbij 
investeringen zich (mogelijk) pas terugverdienen op de langere termijn.

780 Vgl. Sahlins in: Komter, 1996
781 Vgl. Morgan, 1992
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4. Conclusie: succesfactoren in de 
(Nederlandstalige) muziekbusiness

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de centrale vraag in deze studie: Welke factoren 
zijn cruciaal om in de hedendaagse Nederlandstalige muzieksector succes te orga-
niseren en te managen? 

Wat doen Volendam Music BV en Lukassen Produkties om het succes van hun 
artiesten te organiseren en te managen en waardoor is dat ingegeven? Op basis 
van de twee voorgaande hoofdstukken blijkt dat Volendam Music BV en Lukassen 
Produkties weliswaar actief zijn in dezelfde sector en contextueel met dezelfde 
machten te maken hebben, maar zij voor de rest nogal van elkaar verschillen. 
Onderstaand schema maakt de verschillen tussen beide bedrijven inzichtelijk en 
geeft weer hoe Volendam Music BV en Lukassen Produkties vorm en inhoud geven 
aan het management van hun artiesten. 

Volendam Music BV Lukassen Produkties

Sector Muziek- en entertainmentbusiness Muziek- en entertainementbusiness

Core business Artiestenmanagement Boekingsagent en evenementenorganisator

Primaire drijfveer Professionaliteit lange termijn Omzet en winst, korte termijn

Werkwijze Flexibel, overwegend improviserend en 
experimenterend, gericht op vernieuwing

Vastomlijnd, overwegend routinematig, 
gericht op kostenreductie

Aard van de 
samenwerking

Multidisciplinaire samenwerking Interdisciplinaire samenwerking

Context Speelt nadrukkelijk in op de macht van 
het publiek en de macht van de media, 
maakt optimaal gebruik van professioneel 
netwerk om doelen te bereiken

Speelt goed in op de macht van het publiek 
en in mindere mate op de macht van de 
media, maakt gebruik van professioneel 
netwerk om doelen te bereiken

Strategie Risicobeheersing verankerd in 
business-strategie

Integratie van de verschillende vakgebieden 
vormt de business-strategie

Directie Eén familie, consistent geheel, eenduidige 
aanpak, ondubbelzinnig 

Overwegend één familie, verscheidenheid 
aan talent en competenties, individuele 
vrijheden

Managementstijl Top-down benadering met ruimte voor 
eigenheid van artiesten, veel aandacht 
voor de relatie

Geen uniforme managementstijl, 
overwegend taakgericht en zakelijk, wel 
ruimte voor inbreng van personeel

Cultuur Collectiviteit, vaste groep, hechte eenheid, 
gemeenschappelijke belangen staan 
voorop, sterk managementperspectief, 
familiecultuur is dominant, leef- en 
werkwereld zijn één

Diversiteit, wisselende groepen, losse 
banden, eigen belangen staan voorop, 
marktcultuur is dominant, gescheiden 
leef- en werkwereld

Kernwaarden Trust en Confidence, sterk geïncorporeerd Geen manifeste kernwaarden

Onderliggend 
mechanisme

General reciprocity Balanced reciprocity
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Voorgaand schema legt bloot op welke wijze Volendam Music BV en Lukassen 
Produkties (het behoud van) het succes van hun artiesten organiseren en waar dat 
mee te maken heeft. Ondanks de fundamentele verschillen tussen Volendam Music 
BV en Lukassen Produkties, komen hun succesfactoren wel overeen. Contextueel 
handelen is voor beide organisaties een succesbepalende factor. In dat kader speelt 
Volendam Music BV bewust in op de macht van het publiek, door het imago van 
haar artiesten te managen via journalistiek en social media. Zij onderkent daarmee 
tegelijk de enorme macht van de media en oefent via haar informele netwerk in-
vloed uit om haar artiesten positief in de publiciteit te krijgen. Lukassen Produkties 
wint het publiek op een andere wijze voor zich, vooral met de organisatie van de 
Megapiratenfestijnen. Hoewel ook Lukassen Produkties de macht van de media 
onderkent als factor voor succes in de muziekbusiness, oefent zij daar minder in-
vloed op uit dan Volendam Music BV. Voor Lukassen Produkies vormt dat mo-
gelijk nog een on(der)benutte bron van succes. Ook professionaliteit vormt voor 
beide organisaties een succesbepalende factor. Voor Volendam Music BV is profes-
sionaliteit een randvoorwaarde, wil zij met iemand zakelijk in zee gaan. Zelf is 
Volendam Music BV succesvol in haar vak door de wijze waarop zij invulling geeft 
aan de twee op elkaar ingrijpende kerntaken van artiestenmanagement, ‘organizing 
opportunities’ en ‘management of disagreement’. Lukassen Produkties blinkt uit 
als boekingsagent en is (inmiddels) ook kundig en bekwaam als organisator van 
evenementen. Het is voor Lukassen Produkties verleidelijk zich ook te begeven op 
het terrein van artiestenmanagement. Echter, daar ligt fundamenteel een ander 
mechanisme aan ten grondslag dan aan een boekingspraktijk of aan de organisa-
tie van evenementen. Verder voeren Volendam Music BV en Lukassen Produkties 
beide strategisch management, maar geven zij daar op verschillende wijze invul-
ling aan. Bij Volendam Music BV is risicobeheersing een integraal onderdeel van 
haar strategische management en bij Lukassen Produkties is dat niet het geval. 
Volendam Music BV houdt haar dienstverlening bewust ‘klein’ en zij focust op het 
management van een klein en vast artiestenbestand. Lukassen Produkties is breder 
in haar dienstenverlening en werkt juist met een groot en divers samengesteld ar-
tiestenbestand. De integratie van professies in haar dienstverlening vormt de basis 
van haar strategische management. Hoewel de wijze waarop Volendam Music BV 
en Lukassen Produkties invulling geven aan hun strategische management wezen-
lijk van elkaar verschilt, vormt het wel voor beide een bepalende succesfactor. Ook 
samenwerking is als factor bij zowel Volendam Music BV als Lukassen Produkties 
succesbepalend. Cruciaal voor succes is de wijze waarop wordt samengewerkt. Met 
multidisciplinaire samenwerking ligt een hogere mate van succes in het verschiet 
dan met interdisciplinaire samenwerking. Tot slot vormt de organisatiecultuur in 
beide gevallen een belangrijke bron voor succes, hoewel de culturen van Volendam 
Music BV en van Lukassen Produkties absoluut niet overeenkomen. 

Reflectie door de hoofdrolspelers
Jaap Buijs herkent bovengenoemde succesfactoren. In het kader van contextueel 
handelen acht hij het imago van de artiest van wezenlijk belang voor het verkrijgen 
en behouden van succes. “Een artiest kan de mooiste muziek maken, maar toch niet 
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succesvol zijn omdat hij bijvoorbeeld als persoon de mensen niet aanspreekt”, reageert 
Jaap. Hij houdt het imago van zijn artiesten dan ook zeer bewust in het oog en 
zoekt middelen ter versterking daarvan. Hij vertelt dat Monique Smit sinds medio 
2012 het gezicht is van ‘Schoenenreus’, omdat die winkelketen veel kinderschoe-
nen verkoopt en Monique veel kinderfans heeft. Ook geeft hij aan dat hij zeker 
twee à drie jaar bezig is geweest de Nederlandse Spoorwegen aan Nick & Simon 
te verbinden. Daarmee bevestigt hij dat ‘organizing opportunities’ in combinatie 
met ‘management of disagreement’ de spil van artiestenmanagement vormt. Jaap 
is van mening dat een artiest met een goede manager aan zijn zij niet per se een 
boekingsagent nodig heeft. Hij onderkent dat een boekingsagent primair gericht 
is op het realiseren van zoveel mogelijk boekingen en niet altijd blijk geeft van een 
vooruitziende blik. Zelf heeft hij wel eens ‘nee’ gezegd tegen verzoeken een artiest 
van hem te boeken, simpelweg omdat het evenement niet bij de artiest past of het 
succes van de artiest op de (middel)lange termijn in de weg staat. Hij geeft een 
voorbeeld: “Nick & Simon staan in oktober met eigen concerten in het Gelredome, 
dus laat ik ze vrijwel niet boeken voor festivals in de zomer. Als mensen ze al op een 
festival hebben gezien, komen ze niet meer naar het Gelredome.” Jaap geeft aan dat 
(artiesten)management voor hem altijd strategisch van aard is en een goede wissel-
werking met de artiest van doorslaggevend belang is. Hij benadrukt dat artiest en 
manager samen keuzes maken en beslissingen nemen. De (eigen) mening van ar-
tiesten vindt hij erg belangrijk, omdat het nieuwe gezichtspunten biedt. “Niemand 
heeft de wijsheid in pacht. Ik heb het zelf ook wel eens bij het verkeerde eind gehad en 
keuzes gemaakt die niet goed zijn uitgepakt”, aldus Jaap. Een (organisatie)cultuur 
met een gezonde mix van ‘top-down’ en ‘bottom-up’ vormt volgens hem de bron 
van elk succes, waar dan ook. 

Ook Leon Lukassen en Joyce Lukassen onderschrijven de uitkomsten van het on-
derzoek. Leon geeft aan dat Volendam Music BV en Lukassen Produkties elk in-
derdaad een ander business-model hebben en daardoor zeer van elkaar verschillen. 
Lukassen Produkties wedt op meerdere paarden tegelijk vanuit het principe “massa 
is kassa.” De artiestenbegeleiding van Lukassen Produkties is daardoor minder in-
tensief dan bij Volendam Music BV. Lukassen Produkties neemt altijd het imago 
van de artiest in haar begeleiding mee. Wel denkt Leon dat het imago-vraagstuk bij 
de meeste artiesten van Lukassen Produkties minder groot is dan bij de artiesten 
van Volendam Music BV. “Hoe hoger de status van de artiest, hoe groter het belang het 
imago te managen”, aldus Leon. Hij vertelt dat de verhoudingen tussen Volendam 
Music BV en Lukassen Produkties dermate goed zijn, dat ze als elkaars vraagbaak 
fungeren. Zij hebben bijvoorbeeld de handen ineen geslagen voor wat betreft het 
management en de boekingen van Jan Keizer & Anny Schilder. Joyce benadrukt 
dat Lukassen Produkties altijd het beste voor heeft met haar artiesten. “Als het de 
artiest goed gaat, gaat het ons ook goed”, stelt zij. Leon benoemt in dat verband een 
dilemma waar hij vrijwel altijd mee te maken heeft, namelijk de eeuwige strijd 
tussen investeren en terugverdienen. “Elke euro die je uitgeeft, moet uiteindelijk wel 
rendabel zijn”, stelt hij. Leon staat open voor de wensen en dromen van artiesten 
maar gaat daar niet in mee als de risico’s niet voldoende te beheersen zijn. Leon 
vindt multidisciplinaire samenwerking belangrijk in relatie tot het organiseren en 
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managen van succes in de muziekbusiness. Hij ziet voor de toekomst de ‘one stop 
shop’ voor zich waarin artiestenmanager, boekingsagent en platenmaatschappij sa-
mengaan en de lange termijn en korte termijn visie ten aanzien van een artiest 
integreren. Tot slot zien Leon en Joyce de ruimte voor verschillen binnen Lukassen 
Produkties als een groot goed. “Wij zijn het vaak niet met elkaar eens, maar dat 
brengt juist scherpte, zorgt voor een gezonde balans en een beter resultaat”, besluit 
Leon, terwijl Joyce instemmend knikt.

