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Een grootschalig wetenschappelijk onder-
zoek naar het profiel van de amateurkun-
stenaar in Vlaanderen, uitgevoerd door de 
Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit 
Gent, schetst een goed beeld van al wie 
in Vlaanderen in zijn of haar vrije tijd met 
een of andere kunstvorm bezig is. En ook 
is het financiële luik van een hobby voor de 
meeste beoefenaars een bijkomstigheid, 
toch levert een blik op de portefeuille en 
de boekhouding van de creatieve hobby-
ist een interessant plaatje op. Want hoeveel 
kost de hobby van de folkmuzikant? En 
hoeveel geld brengt dat in het laatje, al die 
muzikale exploten?

Pop is duurder

Om te meten hoeveel wordt uitgegeven 
aan folkmuziek, maakten de onderzoekers 
een onderscheid tussen een aantal uitga-
venposten, zoals lidgelden, instrumenten 
en vorming. Ze vroegen de beoefenaars 
telkens hoeveel geld zij het afgelopen jaar 
besteed hadden aan deze zaken.
Slechts vijf procent van de ondervraagde 
beoefenaars zegt niets te betalen, tegen-
over 95 procent die wel kosten maakt voor 
zijn of haar hobby. Van die groep die wel 
kosten maakt, geeft bijna driekwart jaarlijks 
een bedrag tussen 250 en 4.999 euro uit 
aan zijn liefde voor de folk. Die groep kun-
nen we dan ook nog eens in twee delen: 
42 procent van de bevraagden legt per jaar 
tussen de 250 en de 999 euro opzij voor 
folk, een andere 32 procent doet dat met 
bedragen die variëren tussen 1.000 en 
4.999 euro. Wie geld aan z’n hobby be-
steedt, doet dat dus direct in aanzienlijke 
hoeveelheden.
Een vergelijking met de uitgaven binnen 
andere sectoren, levert eveneens interes-
sante cijfers op. Zo blijkt dat de folkmuzi-

kant gemiddeld veel geld uitgeeft aan zijn 
hobby, maar dat pop- en rockmuzikanten 
op dat vlak toch de kroon spannen. Daar 
geeft ruim 90 procent meer dan 250 euro 
uit op jaarbasis, tegenover 82 procent bij de 
folkmuzikanten. Bovendien besteedt meer 
dan de helft van de popmuzikanten jaarlijks 
over de 1.000 euro aan zijn of haar muziek, 
terwijl maar vier op de tien folkmuzikanten 
zo’n bedrag halen. Pop kost dus meer meer 
geld, maar folk loopt niet ver achterop.

Instrumenten en partituren

Als het geld van de folkliefhebber zo vlot 
over de toonbank gaat, waaraan wordt dat 
budget dan besteed? Aan een aantal din-
gen in elk geval niet: het huren van ruimtes 
zoals concertzalen, het betalen voor infra-
structuur (zoals repetitielokalen) en promo-
tie van zichzelf (bijvoorbeeld via internet of 
strooibriefjes). Aan deze drie uitgavenpos-
ten spendeert de folkmuzikant weinig mid-
delen. Zeven op de tien ondervraagden ge-
ven hier helemaal geen geld voor uit. 

De post waar bij de folkmuzikant het 
meeste geld naartoe gaat, is de aankoop 
van instrumenten en andere materialen. 
Meer dan een kwart van de ondervraag-
den geeft hier zelfs meer dan 1.000 euro 
per jaar aan uit. Maar ook voor vervoer en 