De mening van collega’s uit de Nederlandstalige muziekbusiness
Willem van Schijndel is directeur van de WvS Music & Entertainment BV en zit al 
meer dan dertig jaar in de Nederlandstalige muziekbusiness. Willem vormt samen 
met Clemens van Bracht het feestduo ‘De Deurzakkers’ en is bovendien dé ontdek-
ker van Guus Meeuwis voor wie hij tot 2002 als manager fungeert. Willem ziet 
de muziekbusiness in een razendtempo veranderen. Hij geeft aan dat een artiest 
vergeleken met vroeger vrijwel geen muziek meer verkoopt en de markt voor feest-
muziek wegebt. “Veel artiesten redden het niet in de markt van nu”, stelt Willem. 
Tegenwoordig zijn alleen de échte muzikanten, de artiesten die live muziek maken 
en met band optreden, nog levensvatbaar volgens Willem. Het publiek is kritischer 
dan ooit en wil kwaliteit zien. “Alleen met een écht goede hit, scoor je nog”, aldus 
Willem. Hij is van mening dat het continu zaak is de interesse van het publiek voor 
een artiest te kweken. In de muziekbusiness is marketing een steeds belangrijker as-
pect geworden in het organiseren en managen van succes. In dat kader neemt ook 
het belang van het imago van de artiest toe, hoewel dat uiteraard alleen opgaat voor 
muziekgenres waar nog een markt voor is. Willem beaamt dat een manager die uit-
eenlopende belangen weet om te zetten in win-win situaties en op die manier voor 
de artiest kansen weet te creëren en te benutten, zijn vak goed verstaat en voor de 
artiest het verschil kan maken. Dat betekent volgens Willem dat een cultuur met 
ruimte voor eigen inbreng van de artiest belangrijk is, maar dat een manager wat 
hem betreft wel het laatste woord heeft. Hij stelt in dat verband: “Niets moet, maar 
als een manager zegt dat iets moet, dan moet het ook.” Hij licht toe dat een manager 
iets dergelijks alleen zal zeggen in het belang van de artiest. Willem stipt daarmee 
het belang van vertrouwen en loyaliteit in de verhouding tussen de artiest en zijn 
manager aan. Tot slot is Willem van mening dat een artiest niet per se een boekin-
sagent nodig heeft en zegt: “Het is zaak te zorgen dat het publiek de artiest kent en 
dan volgen de boekingen vanzelf.”. Hij schat in dat in de toekomst artiesten zelf hun 
platen uitbrengen en hun boekingen regelen. 

Modestus Management is het managementbureau van Guus Meeuwis en Gers 
Pardoel. Dorien Leurs van Modestus Management geeft aan dat zij raakvlakken 
ziet, maar qua aanpak ook verschillen. Zo doet Guus geen tape-optredens maar 
treedt hij uitsluitend op met zijn live band, spelen zij net als Volendam Music 
BV in op het publiek maar gaan zij anders om met de media. “Wij zoeken de 
pers alleen op als er iets te promoten is, bijvoorbeeld een nieuw album of een nieuwe 
reeks stadionconcerten”, stelt Dorien. Guus houdt privé en zakelijk zoveel mogelijk 
gescheiden en werkt over het algemeen alleen mee aan muziek gerelateerde inter-
views. De authenticiteit van Guus speelt daarin volgens haar een belangrijke rol. 
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“Guus is 100% zichzelf ”, aldus Dorien. Modestus Management vormt het imago 
van haar artiesten niet volgens een vooropgezet plan. Wel is het uitgangspunt dat 
Guus een A-merk is. Hij verbindt zich daarom alleen maar aan andere A-merken, 
zoals de Albert Heijn in 2010. Modestus Management doet zelf de boekingen van 
Guus voor besloten optredens. Voor openbare optredens is hij te boeken via een 
boekingsagent die het klappen van de zweep kent bij festivals en bovendien een 
breed netwerk heeft in dat circuit. Het uitbesteden van deze boekingen is dus een 
bewuste keuze in het belang van Guus. Dorien erkent dat het creëren en benutten 
van kansen en het omvormen van uiteenlopende belangen tot een win-win situ-
atie kernaspecten zijn van artiestenmanagement. Een artiestenmanager moet een 
omgeving creëren waarin de artiest zich kan focussen op het maken van muziek. 
Volgens Dorien is vertrouwen onontbeerlijk in de relatie tussen manager en artiest. 
“Een artiest kiest uiteindelijk een manager en niet andersom”, stelt Dorien. Ze legt uit 
dat een manager bepalend en van groot belang kan zijn, maar niet onvervangbaar 
is. In tegenstelling tot de artiest zelf. Voor een manager is het daarom van belang 
goed aan te (blijven) sluiten bij de artiest en de relatie te bestendigen. Dorien ver-
telt dat een manager naast zijn artiest moet staat om diens muzikale dromen waar 
te maken. Ze vertelt: “Guus wilde graag ‘Groots Overzee’ doen. Curaçao is voor ons 
een nieuwe markt waar wij ons dan in gaan verdiepen om te kijken hoe we een der-
gelijk concert kunnen realiseren.” Het illustreert dat creativiteit en risicobeheersing 
geïntegreerd zijn en het strategische management op de balans van beide berust. 
De cultuur van Modestus Management heeft ruimte voor inbreng van individuen, 
maar heeft ook ‘corporate’ elementen zoals een gemeenschappelijk doel en sociale 
cohesie. De combinatie vormt voor Modestus Management een bron van succes. 

Froukje Kits en Marc de Bruin zijn werkzaam bij MBN Producties. Samen doen zij 
het management en de boekingen van onder meer popband De Kast en frontman 
Syb van der Ploeg. Froukje onderschrijft contextueel handelen als een cruciale 
factor voor succes in de Nederlandstalige muziekbusiness en dat het imago van de 
artiest daar een belangrijke rol in speelt. Zij vertelt: “We worden vaak benaderd als 
de provincie Friesland centraal staat. Als bijvoorbeeld de Elfstedentocht er aan komt, 
wordt Syb gevraagd voor een reactie of voor medewerkerking aan een programma. Men 
ziet De Kast en vooral Syb als ambassadeur van Friesland. Dat is onontkoombaar en 
vinden wij ook prima. Hoewel het Friese stempel hen misschien beperkt, heeft het een 
bepaalde charme.” Froukje vertelt dat MBN Producties naast de artiest staat en ook 
samen met de artiest invulling geeft aan het management. Zij geeft aan dat het wel 
eens nodig is het enthousiasme van een artiest af te remmen teneinde de kwaliteit 
van de artiest (op de lange termijn) te borgen. MBN Produkties doet dat in goed 
overleg met de artiest. Zij komen in gezamenlijkheid tot keuzes en besluiten over 
wat (nu) wel of niet. MBN Producties doet naast het management ook de boekin-
gen van artiesten en dat werkt prima. Zij stelt: “Op deze manier houden wij de naam 
van de artiest hoog en hoeven wij als management ook geen problemen op te lossen als 
gevolg van een eventuele harde manier van zaken doen van een boekingsagency.” Tot 
slot vertelt Froukje dat binnen MBN Producties de lijnen kort zijn, doordat ze met 
een klein aantal mensen zijn. “Ieder geeft op op zijn eigen manier invulling aan het 
management en wij vullen elkaar daarin mooi aan”, aldus Froukje. 
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Patrick Kraakman is directeur van Agents After All Theater en fungeert als boe-
kingsagent voor onder meer Blof en Racoon. Hij onderkent dat artiestenmanage-
ment een vak apart is en de ‘credibility’ van de artiest voorop heeft staan. In dat 
verband is het zaak keuzes te maken en de manager kan daar een belangrijke rol in 
spelen. Patrick geeft een voorbeeld: “Wil je als artiest publiciteit vanwege je muziek 
of vanwege je persoon? Mijn mening is dat het om de muziek moet gaan.” Patrick geeft 
aan dat een beginnende artiest andere behoeftes heeft dan een gearriveerde artiest. 
“Een gearriveerde artiest weet wat hij nodig heeft, terwijl een beginnende artiest nog 
zoekende is”, aldus Patrick. Een manager zorgt vaak voor de juiste balans. Patrick 
vertelt: “Als een artiest grootse plannen heeft, zal een manager de artiest voorrekenen 
hoeveel hij dan moet verkopen, wil hij de kosten eruit halen.” Als boekingsagent voelt 
Patrick zich “de vertegenwoordiger van de artiest.” Hij gaat voor de beste deal en 
dient primair het belang van de artiest. “Ik ben geen broodboeker”, stelt Patrick en 
vertelt dat hij meer aanvragen voor een artiest ontvangt, dan dat zij bespelingen 
hebben. Hij werkt als boekingsagent dan ook nauw samen met de managers van de 
artiesten die ook werkzaam zijn bij Agents After All. De artiesten waarmee Agents 
After All werken, zijn zelf songwriter en dus creatief, experimenterend en inno-
verend. “Het creatieve proces begint bij de artiest zelf ”, aldus Patrick. Doordat een 
artiest werkt met een klein aantal vaste mensen, zijn de lijnen kort en is het snel 
schakelen. Elke artiest vraagt om een andere benadering. Volgens Patrick is het van 
belang aan te sluiten bij de artiest. 

Bovenstaande reflecties van collega-bureau’s uit de Nederlandstalige muziekbusi-
ness bevestigen de succesfactoren die zijn gedestilleerd uit de praktijk van Volendam 
Music BV en Lukassen Produkties. 

Cruciale succesfactoren in de Nederlandstalige muziekbusiness
Welke factoren zijn cruciaal om in de hedendaagse Nederlandstalige muziekbusi-
ness succes te organiseren en te managen? 

Voor succes in de Nederlandstalige muziekbusiness is meer nodig dan talent en 
geluk. Het vereist in de eerste plaats contextueel handelen. Marktbesef en markt-
gevoel zijn onontbeerlijk om het succes van een artiest te organiseren en duurzaam 
te managen. Van belang is met het muziekgenre, de sound, het imago en de pro-
motie van de artiest goed in te (blijven) spelen op de behoeftes van het publiek. 
Daarnaast is het zaak onderscheidend te zijn ten opzichte van collega-artiesten, 
omdat de onderlinge concurrentie in de Nederlandstalige muziekbusiness groter is 
dan ooit. Sinds de vrijwel onbeperkte mogelijkheden tot digitalisering van muziek 
schiet het aantal muziekartiesten namelijk als paddenstoelen uit de grond en is het 
publiek steeds minder genegen muziek te kopen. Publiciteit is daarom een groot 
goed voor artiesten. Echter, zij lopen daarbij op tegen de enorme macht van de me-
dia, die bijna ondoorgrondelijk is. Per radio- en televisiezender is ‘airplay’ slechts 
weggelegd voor een selecte groep artiesten. Om die reden creëert de muzieksector 
zelf nieuwe wegen voor (beginnende) artiesten teneinde het publiek te bereiken. De 
(Nederlandstalige) muziekevenementen rijzen de pan uit en vormen een belangrijk 
platform voor artiesten. Ook slaan gerenommeerde artiesten steeds vaker de han-
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den ineen met andere bedrijven. Zij zoeken de publiciteit op door mee te werken 
aan commercials voor een bepaald product of voor een winkelketen. Bovendien 
levert hen dat een extra inkomstenbron op. Artiesten die gewild zijn bij het publiek 
en al enige naam en faam hebben, vormen dan zelf een handelsmerk. Dat verlengt 
hun levensduur als muziekartiest en vormt een opstap voor loopbaanpaden, die als 
alternatief kunnen dienen wanneer het muzikale succes weer afneemt. 

Strategisch management is een cruciale factor. In de Nederlandstalige muziek-
business draait het organiseren en managen van succes om het creëren en benut-
ten van kansen. Het begeleiden van een artiest in zijn ontwikkeling volstaat niet. 
Artiestenmanagement ziet ook toe op alle andere aspecten die nodig zijn voor de 
opbouw en bestendiging van succes. Het is een vak apart met ‘organizing opportu-
nities’ en ‘management of disagreement’ als kerntaken. ‘Organizing opportunities’ 
gaat over het creëren van kansen voor de artiest door (nieuwe) mogelijkheden tot 
publiciteit uit te denken, (via relevante contacten) te organiseren en daarbij een 
meersporenbeleid te hanteren. Het benutten van kansen gebeurt via ‘management 
of disagreement’: met het oog op het succes van de artiest het zodanig managen 
van uiteenlopende belangen, dat ze bij elkaar komen en uitmonden in een gemeen-
schappelijk belang in de vorm van een win-win situatie. Een succesvol artiesten-
manager signaleert kansen en weet machtsprocessen in het voordeel van de artiest 
te beslechten. Het organiseren en managen van succes in de Nederlandstalige mu-
ziekbusiness vereist derhalve goed artiestenmanagement. Dat is geënt op het me-
chanisme van ‘generalized reciprocity’. De manager ziet zijn inspanningen immers 
niet meteen beloond in de vorm van een (geldelijke) wederdienst van de artiest. In 
de verhouding manager en artiest ligt vertrouwen en loyaliteit besloten. De artiest 
heeft vertrouwen in de werkwijze van de manager. De manager vertrouwt erop dat 
de artiest loyaal is aan hem. Zowel manager als artiest gaan er van uit dat over en 
weer het vertrouwen niet wordt beschaamd. Gebeurt dat wel, dan vervalt de basis 
voor hun samenwerking. 

Een artiest kan baat hebben bij een boekingsagent. Een boekingsagent zorgt via 
promotie voor betaalde optredens van artiesten bij klanten en bemiddelt in dat ver-
band tussen hen. Een boekingsagent is gericht op de opbouw en bestendiging van 
relaties met zowel artiesten als met klanten. In dat verband spelen de opbouw en 
het behoud van vertrouwen een belangrijke rol. Het betreft niet alleen het vertrou-
wen in de goede intenties van de boekingsagent, maar vooral in haar werkwijze, 
competenties, procedures en pragmatisme. Een goede boekingsagent is een indivi-
dueel dienstverlener richting zowel haar klanten als haar artiesten. De individuele 
dienstverlening richting artiesten raakt echter in de verdrukking door de werking 
van het mechanisme van ‘balanced reciprocity’, dat over het algemeen aan de boe-
kingspraktijk ten grondslag ligt. Een boekingskantoor moet het immers hebben 
van artiesten die makkelijk te bemiddelen zijn en direct geld opleveren. Andersom 
neemt een artiest niet voor niets een boekingskantoor in de arm. Hij wil zich im-
mers verzekerd zien van betaalde optredens. Wel is het voor de artiest van belang 
dat die optredens de ontwikkeling en groei van zijn carrière niet in de weg (gaan) 
staan. In het kader van de opbouw van succes kan een artiest immers baat hebben 
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bij gerichte acquisitie, een selectief boekingsbeleid en ‘breakeven performances’, 
terwijl de boekingsagent dat over het algemeen juist schuwt. Een artiestenmanager 
ziet toe op de individuele dienstverlening van de boekingsagent en intervenieert 
zo nodig in het belang van de artiest of houdt de boekingen van de artiest bewust 
(deels) in eigen hand.

Om in de Nederlandstalige muziekbusiness tot succes te komen, dat te bestendigen 
en uit te bouwen, is synergie in de samenwerking van de betrokken professionals 
achter de schermen cruciaal. Vele actoren werken op professionele gronden in ver-
schillende verbanden samen ten behoeve van het succes van de artiest. Wanneer zij 
multidisciplinair samenwerken oftwel hun verschillende expertises samensmelten 
tot één geheel, komt dat de kwaliteit van de songs, optredens, concerten en overige 
produkten van de artiest ten goede. Interdisciplinaire samenwerking, waarbij zij 
autonoom voortborduren op elkaars aandeel, zorgt voor synergisme, maar niet 
voor synergie en heeft een dempende werking op het succes van de artiest. Synergie 
is tot stand te brengen en te optimaliseren door grensoverschrijdend samen te 
werken. Een samenwerkingsgericht netwerk leent zich goed voor (de ontwikke-
ling van) grensoverschrijdende samenwerking (in de muzieksector). Immers, in 
een dergelijk netwerk wordt de samenwerking tussen de professionele eenheden, 
die afkomstig zijn uit verschillende organisaties en institutioneel gelijk zijn aan 
elkaar, aangejaagd door het collaboratieve leiderschap van de eenheid die op basis 
van gezag in het hart van het netwerk staat. Van daaruit is de aanzet te geven tot 
inductieve reciprociteit, samenwerking binnen het netwerk tussen de verschillende 
professionele eenheden onderling, wat kenmerkend is voor een succesvol samen-
werkingsgericht netwerk. Co-creatie, synergie in optima forma, ligt vervolgens in 
het verschiet. Dat vormt de basis voor gedeeld leiderschap van de verschillende 
professionals, waarbij zij samen staan voor het behalen, behouden en uitbouwen 
van het succes van de artiest. Succes in de (Nederlandstalige) muziekbusiness drijft 
uiteindelijk op gedeeld leiderschap en is niet terug te voeren tot alleen de artiest 
of zijn manager. 

Professionaliteit is randvoorwaardelijk voor de opbouw, het behoud en de groei 
van succes in de Nederlandstalige muziekbusiness. In de eerste plaats is de mate 
van professionaliteit van de artiest zelf bepalend. Hoewel een routinematig wer-
kende artiest wel tot succes kan komen, is het ontwikkelen en uitbouwen van 
succes in de Nederlandstalige muziekbusiness het meest kansrijk met een artiest 
die experimenteert en innovatief is ingesteld (I-professional). Met een artiest die 
daarin lerend of competent is, is succes op te bouwen. Met een extern resultaat-
gerichte of geïntegreerde I-professional als artiest, is succes ook te behouden en 
uit te bouwen. Een artiest, die bovendien de impact van eigen handelen op de 
buitenwereld overziet en de gevolgen daarvan onderkent, heeft de meeste kans op 
duurzaam succes. Ook de professionaliteit van de actoren die ten behoeve van de 
artiest opereren, is van belang. Hun collectieve reflexiviteit versterkt door grens-
overschrijdende samenwerking. Een ‘community of multidisciplinary practice’ 
biedt experimenterende en innoverende professionals uit verschillende domeinen 
de gelegenheid praktijksituaties uit te wisselen en te bespreken om op die manier 
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grensoverschrijdend te leren samenwerken. Een ‘community of multidisciplinary 
practice’ ligt ten grondslag aan een (succesvol) samenwerkingsgericht netwerk, een 
organisatievorm die gebruikelijk is in de hedendaagse muzieksector. 

Ook in de muziekbusiness vormt (organisatie)cultuur een kritische succes-
factor. Het vormt een niet-imiteerbare bron van succes, maar kan succes ook 
in de weg staan. Het succes van een artiest is niet ingegeven door een bepaalde 
(organisatie)cultuur. Elke cultuurvorm heeft sterktes en zwaktes. In het kader van 
het organiseren en managen van het succes van een artiest, is het van belang de 
cultuuraspecten die daaraan bijdragen te koesteren, te benutten en strategisch in te 
zetten. Tegelijkertijd is het zaak de cultuuraspecten, die in de weg staan aan (ver-
dere groei van) succes (tijdig) te onderkennen en te doorbreken. Diverse auteurs 
zijn van mening dat de kracht van cultuur is gelegen in eenheid, sterke verbonden-
heid en gemeenschappelijkheid. Sommige auteurs zijn genuanceerder en geven aan 
dat diversiteit inherent is aan (organisatie)cultuur. Toch vinden ook zij dat te veel 
diversiteit (subgroepen) het bereiken van succes in de weg staat. Auteurs die be-
pleiten dat los-vast verbanden van individuen niet in de weg staan aan succes, zijn 
nauwelijks te vinden. In de muzieksector staat niet alleen een hoge mate van collec-
tiviteit garant voor succes. Ook diversiteit of zelfs fragmenatie kan als krachtsbron 
fungeren en de ultieme bron voor succes vormen. Een (organisatie)cultuur waarin 
karakters, persoonlijkheden en preferente werkwijzen goed gedijen, waarin genoeg 
ruimte is voor eigenheid, draagt positief bij aan succes. Voor de één is dat een 
omgeving waarin de familiecultuur de boventoon voert, voor de ander is dat juist 
een omgeving met een overwegend hiërarchische, marktgerichte of adhocratische 
cultuur. 

Bredere toepasbaarheid in de muziekbusiness
Toetsing van het bovenstaande bij een tweetal kenners van de (internationa-
le) muziekbusiness wijst uit dat de succesfactoren in brede zin opgaan voor de 
muziekbusiness.