informatie en documentatie worden de 
folkportemonnees geregeld geopend. Aan 
beide uitgavenposten besteedt een derde 
van de achterban jaarlijks tussen de 50 en 
de 249 euro. 
Aan lidgelden en opleidingen geeft de helft 
van de folkliefhebbers bijna nooit geld, 
terwijl een derde van de beoefenaars hier 
toch tussen de 50 en de 249 euro per jaar 
aan spendeert. Ook hier kunnen we een 
interessante vergelijking maken met andere 
vormen van amateurkunsten. Waar meer 
dan de helft van de folkmuzikanten jaarlijks 
minstens 50 euro over heeft voor lidgelden, 
is dat bij popmuzikanten slechts 25 procent. 
Aan opleidingen besteedt een popmuzikant 
wel meer geld, al doet de folkmuzikant het 
ook op dat vlak nog altijd beter: vier op de 
tien pop-rockers geven meer dan 50 euro 
per jaar uit aan cursussen en workshops, 
terwijl bij de folkmuzikanten meer dan vijf 
op de tien hetzelfde doet. Een folkmuzikant 
heeft dus duidelijk meer centen veil voor 
een degelijke opleiding.
Uitgaven voor informatie en documentatie 
(zoals partituren, boeken, cd-roms en dvd’s) 
nemen in het budget van de gemiddelde 
folkie een belangrijke plaats in. Wanneer 
we de uitgaven hiervoor vergelijken met 
die in andere sectoren, dan stellen we zelfs 
vast dat de folkliefhebber het meest van 
alle amateurmuzikanten een budget voor-
ziet voor deze uitgavenposten. Terwijl de 
helft van alle amateurmuzikanten, verspreid 
over verschillende genres, nooit iets uit-
geeft aan partituren of boeken, zegt slechts 
28 procent van de actieve achterban van 
Muziekmozaïek daarvoor nooit in de buidel 
te tasten. Een mogelijke (gedeeltelijke) ver-
klaring hiervoor is dat folkmuzikanten meer 
opzoekwerk moeten verrichten om partitu-
ren te vinden die, vaker dan in andere sec-
toren, uit oude liedboeken komen.

Elke hobby kost geld, zo ook het spelen van folk en we-
reldmuziek. Actieve muzikanten binnen dit genre beste-
den vooral veel geld aan instrumenten, documentatie en 
vervoer, zo blijkt. Of ze zich daarmee onderscheiden van 
pakweg pop- en rockmuzikanten, dat zochten weten-
schappers van VUB en Universiteit Gent voor ons uit.

Boekhouding 
van folkmuzikant
niet in balans



D o s s i e r
Profiel van de folkmuzikant

Vooral de aankoop van 
instrumenten, het aanschaffen 

van documentatie en het 
vervoer naar activiteiten zijn 
grote uitgavenposten voor de 

folkmuzikant.
 

Als er toch inkomsten te vergaren zijn in de folkwereld, dan is dat vooral uit 
optredens of lesgeven.
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Lage inkomsten

Om geld te kunnen besteden, moet er na-
tuurlijk ook geld verdiend worden. Welke in-
komsten halen amateurmuzikanten uit hun 
kunst? En compenseren die inkomsten de 
uitgaven? 
Op dezelfde wijze als de uitgaven berekend 
werden, kunnen we ook een beeld schetsen 
van de inkomsten die beoefenaars halen uit 
hun folkhobby. Hier valt onmiddellijk op dat 
de inkomsten een pak lager liggen dan de 
uitgaven: iets minder dan de helft van de 
actieve achterban van Muziekmozaïek haalt 
helemaal niets of hoogstens 50 euro per jaar 
uit folkactiviteiten. Nog eens 30 procent van 
de ondervraagden verdient tussen de 50 en 
de 1.000 euro per jaar. Amper één op de vijf 
folkmuzikanten kan dus een aardige stuiver 
verdienen in zijn of haar vrije tijd.
Wanneer we de inkomsten in de folkwereld 
vergelijken met die in andere sectoren, dan 
merken we dat in geen enkele tak van de 
amateurkunsten groot geld te verdienen 
valt. Niettemin verdienen popmuzikanten 
en beeldende kunstenaars flink wat meer 
dan anderen. In vergelijking met popmuziek 

valt op dat folkmuzikanten het met heel wat 
minder inkomsten moeten stellen: waar bij 
de popmuzikanten slechts 28 procent niets 
verdient aan zijn of haar muziek, ligt dat 
aantal bij de folkmuzikanten met 47 procent 
niets-verdienenden toch een pak hoger. 
Anderzijds treffen we bij de folkmuzikanten 
wel een relatief grote groep aan die jaarlijks 
meer dan 1.000 euro inkomsten mag no-
teren. Deze groep is met 17 procent van de 
totale populatie zelfs iets groter dan de 16 
procent van de popmuzikanten die jaarlijks 
meer dan 1.000 euro verdient.