Wilbert Mutsaers is sinds 2009 zendermanager van Radio 3 FM, Radio 6 Soul & 
Jazz en FunX en boogt op jarenlange ervaring in de muziekbusiness gezien zijn ar-
beidsverleden bij Mojo Concerts, Sony Music en Universal Music. Ook buiten het 
Nederlandstalige segment is volgens Wilbert het belang van contextueel handelen 
groot en zijn daarbij twee aspecten cruciaal, namelijk promotie en timing. Ook het 
imago is belangrijk. In dat verband acht Wilbert het voor veel artiesten risicovol 
medewerking te verlenen aan een commercial. “Artiesten die in het volkse repertoire 
zitten, komen daar gemakkelijker mee weg. Nick & Simon met de NS is geen pro-
bleem. Kane in een dergelijke spot zou een ramp betekenen voor hun imago”, stelt hij. 
Uiteraard zijn er uitzonderingen, maar veelal betreft het dan ‘high end’ artiesten 
in combinatie met spectucalaire commerials, zoals op dit moment Beyoncé te zien 
is in een spot van Pepsi-cola. Wilbert onderschrijft het uitgangspunt dat een ar-
tiestenmanager een andere focus heeft dan een boekingsagent en het om die reden 
verstandig lijkt die rollen niet in één hand te leggen. Hij zegt: “Dat is alleen anders 
indien de manager erg goed is, het verschil in belang begrijpt en daarin de juiste keuzes 
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kan maken.” Hij geeft aan dat grote artiesten hun internationale tours (boekin-
gen) juist bewust uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven die wereldwijd werken 
zoals Live Nation, AEG en Scorpio. Of elke artiest een manager nodig heeft om 
succesvol te zijn en te blijven, is de vraag. “Sommige artiesten kunnen zichzelf prima 
managen en zijn daar zelfs bij gebaat, andere artiesten zouden in succestermen ner-
gens zijn zonder een goede manager”, aldus Wilbert. Tot slot geeft Wilbert mee dat 
muziek het mooiste is dat er is en tegelijk erg ‘life-style’ en ‘momentum’ gevoelig 
is. Waardering van muziek is subjectief en volgens Wilbert slechts tot op zekere 
hoogte stuurbaar en hetzelfde geldt voor het succes van een artiest. 

Jan van der Plas is docent aan de Fontys Rockacademie, redacteur van OOR-ma-
gazine (popmuziektijdschrift) en auteur van de Muzikantengids. Jan is zelf muzi-
kant, heeft jarenlang in de organisatie van Vrienden van Amstel Live gezeten en 
is zeer goed thuis in de (internationale) muziekbusiness. Volgens Jan is het belang 
van contextueel handelen in relatie tot het imago van de artiest in de Engelstalige 
popmuzieksector nog groter dan in de Nederlandstalige muzieksector. Hij geeft 
Caro Emerald als voorbeeld van een Engelstalige artiest, wiens imago versterkt is 
door een commercial en daar haar doorbraak aan te danken heeft. De videoclip van 
haar nummer ‘A Night Like This’ maakt in 2009 deel uit van de Martini Moments 
Campagne en zorgt ervoor dat haar debuutalbum in januari 2010 op de eerste 
plaats binnenkomt in de Nederlandse Album Top 100. “Artiesten die internationaal 
succesvol zijn, zoals Armin van Buuren, dragen contextueel handelen in zich en heb-
ben van nature marktbesef en marktgevoel”, aldus Jan. Hij noemt ook Mick Jagger 
en Madonna als artiesten die intuïtief aanvoelen wat wel of niet aanslaat bij het 
publiek en daar hun succes op enten. Een goede manager is volgens Jan ook voor 
internationaal succesvolle artiesten onontbeerlijk “niet alleen om zaken voor hen te 
regelen, maar vooral als sparringpartner en vertrouwenspersoon.” Jan kan overigens 
geen succesvolle artiestenmanager noemen die niet charismatisch is en tegelijker-
tijd risicobewust is. Dat is volgens hem ook nodig, want: “Een artiestenmanager 
heeft immers relaties te onderhouden en mensen voor zich te winnen om zaken gedaan 
te krijgen, maar moet ook goed ‘nee’ kunnen verkopen als dat nodig is.” Over de rol 
van de boekingsagent zegt Jan: “Artiesten van groot formaat, zoals de band Coldplay, 
hebben geen boekingsagent (nodig), artiesten van minder groot formaat wel.” Een 
boekingsagent wil een artiest het liefst zo vaak mogelijk tegen een zo hoog moge-
lijke prijs bemiddelen. Volgens Jan is dat in de Engelstalige popmuzieksector of 
dancescene niet anders dan in de Nederlandstalige muzieksector. Ook geeft hij aan 
dat wereldwijd succesvolle artiesten drijven op multidisciplinaire samenwerking 
en wijst erop dat in de muziekbusiness professionals uit de verschillende discipli-
nes vanuit hun aard flexibel zijn en hun onderlinge gunfactor hoog is. Zij weten 
stuk voor stuk welke impact het heeft op een ieder van hen als bijvoorbeeld een 
optreden niet goed loopt en zij zullen dat koste wat het kost willen voorkomen. 
Dat succes niet alleen te putten is uit ‘corporate culture’ beaamt Van der Plas. Hij 
wijst op de vele vreemde eenden in de bijt in de Nederlandse muziekbusiness, die 
juist succesvol zijn omdat ze anders zijn en doen en zich niet onderwerpen aan 
de ‘corporate culture’ van hun management. Spinfish en Anouk zijn volgens hem 
illustratief. 
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Een voorbeeld voor andere sectoren
Van Hees en Verweel zetten uiteen dat in organisaties drie aspecten een belangrijke 
rol spelen, namelijk ‘system’, ‘life’ en ‘participant’. Indien het accent ligt op het 
systeem van de organisatie, dan bepaalt de functionele rangorde (macht) de gang 
van zaken en heeft de instrumentele benadering de overhand in de onderlinge 
communicatie. Indien in de organisatie het accent ligt op ‘life’ dan bepalen de 
sociale onderlinge verhoudingen de gang van zaken en is de communicatie au-
thentiek. Indien de ‘participant’ in de organisatie de ruimte heeft invloed uit te 
oefenen op de gang van zaken in de organisatie, dan zijn ‘system’ en ‘life’ in de 
organisatie geïntegreerd. Bestaande managementconcepten gaan over het algemeen 
voorbij aan de invloed van ‘participants’ in de organisatie782. In de management-
literatuur ligt de focus op de beheersing van de gang van zaken in de organisatie 
(system) of op het inspireren en samenbinden van de mensen in de organisatie 
(life). Echter, in moderne organisaties zijn volgens Van Hees en Verweel ‘system’ 
en ‘life’ steeds meer geïntegreerd en is de humaniserende organisatie in opkomst783. 
Dat de (Nederlandse) muziekbusiness daarin voorop loopt, tonen de bevindingen 
van mijn studie aan. Het succes in de muziekbusiness is geworteld in de integratie 
van ‘system’ en ‘life’ met als resultaat een belangrijke rol voor ‘particpants’ in de 
organisatie, waardoor co-creatie en gedeeld leiderschap ontstaat als basis voor con-
textueel handelen en strategisch management. Ik veronderstel dat op deze voet ook 
bedrijven uit andere sectoren succesvol(ler) kunnen zijn.

782 Van Hees en Verweel, 2006
783 Van Hees en Verweel, 2006
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Samenvatting 

‘Een wereld van succes’ doet verslag van een studie naar het organiseren en managen 
van succes in de Nederlandstalige muziekbusiness aan de hand van de praktijk van 
Volendam Music BV en Lukassen Produkties. Volendam Music BV doet het ma-
nagement van een viertal succesvolle Nederlandstalige artiesten, namelijk Jan Smit, 
Nick & Simon, de 3JS en Monique Smit. Lukassen Produkties is boekingsagent 
voor een groot aantal Nederlandstalige artiesten, is organisator van onder meer 
het Megapiratenfestijn en begeleidt een aantal van haar artiesten. In deze studie is 
de begeleiding van Lukassen Produkties ten aanzien van volkszanger Winnie, de 
band Hike en het feestduo de Gebroeders Ko betrokken. Gekeken is wat Volendam 
Music BV en Lukassen Produkties (niet) doen om het succes van hun artiesten 
te organiseren en het behoud daarvan te managen. Daarbij is gelet op wat goed, 
minder goed of niet goed gaat en waar dat mee te maken heeft. In het bijzonder 
is de wijze waarop Volendam Music BV en Lukassen Produkties vorm en inhoud 
geven aan het management van hun artiesten en de beweegredenen daarvoor on-
der de loep genomen. Ook zijn de ambities van Volendam Music BV en Lukassen 
Produkties in het oog gehouden. Centraal staat de vraag wat cruciaal is om succes 
in de hedendaagse Nederlandstalige muzieksector te organiseren en te managen 
en welke factoren daaraan bijdragen of daaraan in de weg staan. Professionaliteit, 
(artiesten)management, samenwerking, organisatiecultuur, betekenisgeving en 
machtsprocessen zijn thema’s die aan de orde zijn in deze studie. 

Aanpak
In het kader van deze studie is kwalitatief onderzoek verricht bij Volendam Music 
BV en Lukassen Produkties middels deskresearch, (participerende) observaties en 
interviews. Ik ben het onderzoek gestart als buitenstaander, onbekend met de mu-
ziekbusiness. Gaandeweg het onderzoek ben ik meer en meer ingewijd geraakt en 
heb ik me een goed beeld kunnen vormen van het reilen en zeilen van Volendam 
Music BV en Lukassen Produkties in de jaren 2010 tot en met 2012. De bevin-
dingen uit mijn (participerende) observaties vormen de belangrijkste bron in het 
onderzoek. Tijdens de observaties heb ik gelet op de omgang van betrokkenen met 
elkaar, de zaken waarover overeenstemming dan wel verschil van inzicht bestaat, 
het verloop van hun interactieprocessen, de manifestatie van subgroepen, de wijze 
waarop betrokkenen macht inzetten in relatie tot hun (in)formele positie, de ma-
nier waarop betrokkenen hun vak uitoefenen en de wijze waarop zij met elkaar 
samenwerken. De bevindingen uit de observaties zijn bij betrokkenen geverifieerd 
via kwalitatieve interviews, waarbij ik via een open vraagstelling werkwijzen nader 
heb laten toelichten en verduidelijken. De perspectieven van betrokkenen geef ik 
op intersubjectieve wijze weer. Betrokkenen ‘vertellen’ op welke wijze zij (hun) 
succes organiseren en managen en waardoor dat is ingegeven. Door dat af te zetten 
tegen relevante literatuur is een helder beeld verkregen over de succesfactoren van 
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Volendam Music BV en Lukassen Produkties. Die succesfactoren zijn ter toetsing 
voorgelegd aan een drietal collega-bureaus en een tweetal kenners van de (interna-
tionale) muziekbusiness in brede zin.

In deze studie staan interacties centraal: tussen het publiek en artiest, tussen mana-
ger en artiest, tussen manager en boekingsagent, tussen artiest en boekingsagent, 
tussen boekingsagent en klant etcetera. Belangen spelen een grote rol in de mu-
ziekbusiness en zijn van invloed op de interacties die plaatsvinden in het kader van 
het organiseren en het managen van het succes van de artiest. Deze studie geeft 
inzicht in de verschillende belangen die daarbij spelen, de wijze waarop daarmee 
wordt omgegaan en de impact daarvan op het succes van de artiest. Uitgangspunt 
bij de analyse is de gelaagdheid in processen. Deze studie geeft dan ook op verschil-
lende niveaus een inkijk in de Nederlandstalige muziekbusiness. Op organisatieni-
veau is het onderscheid tussen front stage, backstage en under the stage gebruikt. 
Niveaus in de onderlinge betrekkingen van mensen zijn weergegeven op collectief 
niveau, op het niveau van subgroep(en) en op individueel niveau. Op basis hier-
van is inzicht verkregen in de structuur (formele onderlinge verhoudingen), maar 
vooral in de cultuur (werkelijke onderlinge verhoudingen) in de Nederlandstalige 
muziekbusiness en de doorwerking daarvan op de aanpak ten aanzien van de op-
bouw, het behoud en de uitbouw van het succes van de artiest. 

Uitkomsten van het onderzoek
Hoofdstuk twee geeft inzicht in de praktijk van Volendam Music BV. Het laat 
zien hoe zij het succes van Jan Smit, Nick & Simon, de 3JS en Monique Smit 
organiseert en managet. Daarin is zij succesvol door de wijze waarop zij invul-
ling geeft aan de twee op elkaar ingrijpende kerntaken van artiestenmanagement, 
‘organizing opportunities’ en ‘management of disagreement’. Volendam Music BV 
speelt bewust in op de macht van het publiek, door het imago van haar artiesten 
te managen via journalistiek en social media. Zij onderkent daarmee tegelijk de 
enorme macht van de media en oefent via haar informele netwerk invloed uit om 
haar artiesten positief in de publiciteit te krijgen. Volendam Music BV weet zich 
binnen de (Nederlandstalige) muziekwereld als een machtig speler neer te zet-
ten door haar strategie, structuur, cultuur en management. Bij Volendam Music 
BV is risicobeheersing een integraal onderdeel van haar strategische management. 
De cultuur van Volendam Music BV vormt de voedingsbodem voor haar succes. 
De Volendamse sociale context vormt het fundament voor de gang van zaken bij 
Volendam Music BV. Daarin staat het mechanisme van ‘generalized reciprocity’ 
centraal. Dat mechanisme gaat uit van het principe dat een dienst op enig moment 
wordt beloond met een wederdienst. De ‘managerial authority’ van Jaap Buijs en de 
kernwaarden ‘trust en ‘confidence’ kenmerken de ‘corporate culture’ van Volendam 
Music BV. Toch zijn ook verschillen per artiest zichtbaar en kent Volendam Music 
BV subculturen. Volendam Music BV biedt ruimte aan de eigenheid van haar 
artiesten. Duidelijk is dat professionaliteit een randvoorwaarde is voor Volendam 
Music BV, wil zij zakelijk met iemand in zee gaan. Het succes van de artiesten van 
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Volendam Music BV drijft op multidisciplinaire samenwerking achter de scher-
men waarbij diverse actoren in verschillende settings op verschillende momenten 
samenwerken. 

Hoofdstuk drie geeft inzicht in de praktijk van Lukassen Produkties. Het laat 
zien wat het aandeel van Lukassen Produkties is in het succes van haar artiesten. 
Lukassen Produkties is breed in haar dienstverlening en werkt met een groot en 
divers artiestenbestand. Lukassen Produkties heeft drie professies in huis. De in-
tegratie van deze professies in haar dienstverlening vormt de basis van haar stra-
tegische management. De boekingspraktijk vormt (van oudsher) het zwaartepunt 
in het succes van Lukassen Produkties. Doordat zij zich ook op het terrein van 
evenementenorganisatie begeeft, trekt Lukassen Produkties (beginnende) artiesten 
aan, die haar in de richting duwen van artiestenbegeleiding, een facet van arties-
tenmanagement. Financieel gewin vormt de belangrijkste drijfveer van Lukassen 
Produkties. Het marktdenken domineert het reilen en zeilen van het bedrijf en 
werkt de diversiteit in haar artiestenbestand in de hand. De artiesten vormen een 
‘differentiated unity’ door hun verschillen in muziekgenre en in professioneel ni-
veau en vragen om begeleiding op maat. Lukassen Produkties heeft vooral artiesten 
in huis, die gemakkelijk te bemiddelen zijn en vrijwel direct geld opleveren. Door 
het mechanisme van ‘balanced reciprocity’, waarbij een dienst (vrijwel) direct een 
wederdienst verlangt, vormen Lukassen Produkties en haar artiesten geen hecht 
collectief. Diversiteit vormt de kracht van Lukassen Produkties. Achter de scher-
men is de samenwerking veelal interdisciplinair van aard en staan routines verdere 
groei van succes in de weg. 

Uit de vergelijking van Volendam Music BV en Lukassen Produkties in hoofdstuk 
vier blijkt dat hun succesfactoren overeenkomen. Dat zijn: contextueel handelen, 
strategisch management, professionaliteit, multidisciplinaire samenwerking en or-
ganisatiecultuur. Wel verschillen Volendam Music BV en Lukassen Produkties in 
de wijze waarop zij deze factoren in hun praktijk invullen. Collega-bureau’s WvS 
Music & Entertainment BV, Modestus Management, MBN Producties en Agents 
After All Theater onderschrijven de succesfactoren. Ook uit hun reactie blijkt dat 
de invulling daarvan in de praktijk niet eenduidig is en per bureau verschilt. 

Conclusie
Sinds de vrijwel onbeperkte mogelijkheden tot digitalisering van muziek zijn markt-
besef en marktgevoel belangrijker dan ooit om succes in de (Nederlandstalige) 
muziekbusiness te organiseren en te managen. Van belang is met het muziekgenre, 
de sound, het imago en de promotie van de artiest goed in te (blijven) spelen 
op de behoeftes van het publiek. Daarnaast is het zaak onderscheidend te zijn 
ten opzichte van collega-artiesten, omdat ook de onderlinge concurrentie in de 
(Nederlandstalige) muziekbusiness groter is dan ooit. Publiciteit is een groot goed 
voor artiesten. Echter, zij lopen daarbij op tegen het feit dat per radio- en televisie-
zender ‘airplay’ slechts is weggelegd voor een selecte groep artiesten. De muzieksec-
tor creëert daarom zelf nieuwe wegen voor (beginnende) artiesten teneinde het 
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publiek te bereiken. (Nederlandstalige) muziekevenementen vormen een belang-
rijk platform voor artiesten. Ook zoeken gerenommeerde artiesten steeds vaker de 
publiciteit op door mee te werken aan commercials voor een bepaald produkt of 
voor een winkelketen. Zij vormen dan ook zelf een handelsmerk, waarmee zij hun 
levensduur als muziekartiest verlengen en alternatieve loopbaanpaden voor zichzelf 
creëren voor het geval het muzikale succes afneemt. 

Professionaliteit is randvoorwaardelijk voor de opbouw, het behoud en de groei 
van succes in de Nederlandstalige muziekbusiness. In de eerste plaats is de mate 
van professionaliteit van de artiest zelf bepalend, maar ook de professionaliteit van 
de actoren die ten behoeve van de artiest opereren, zoals de artiestenmanager, is 
van belang. Artiestenmanagement ziet toe op alle aspecten, die nodig zijn voor de 
opbouw en bestendiging van succes. Het is een vak apart met ‘organizing opportu-
nities’ en ‘management of disagreement’ als kerntaken. Een succesvol artiestenma-
nager signaleert kansen en weet machtsprocessen in het voordeel van de artiest te 
beslechten. Kundig en bekwaam artiestenmanagement is geënt op het mechanisme 
van ‘generalized reciprocity’, waarbij de manager zijn inspanningen niet meteen 
beloond ziet in de vorm van een (geldelijke) wederdienst van de artiest. In de ver-
houding manager en artiest ligt vertrouwen en loyaliteit besloten. Zowel manager 
als artiest gaan er van uit dat over en weer het vertrouwen niet wordt beschaamd. 
Gebeurt dat wel, dan vervalt de basis voor hun samenwerking. Een artiest kan baat 
hebben bij een boekingsagent, die via promotie zorgt voor betaalde optredens van 
artiesten bij klanten en in dat verband bemiddelt tussen hen. Een goede boekings-
agent is een individueel dienstverlener richting zowel haar klanten als haar arties-
ten. De individuele dienstverlening richting artiesten kan echter in de verdrukking 
raken door de werking van het mechanisme van ‘balanced reciprocity’, dat over het 
algemeen aan de boekingspraktijk ten grondslag ligt. Een boekingskantoor moet 
het immers hebben van artiesten die makkelijk te bemiddelen zijn en direct geld 
opleveren. Andersom neemt een artiest niet voor niets een boekingskantoor in de 
arm. Hij wil zich immers verzekerd zien van betaalde optredens. Wel is het voor de 
artiest van belang dat die optredens de ontwikkeling en groei van zijn carrière niet 
in de weg (gaan) staan. In het kader van de opbouw van succes kan een artiest im-
mers baat hebben bij gerichte acquisitie, een selectief boekingsbeleid en ‘breakeven 
performances’, terwijl de boekingsagent dat over het algemeen juist schuwt. Een 
artiestenmanager ziet toe op de individuele dienstverlening van de boekingsagent 
en intervenieert zo nodig in het belang van de artiest of houdt de boekingen van 
de artiest bewust (deels) in eigen hand.

Om in de Nederlandstalige muziekbusiness tot succes te komen, dat te bestendigen 
en uit te bouwen, is synergie middels multidisciplinaire samenwerking van de be-
trokken professionals achter de schermen cruciaal. Synergie is tot stand te brengen 
en te optimaliseren door grensoverschrijdend samen te werken. Een ‘community of 
multidisciplinary practice’ ligt ten grondslag aan een (succesvol) samenwerkingsge-
richt netwerk, een organisatievorm die gebruikelijk is in de hedendaagse muziek-
sector en zich goed leent voor (de versterking van) grensoverschrijdende samen-
werking (in de muzieksector). Co-creatie, synergie in optima forma, ligt vervolgens 
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in het verschiet. Dat vormt de basis voor gedeeld leiderschap van de verschillende 
professionals, waarbij zij samen staan voor het behalen, behouden en uitbouwen 
van het succes van de artiest. Succes in de (Nederlandstalige) muziekbusiness drijft 
uiteindelijk op gedeeld leiderschap en is niet terug te voeren tot alleen de artiest 
of zijn manager. Ook in de muziekbusiness is (organisatie)cultuur een kritische 
succesfactor. Het vormt een niet-imiteerbare bron van succes, maar kan succes ook 
in de weg staan. Het succes van een artiest is niet ingegeven door een bepaalde 
(organisatie)cultuur. In de muzieksector staat niet alleen een hoge mate van collec-
tiviteit garant voor succes. Ook diversiteit of zelfs fragmentatie kan als krachtsbron 
fungeren en de ultieme bron voor succes vormen. Een (organisatie)cultuur waarin 
karakters, persoonlijkheden en preferente werkwijzen goed gedijen, waarin genoeg 
ruimte is voor eigenheid, draagt positief bij aan succes. Voor de één is dat een 
omgeving waarin de familiecultuur de boventoon voert, voor de ander is dat juist 
een omgeving met een overwegend hiërarchische, marktgerichte of adhocratische 
cultuur. 

De oogst
De meeste bestaande studies richten zich op de succesfactoren van de artiest zelf en 
gaan minder (diep) in op de rol en het aandeel van de manager in het succes van 
een artiest. De literatuur die voorhanden is op dit terrein is Angelsaksisch van aard 
en voornamelijk geschreven vanuit een ‘how to do’ perspectief, met als vertrekpunt 
dat succes maakbaar is door een aantal stappen in een bepaalde volgorde te zet-
ten. Dat het complexer is dan dat, toont deze studie aan. Het onderzoek brengt 
(nieuwe) wetenschappelijk gefundeerde inzichten inzake het organiseren en ma-
nagen van succes van muziekartiesten. Toetsing van de uitkomsten bij een tweetal 
kenners van de (internationale) muziekbusiness in brede zin, levert het beeld op 
dat de succesfactoren ook daar opgaan en hooguit wat accentverschillen kent ten 
opzichte van de Nederlandstalige muzieksector. De bevindingen stellen artiesten 
en hun managers in de muziekbusiness in staat gerichter te werken aan de opbouw, 
het behoud en de groei van hun succes. De muziekbusiness kan bovendien een 
voorbeeld zijn voor andere sectoren. In de muziekbusiness is succes immers gewor-
teld in de integratie van ‘system’ en ‘life’ met als resultaat een belangrijke rol voor 
‘particpants’ in de organisatie, waardoor co-creatie en gedeeld leiderschap ontstaat 
als basis voor contextueel handelen en strategisch management. Ik veronderstel dat 
op deze voet ook bedrijven uit andere sectoren succesvol(ler) kunnen zijn.
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Summary 

‘A world of success’ is about organizing and managing of success in the Dutch 
music business on the basis of Volendam Music BV and Lukassen Productions. 
Volendam Music BV is managing four successful Dutch artists: Jan Smit, Nick & 
Simon, 3JS and Monique Smit. Lukassen Productions is booking agent for a lot 
of Dutch artists, is organizing Dutch music events such as the ‘Megapiratenfestijn’ 
and is helping artists to build their career. This study shows in what way Lukassen 
Productions is helping folk singer Winnie, popband Hike and party duo Gebroeders 
Ko. In this reserach an analysis is made of the things Volendam Music BV and 
Lukassen Productions do (not) to succeed, in what way they give assistance tot 
their artists and for which reasons. The ambitions of both companies is also part 
of the research. The central question is: what is crucial to organize and manage 
success in the Dutch music business nowadays. Theme’s in case of this study are: 
professionalism, (artist) management, collaboration, organizational culture, pro-
cesses of interaction and processes of power. 

Approach
This is based on qualitative research with deskresearch, (participative) observations 
and interviews as methods of research. I started the research as an outsider, not 
knowing anything about the music business. Step by step I became an insider. I 
learnt to know Volendam Music BV and Lukassen Productions in the period 2010, 
2011 and 2012. The findings from the (participative) observations is the most 
important source in this study. During the observations I paid attention to the 
way people interact. I noticed their agreements and differences and the way they 
deal with it. I looked for the way they use power in their interactions in relation to 
their formal position in the organization and cooperation. I checked all of it by in-
terviews with open questions. In this way I gave the opportunity to explain and to 
complete the way of working (together). The result is an intersubjective report of 
the perspectives of the people of Volendam Music BV and Lukassen Productions. 
They ‘tell’ their story, explaining in which way they organize and manage their suc-
cess and why they choose that way. By opposing that with relevant literature I got 
the crucial successfactors of Volendam Music BV and Lukassen Productions clear. 
I checked these factors by submitting them to four collegues and two connoiseurs 
of the (international) musicbusiness. 

This study concerning organizing and managing of success in the Dutch music 
business is all about interactions: between public and artist, between manager and 
artist, between manager and bookingagent, between artist and bookingagent, bet-
ween bookingagent and client and so on. Interests play a big part in the music busi-
ness and are determent for the processes of interactions to organize and manage 
succes of an artist. This study shows the different interests in that case, the way of 
dealing with that and the impact of it on the success of an artist. Starting-point 
in analyzing the different interests is the stratification of processes. In this study I 
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make the differences in interests within organizations clear by distinguishing front 
stage, backstage and under the stage as different levels. I report the different levels 
in mutual relations by distinguishing a collective level, subgroup levels and indivi-
dual levels. From here I give insights into the structure (formal mutual relations) 
of the Dutch music business and in its culture (real mutual relations) as well. I 
explain the transmission of it to the policy of building, maintaining or expanding 
succes in the Dutch music business. 

Results
Chapter two provides an insight into the practice of Volendam Music BV. It shows 
how the company organizes and manages the success of Jan Smit, Nick & Simon, 
3JS and Monique Smit. Volendam Music BV is successful in artistmanagement be-
cause of the way she fulfills the two major tasks of that profession, ‘organizing op-
portunities’ and ‘management of disagreement’. Volendam Music BV deliberately 
plays on the power of the public by managing their artists image through journa-
lism and social media. She uses her informal network to get positive publicity for 
her artists. Volendam Music BV is known as a powerful player within the Dutch 
music business as a result of her strategy, structure, culture and management. Risk 
management is an integral part of Volendam Music BV’s strategic management. 
The culture of Volendam Music BV is the basis of her success with underneath 
the mechanism of ‘generalized reciprocity’ and the social context of Volendam as 
fundament. The principle of the mechanism of ‘generalized reciprocity’ is that a 
service is repaid by a service at any time in the future. The ‘corporate culture’ of 
Volendam Music BV is characterized by the managerial authority of Jaap Buijs 
and the core values ‘trust’ and ‘confidence’. However, Volendam Music BV has 
subcultures and offers space to the individuality of her artists. Their success relies 
on the multidisciplinary collaboration of various actors who are chosen for their 
professionalism.

Chapter three provides an insight into the practice of Lukassen Productions. It 
shows the share of Lukassen Productions in the success of her artists. Lukassen 
Productions has a broad range of services and is working with a lot of different 
artists. Lukassen Productions practices three professions. From a historical point 
of view the company is successful as bookingagent. Because of starting organizing 
big Dutch music events Lukassen Productions attracts (beginning) artists. They 
pull the company into a facet of artistmanagement: giving assistance to artists in 
careerbuilding. The strategy of Lukassen Productions is based on the integration 
of her three professions. The company is driven by financial gain. It dominates the 
practice of Lukassen Productions and is the cause of the diversity which characte-
rize the company. The artists are a ‘differentiated unity’. Their differences in music 
style and in professionalism ask for tailored assistance. Lukassen Productions pre-
fers to work with direct negotiable artists who bring in money on the short term. 
The mechanism of ‘balanced reciprocity’ is underneath the practice of Lukassen 
Productions. The principle of that mechanism is: a service is paid back immedi-
ately or on short term. Because of this principle Lukassen Productions and her 
artists don’t rely on a corporate culture. The strenght of Lukassen Productions is 
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laying in diversity and subcultures. Backstage the collaboration is generally inter-
disciplinairy. Routines obstruct further growth of succes of the artists of Lukassen 
Productions. 

From the comparison of Volendam Music BV and Lukassen Productions in chap-
ter four it points out that their successfactors are the same: acting contextually, 
strategic management, professionalism, multidisciplinairy collaboration and or-
ganizational culture. However, Volendam Music BV and Lukassen Productions 
differ in the way of translating them into practice. Similar Dutch companies such 
as WvS Music & Entertainment BV, Modestus Management, MBN Productions 
and Agents After All Theatre endorse the successfactors, but also from their re-
view it appears that there is no common way to translate them into practice to be 
successful. 

Conclusion
Due to the unlimited possibilities to digitilize music market awareness is indis-
pensable to organize and manage success in the music business. It is necessary to 
fit the music style, sound, image and promotion of the artist to the needs of the 
public. Also it is important to be distinctive from other artists as the competition 
in the (Dutch) music business is more than ever. For that reason the importance 
of publicity has increased. But ‘airplay’ on radio or television is only reserved for 
a few artists. That’s why the music business creates own new ways for (beginning) 
artists to reach their public. (Dutch) music events are an important platform for 
(beginning) artists. Furthermore, renowned artists gain publicity by performing in 
commercials for a specific product or store. Very popular artists even become their 
own trademark to prolong their career. It helps them into new alternative career 
paths in case their success decreases.

Professionalism is essential to build, maintain and expand success in the Dutch 
music business. In the first place the professionalism of the artist is crucial, but 
the professionalism of others who work with or for the artist, such as a manager, is 
important as well. Artist management includes all aspects which are necessary for 
building, maintaining and expanding success of the artist. It is a profession with 
‘organizing opportunities’ and ‘management of disagreement’ as core elements. A 
successful artist manager identifies opportunities and knows how to settle proces-
ses of power in the favor of the artist. Artist management is based on the former ex-
plained mechanism of ‘generalized reciprocity’. The personal relationship between 
manager and artist relies on trust and loyalty. Both assume that their trust will not 
be betrayed. If it does, the basis for their cooperation is gone. An artist can benefit 
from a booking agent, who is taking care of promotion of the artist, arranges paid 
performances and puts the artist under the best terms on stage. A good booking 
agent provides individual services to clients and artists. The latter is often hit in the 
tribulation because of the mechanim of ‘balanced reciprocity’ which is generally 
common for a booking agent. After all, a booking agent lives by artists who are 
easily negotiable and bring in earnings on a short term. On the other hand an artist 
is cooperating with a booking agent to be ensured of paid performances which fit 
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with the career of the artist and helps growing it. An artist can profit from tailored 
acquisition, a selective nose for paid performances or even ‘breakeven performan-
ces’, while the booking agent generally is not working like that. An artist manager 
forces the booking agent into tailored services by intervening if necesary for the 
sake of the artist. The alternative is an artist manager who is deliberately doing the 
bookings of his artists himself. 

To build, maintain and expand success in the Dutch music business synergy of 
all the professionals around the artist by their multidisciplinairy collaboration is 
crucial. Cross-functional collaboration helps to create and optimalize synergy. A 
‘community of multidisciplinary practice’ is the basis of a (successful) collabora-
tion-oriented network, a common structure in the music business nowadays and 
lending itself well for (the development of ) cross-functional collaboration (in the 
music business). Co-creation is synergie at its best and is the basis of shared lea-
dership. If different professionals stand together to build, maintain and expand 
the success of the artist, they show shared leadership. Success in the (Dutch) music 
business ultimately relies on shared leadership and depends not only on the artist 
or his manager. Also in the music business the (organizational) culture is a critical 
successfactor. It is a source of success which can’t be imitated, but it also can ob-
struct success. The success of an artist is not determined by a certain (organizatio-
nal) culture. In the music business collectivity is not a guarantee for success. Also 
diversity and even fragmentation can be sources for success. An (organizational) 
culture with space for characters, personalities and preferent practices of artists 
contribute to their success. One needs a dominant family culture, another needs 
a bureaucratic culture, a market-orientated culture or an adhocratic culture to 
succeed. 

The yield of the research
Most existing studies focus on the successfactors of the artist himself and describe 
less (deep) the role of the manager in the success of an artist. The existing literature 
on this topic is Anglo-Saxon and mainly written from a ‘how to do’ perspective 
with the baseline that success is formed top-down by taking a number of steps in a 
specific order. This study shows that it is more complex than that and brings (new) 
evidence-based scientific insights. A cross-check of the results points out the vali-
dity of the successfactors in the broader music business with some differences in 
emphasis from the Dutch music business. The results of this study can help artists 
and managers in the music business to build, maintain and expand success. The 
music business is an example for other branches. In the music business success is 
rooted in the integration of ‘system’ and ‘life’, resulting in a significant role for all 
‘participants’ from where co-creation and shared leadership florish as a basis for ac-
ting contextually and strategic management. I suppose that on this foot companies 
from other branches can also be (more) successful.
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Dankwoord 

Met veel plezier heb ik de afgelopen drie jaar een studie gemaakt van de 
Nederlandstalige muziekbusiness. Deze studie zou het licht niet hebben gezien 
zonder het vertrouwen en de steun van menigeen. Ter afsluiting dank ik graag een 
aantal van hen met naam en toenaam.

Mijn dank gaat allereerst uit naar mijn promotoren, Paul Verweel en Jan 
Boessenkool. Beste Paul, mijn onderzoeksvoorstel deden jouw wenkbrauwen 
fronsen. Een studie naar het succes van Jan Smit? Ondanks jouw twijfels over het 
thema, gaf je groen licht en ben je met open vizier achter me gaan staan. Je las mijn 
manuscripten in sneltreinvaart en altijd met een kritische blik. Je voorzag me van 
zeer waardevolle feedback en hield me scherp tot de laatste letter van mijn script. 
Je bent een promotor eerste klas!
Beste Jan, zonder jou was ik deze studie nooit begonnen. Je hebt me uitgedaagd 
tot verdere zelfontplooiing en daar ben ik je zeer dankbaar voor. Dankzij jou ben 
ik verborgen talenten weer gaan benutten en heb ik verloren passies herontdekt. 
Je was relaxed, geïnteresseerd en toegewijd tot in het oneindige. Daarom recht uit 
mijn hart: Jan, je bent goud! 

Voor de inkijk in hun bedrijven dank ik Jaap Buijs en Leon Lukassen. Beste Jaap, 
als de meest succesvolle artiestenmanager in de hedendaagse Nederlandstalige 
muziekbusiness mocht je niet ontbreken in deze studie. ‘Don’ Jaap, het was een eer 
je te leren kennen en over jouw levenswerk een boekje open te mogen doen. 
Beste Leon, je hebt van Lukassen Produkties een veelzijdig bedrijf gemaakt en hebt 
het keurmerk van beste boekingskantoor verdiend. Het was een genoegen Lukassen 
Produkties van binnenuit te leren kennen. Veel dank voor je gastvrijheid.
Ook alle overige betrokkenen van Volendam Music BV en Lukassen Produkties 
ben ik zeer erkentelijk voor hun bereidheid mij mee te laten lopen en tekst en 
uitleg te geven over hun bezigheden. In het bijzonder wil ik alle betrokken arties-
ten bedanken. Overal waar jullie komen, willen mensen een praatje maken, een 
handtekening, een foto..... Tijd en ruimte zonder in de schijnwerpers te staan, is 
voor jullie een schaars goed. Dankjewel, dat jullie mij achter de schermen hebben 
toegelaten en mij jullie vertrouwen hebben geschonken. 

Mijn vriend, Rodger de Wit, verdient een pluim. Lieve Rodger, je hebt me (te) vaak 
moeten missen en je hebt daar nooit een kik over gegeven. Dank voor je geduld 
en begrip. Voor de screening van mijn manuscripten op spellingfouten en verkeerd 
taalgebruik dank ik mijn dierbare broer, Harry Manuel. Verder dank ik mijn goede 
vrienden voor hun steun, interesse en betrokkenheid de afgelopen jaren.

Ik sluit af met een eervolle en liefdevolle vermelding van mijn wijlen vader, aan wie 
ik mijn gedrevenheid, discipline en doorzettingsvermogen dank. Je bent de engel 
op mijn schouder! 
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Overige geraadpleegde bronnen 

Officiële documenten

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, ‘Ver weg en dichtbij’, Den Haag, 
2000

NVPI (Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en 
geluidsdragers. NVPI Marktinformatie Audio 2009, 2010

Kranten, magazines en overige schriftelijke bronnen

Nieuwsbrieven Lukassen Produkties, 2011 en 2012

Metro, 30 december 2010, pagina 14

Smit, J., Jan., One Way Wind The Magazine, 2010, 25, 18 - 23

Songteksten Jan Smit, Strengholt United Media, 2008

De Volkskrant, 5 maart 2011

Vizier Oude IJsselstreek, 12 april 2011

De Stentor, editie Lochem, 15 april 2011

Berkelland Nieuws, 10 mei 2011

Nieuws uit de Achterhoek, 15 mei 2011

De Volkskrant, 6 januari 2012

C1000 magazine, jaargang 1, nummer 1, maart 2012

Televisie-uitzendingen en radioprogramma’s

‘Profiel van Jan Smit’ door F. de Poel, uitgezonden door de KRO op 25 mei 2010

‘Jan Smit, de zomer voorbij’, uitgezonden door de TROS in 2010 en in 2011

‘Gewoon Jan Smit’, uitgezonden door de TROS in 2010

‘RTL-Boulevard’, uitgezonden op 30 september 2010, 21 december 2010

‘Van der Vorst ziet sterren’, uitgezonden door RTL 4 op 1 oktober 2010

‘3JS op weg naar het songfestival’, uitgezonden door de TROS in januari en in mei 
2011

‘Casa Luna’, uitgezonden door de NCRV op Radio 1 op 11 mei 2011

Websites

www.jansmit.com geraadpleegd op 16 juni 2010

www.volendammusicbv.nl doorlopend geraadpleegd vanaf 1 juni 2010

www.innovatieforganiseren.nl geraadpleegd op 16 augustus 2010

www.bumastemra.nl geraadpleegd op 14 september 2010 en op 14 augustus 
2011

www.3js.nl geraadpleegd op 26 oktober 2010

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•
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www.lukassenprodukties.nl doorlopend geraadpleegd vanaf 1 november 2010

www.megapiratenfestijn.nl geraadpleegd op 28 oktober 2010 en op 12 december 
2010

www.jstyleclothing.nl geraadpleegd op 21 december 2010

www.leefjeuitconcerttour.nl geraadpleegd op 24 december 2010

www.songfestival.nl doorlopend geraadpleegd vanaf 15 januari tot en met 15 mei 
2011

www.nickensimon.nl geraadpleegd op 2 februari 2011

www.4xfier.nl geraadpleegd op 2 februari 2011

www.dutchcharts.nl geraadpleegd op 11 maart 2011

www.winnie.nl geraadpleegd op 2 februari 2011

www.hike.nl geraadpleegd op 24 april 2011

www.gebroedersko.nl geraadpleegd op 25 juni 2011

www.nu.nl geraadpleegd op 14 augustus 2011

www.hollandsehitsforum.nl geraadpleegd op 17 augustus 2011 en op 14 juli 
2012

www.nvpi.nl geraadpleegd op 24 september 2011

www.winnie.nl geraadpleegd op 15 oktober 2011

www.goudenpepernoot.nl geraadpleegd op 31 oktober 2011

www.berkmusic.nl geraadpleegd op 16 november 2011

www.telegraaf.nl geraadpleegd op 5 januari 2012

www.nlpop.blog.nl geraadpleegd op 10 maart 2012

www.angelabeeching.com geraadpleegd op 31 maart 2012

www.superparty.nl geraadpleegd op 4 juli 2012

www.sterrenparade.nl geraadpleegd op 4 juli 2012

www.nlpop.blog.nl geraadpleegd op 20 augustus 2012

www.managementsupport.nl geraadpleegd op 16 oktober 2012

www.nu.nl geraadpleegd op 21 oktober 2012

www.sterren.nl geraadpleegd op 22 oktober 2012

www.ewenger.com geraadpleegd op 21 november 2012

www.partyawards.nl geraadpleegd op 1 december 2012

www.janvis.nl geraadpleegd op 19 februari 2013

www.tribeboekingen.nl geraadpleegd op 19 februari 2013 

www.encyclo.nl geraadpleegd op 20 februari 2013
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Overzicht participerende observaties Volendam Music BV

Algemeen
Kantoor Volendam Music BV, Volendam, 2 november 2010

Kantoor Volendam Music BV, Volendam, 1 juni 2011

Votown Allstars concert, Stadion FV Volendam, Volendam, 5 juni 2011

Kantoor Volendam Music BV, Volendam, 6 juli 2011

Kantoor Volendam Music BV, Volendam, 13 juli 2011

Jan Smit
Signeersessie en optreden Amstelveen, promotie album ‘Leef ’, 25 september 
2010

Opbouw podium en decor Rijnhal Arnhem, ‘Leef-je-Uit’-tour, 18 oktober 
2010

Generale repetitie ‘Leef-je-Uit’-concert, Arnhem, 21 oktober 2010

(Voorbereidingen) openingsconcert ‘Leef-je-Uit’-tour, Arnhem, 22 oktober 
2010

(Aanloop naar) concert ‘Leef-je-Uit’-tour, Eindhoven, 27 november 2010

Opbouw podium en decor Ahoy Rotterdam, ‘15 jaar Jan Smit’-concerten, 19 
oktober 2012 

Generale repetitie ‘15 jaar Jan Smit’, Rotterdam, 20 oktober 2012

(Voorbereidingen) openingsconcert ‘15 jaar Jan Smit’, Rotterdam, 20 okto-
ber 2012

(Aanloop naar) concert ‘15 jaar Jan Smit’, Rotterdam, 27 oktober 2012

Nick & Simon
Signeersessie en optreden Utrecht, Nick & Simon, promotie album ‘Fier’, 2 
oktober 2010

(Voorbereidingen) optreden Museumplein Oudejaarsavond 2010, 31 decem-
ber 2010

(Voorbereidingen) generale repetitie ‘Fier’-tour, Groningen, 18 februari 2011

(Voorbereidingen) openingsconcert ‘Fier’-tour, Groningen, 19 februari 2011

(Aanloop naar) concert ‘Fier’-tour, Rotterdam, 9 april 2011

Voorbereidende bespreking ‘Symphonica in Rosso’, Volendam 13 juli 2011
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Voorbereidende bespreking ‘Symphonica in Rosso’, Hilversum 2 september 
2011

Voorbereidende bespreking ‘Symphonica in Rosso’, Utrecht, 14 september 
2011

(Voorbereidingen) generale repetitie ‘Symphonica in Rosso’, 7 oktober 2011

(Voorbereidingen) openingsconcert ‘Symphonica in Rosso’, 8 oktober 2011

3JS
(Voorbereidingen) ‘Hoger Harder Verder’-concert 3JS, Amsterdam, 30 okto-
ber 2010

(Voorbereidingen) Nationaal Songfestival, Hilversum, 30 januari 2011

Persconferentie inzake Eurovisie Song Festival, Volendam, 2 mei 2011

Voorbereidingen en aanloop naar Eurovisie Song Festival, Düsseldorf, 7 en 8 
mei 2011 

(Voorbereidingen) ‘Hoger Harder Verder’-concert 3JS, Amsterdam, 29 okto-
ber 2011

(Voorbereidingen en aanloop naar) theatertour ‘4 Elementen’, Beverwijk, 11 
januari 2012

Generale repetitie theatertour ‘4 Elementen’, Beverwijk, 11 januari 2012

(Voorbereidingen) start theatertour ‘4 Elementen’, Beverwijk, 12 januari 
2012

(Voorbereidingen) officiële uitreiking album ‘4 Elementen), Volendam, 27 
januari 2012

Monique Smit
Opnames programma’s TROS en Sterren.nl, Hilversum, 13 april 2011

Opnames interview en optreden Zapp Live, Hilversum, 16 april 2011. 

Opnames interview en optreden ‘Koffietijd’, Hilversum, 29 april 2011

Signeersessie en optreden, Amsterdam, 7 mei 2011

Optreden Megapiratenfestijn, Zelhem, 7 mei 2011

Optreden TROS Muziekfeest op het Plein, Bergen op Zoom, 21 juni 2011

Optreden Dutch Valley, Spaarnwoude, 13 augustus 2011 
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Overzicht participerende observaties Lukassen Produkties

Algemeen
(Voorbereidingen) Megpiratenfestijn Nieuwleusen, 29 oktober 2010 

(Voorbereidingen) Megapiratenfestijn Geldredome Arnhem, 15 december 
2010

Kantoor Lukassen Produkties, Nijmegen, 6 april 2011

(Voorbereidingen) Megapiratenfestijn Zelhem, 7 mei 2011

Podiumpop, Boekel, 25 juni 2011

Dutch Valley, Spaarnwoude, 13 augustus 2011

Megapiratenfestijn, Nieuwleusen, 28 oktober 2011

Megapiratenfestijn Katwijk, 24 maart 2012

Megapiratenfestijn Borger, 14 april 2012

Winnie
Singleopname, Schalbruch, Duitsland, 12 januari 2011

Optreden bij Dutch Valley, Spaarnwoude, 13 augustus 2011

Optreden bij het Megapiratenfestijn Nieuwleusen, 28 oktober 2011

Singleopname, Enschede, 21 maart 2012

Optreden bij het Megapiratenfestijn Borger, 14 april 2012

Opnames TROS-Sterrenparade, Hilversum, 29 april 2012 

Optreden Piekenkermis, Utrecht, 7 juli 2012

Avondvullend optreden Wanroy, 14 juli 2012

Hike
(Voorbereidingen) singlerelease, Varsseveld, 23 april 2011

Optreden Megapiratenfestijn, Zelhem, 7 mei 2011

Clipopnames single, Arnhem, 25 september 2011

(Voorbereidingen) singlerelease, Nieuwleusen, 28 oktober 2011

Live uitzending RTV-Oost, Hengelo, 10 november 2011

Opnames Sterrenparade TROS, Hilversum, 8 januari 2012

Singleopname, Didam, 12 april 2012
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Promotie bij Radio NL, Sneek, 5 juli 2012

Optreden Dutch Valley, Spaarnwoude, 11 augustus 2012 

Optreden in het kader van de promotietour Radio NL, Wapenveld, 8 septem-
ber 2012 

Gebroeders Ko
Optreden Poppodium Boekel, 25 juni 2011

(Voorbereidingen) Cliniclowns-concert, 6 juli 2011

Optreden Dutch Valley, 13 augustus 2011

Optreden Megapiratenfestijn, 28 oktober 2011

Sinterklaas Meezingshow, Meppel, 12 november 2011 

Clipopnames single, Raamsdonksveer, 18 januari 2012

Onames ‘Hart voor Muziek’, Helmond, 5 februari 2012 

Optredens carnaval, Brabant, 17 februari 2012

Opnames Sterrenparade TROS, Hilversum, 29 april 2012

(Voorbereidingen) 15-jarig jubileumconcert, Raamsdonksveer, 11 november 
2012 
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Lijst van geïnterviewde betrokkenen 

Volendam Music BV
Jaap Buijs (grondlegger/directeur/artiestenmanager);

Aloys Buijs (eigenaar/artiestenmanager);

Alice Buijs (eigenaar/artiestenmanager);

Marco Hovius (tourmanager Volendam Music BV);

Connie van Laarhoven (boekingsmedewerkser Volendam Music BV);

Paul Jong (platenmaatschappij Artist & Company);

Gerard Rutte (platenmaatschappij Artist & Company);

Jan Smit (artiest);

Nick Schilder (artiest);

Simon Keizer (artiest);

Jan Dulles (artiest);

Jaap Kwakman (artiest);

Jaap de Witte (artiest);

Monique Smit (artiest);

Gordon Groothedde (producer Nick & Simon en de 3JS) ;

Marcel Fisser (muzikaal bandleider van The Motherfockerband);

Ben Vosselman (hoofd beveiliging bij de concerten van Volendam Music 
BV);

Ruud Smit (voormalig directeur Jan Smit Merchandise);

Cor Veer (merchandiser en roadmanager Jan Smit);

Edward Beukers (communicatieadviseur inzake concerten);

Chris Bergwerff (intermediair voor concertlocaties en theatertournees);

Ineke Arkesteijn (kaartverkoop concerten);

Ad de Haan (showtechniek concerten);

Willem Harlaar (plugger en CD- en DVD verkoop concerten);

Jaap Hilhorst (cameraman FTV Productions);

Tim Toorman (verslaggever FTV Productions).
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Lukassen Produkties
Leo Lukassen (grondlegger Lukassen Produkties);

Leon Lukassen (eigenaar, algemeen directeur, artiestenmanager);

Joyce Lukassen (eigenaar, directeur, artiestenplanner, technisch producente 
Megapiratenfestijn);

Mariëlle Lukassen (eigenaar, directeur, merchandising Megapiratenfestijn);

Menno Muis (eigenaar, directeur, artiestenmanager);

Jan Oostra (terreinbeheerder Megapiratenfestijn);

Willie Oosterhuis (artiest/presentator Megapiratenfestijn);

Marc van Overbeek (geluidsman Megapiratenfestijn);

Wouter Spithorst (hoofd beveiliging Megapiratenfestijn Geldredome);

Wijnand Wagenvoort (coördinator pyrotechniek Megapiratenfestijn 
Geldredome);

Teun de Koning (commercieel manager, boekingen Lukassen Produkties);

Patrick van Bree (internetmarketeer en webdesign);

Winnie Adriaansz (artiest);

Ronald Lieberton (producer Winnie);

Maarten de Groot (producer Winnie);

John Schaap (media-begeleider Winnie);

Ronald Visch (platenmaatschappij RoodHitBlauw);

Jan van Rijswijk (commercieel manager, contactpersoon boekingen Hike);

Arthur ter Voert (artiest, bandlid Hike);

Remco Wijnands (artiest, bandlid Hike);

Mickael Kock (artiest, bandlid Hike);

Willem Kossink (artiest, bandlid Hike);

Dennis van der Kraan (plugger/promotie Winnie en Hike);

Willem Maatman (tekstschrijver/regisseur videoclips Hike);

Johan Terpstra (presentator Radio NL);

Ton Koopmans (artiest, Gebroeders Ko);

Gerard Koopmans (artiest, Gebroeders Ko);

Adrie van den Berk (Berk Music Productions).
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Lijst van overige geïnterviewden 

Willem van Schijndel (WvS Music);

Dorien Leurs (Modestus Management);

Froukje Kits (MBN Producties);

Patrick Kraakman (Agents After All Theater);

Wilbert Mutsaers (zendermanager Radio 3 FM en Radio 6 en Funx);

Jan van der Plas (docent Fontys Rockacademie).
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389curriculum vitae

Curriculum Vitae 

Karin Manuel is op 28 augustus 1972 geboren in Zwolle. In 1995 is zij afgestu-
deerd in de Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na een 
aantal jaren als jurist werkzaam te zijn geweest, is zij eind 1999 het HRM-werk-
veld ingestapt. Sindsdien is Karin op dat terrein werkzaam geweest bij diverse 
overheidsorganisaties en momenteel staat zij aan het hoofd van de afdeling HR 
& Organisatie van een Amsterdamse woningbouwcorporatie. Daarnaast is Karin 
sinds september 2012 lector HRM bij het NCOI en heeft ze een eigen adviesprak-
tijk, MMCT. 

Van 2008 tot 2010 heeft Karin de master Organisatie, Cultuur en Management 
gevolgd aan de USBO, welke zij heeft afgesloten met het predicaat cum laude. 
Nog hetzelfde jaar is ze met haar promotieonderzoek gestart. Zeer bewust heef 
ze gekozen voor een onderzoek binnen de Nederlandstalige muziekbusiness, een 
branche die iedereen van buiten kent, maar vanuit organisatiekundige optiek niet 
eerder van binnenuit is beschouwd en beschreven. Op eigen wijze toont ze met 
‘Een wereld van succes’ aan dat de branche een uiterst professionele business is, een 
voorbeeld voor andere sectoren.  
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Sidestone Press

‘Een wereld van succes’ geeft inzicht in de dynamiek van de Nederlandstalige 
muziekbusiness en beschrijft de professionele context van de artiest in dat verband. 
Aan de hand van de dagelijkse werkpraktijk van Volendam Music BV en van Lukassen 
Produkties wordt bloot gelegd welke factoren cruciaal zijn om in de hedendaagse 
Nederlandstalige muzieksector succes te organiseren en te managen. ‘Een wereld van 
succes’ ontrafelt de belangen die een rol spelen, analyseert de wijze waarop daarmee 
wordt omgegaan en geeft de impact daarvan op het succes van de artiest weer. 

Het onderzoek dat de basis vormt van ‘Een wereld van succes’ is uitgevoerd in de 
jaren 2010 tot en met 2012. Het onderzoek naar Volendam Music BV spitst zich toe 
op de wijze waarop Jaap Buijs met zijn kinderen, Alice en Aloys, te werk gaat met 
Jan Smit, Nick & Simon, de 3JS en Monique Smit. Het onderzoek naar Lukassen 
Produkties behelst de gang van zaken achter de schermen bij het Megapiratenfestijn 
en betreft ook de wijze waarop Lukassen Produkties volkszanger Winnie, de band 
Hike en het feestduo de Gebroeders Ko begeleidt. Hoewel Volendam Music BV en 
Lukassen Produkties verschillen in hun werkwijze, komen hun succesfactoren wel 
overeen. Toetsing van deze factoren bij een viertal collega-bureau’s en een tweetal 
kenners van de (internationale) muziekbusiness levert een consistent beeld op van de 
factoren die cruciaal zijn voor succes.

‘Een wereld van succes’ laat zien dat in de muziekbusiness succes gestoeld is op 
de input en het samenspel van alle betrokkenen, ongeacht hun formele onderlinge 
verhoudingen. Daarmee weerlegt het theorieën in de gangbare managementliteratuur 
die uitgaan van het principe dat formele verhoudingen juist leidend zijn voor succes en 
dat een cultuur met veel ruimte voor meningen en eigen werkwijzen van (individuele) 
betrokkenen succes in de weg staat. ‘Een wereld van succes’ bevat daarom niet alleen 
handreikingen voor professionals in de muziekbusiness, maar het kan ook organisaties 
in andere sectoren helpen succesvol(ler) te zijn.

Een wereld van succes
Organiseren en managen van succes in 
de Nederlandstalige muziekbusiness

Karin Manuel

E
en

 w
ereld

 van
 su

cces

Een wereld van succes

Karin
 M

an
u

el