Optredens en lesgeven

Hoe de inkomsten gegenereerd worden, 
kan sterk verschillen van muzikant tot mu-
zikant. Wie jaarlijks meer dan 1.000 euro 
binnenhaalt, doet dat vermoedelijk via 
andere kanalen dan wie 50 euro op z’n 
bankrekening mag zetten. Daarom maak-
ten de onderzoekers een opdeling tussen 
een aantal mogelijke inkomstenbronnen, 
zoals lesgeven, verkoop van bijvoorbeeld 
cd’s én optredens. Voor elk van deze cate-
gorieën vroegen zij aan de achterban van 

Muziekmozaïek hoe hoog de inkomsten op 
jaarbasis lagen.
Als een folkmuzikant geld verdient, dan 
is dat vooral via optredens en lesgeven. 
Hoewel meer dan de helft van de actieve 
leden geen geld verdient aan optredens, 
kan meer dan een derde toch minstens 
250 euro op jaarbasis binnenhalen van op 
het podium. De groep die jaarlijks meer dan 
1.000 euro verdient aan optredens, is met 
11 procent zelfs behoorlijk groot in vergelij-
king met de categorieën die het met minder 
moeten stellen. Lesgeven mag dan wel op 
de tweede plaats komen als inkomstenbron 
voor de folkmuzikant, toch wordt hiermee 
door slechts 15 procent van de actieve folk-
muzikanten iets van geld verdiend. 
Popmuzikanten spannen duidelijk de kroon 
als het gaat om inkomsten uit optredens, 
met meer dan de helft van de ondervraag-
den die jaarlijks tussen 50 en 999 euro 
verdient door concerten te geven. Maar 
ook al ligt dat aantal bij de folkmuzikanten 
beduidend lager, een groter deel van hen 
(11 procent folkmuzikanten tegenover 9 
procent popmuzikanten) verdient jaarlijks 
toch meer dan 1.000 euro met optredens. 
Deze vaststelling sluit aan bij de eerdere 
bevinding dat een relatief grote groep folk-
muzikanten in het algemeen jaarlijks meer 
dan 1.000 euro verdient. Die 1.000 euro 
of meer is in de meeste gevallen duidelijk 
afkomstig van optredens.

Aanzienlijk bedrag

Conclusie: folk beoefenen is niet goed-
koop. Omdat de uitgaven hoger liggen dan 
de inkomsten, besteedt de aanhanger van 
Muziekmozaïek jaarlijks een aanzienlijk be-
drag aan zijn passie. Bij driekwart van de le-
den schommelt dat bedrag tussen de 250 
en de 4.999 euro. Dat geld gaat vooral naar 
instrumenten, informatie en vervoer. In ver-
gelijking met andere sectoren zoals pop-
muziek en beeldende kunsten, besteedt 
de folkliefhebber ook veel geld aan lid-
maatschappen en opleidingen. Inkomsten 
uit folkactiviteiten liggen dan weer een pak 
lager. Daarmee is duidelijk dat de meeste 
leden van Muziekmozaïek folk veeleer als 
hobby zien dan als (semi-)professionele 
bezigheid. 
Als er toch inkomsten te vergaren zijn in de 
folkwereld, dan is dat vooral uit optredens 
en lesgeven. Hier bestaat immers een niet 
onaanzienlijke groep leden die meer dan 
1.000 euro per jaar verdient met één van 
deze twee activiteiten of met een combi-
natie van beide. Kortom, de inkomsten die 
te vergaren zijn in de folkwereld, bevinden 
zich bij een kleine groep muzikanten. Alle 
anderen spelen vooral voor het plezier.

Julie Badisco
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Jaarlijkse inkomsten van amateurmuzikanten volgens muziekdiscipline 
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Inkomsten in euro 

n Muziek algemeen
n Pop/rockmuziek
n Folk/jazz/
 wereldmuziek
n Hafabra/klassiek

Niets < 50 € 50 - 249 € 250 - 999 € > 1.000 €
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Jaarlijkse uitgaven van amateurmuzikanten volgens muziekdiscipline 
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Uitgaven in euro 

n Muziek algemeen
n Pop/rockmuziek
n Folk/jazz/
 wereldmuziek
n Hafabra/klassiek

Niets < 50 € 50 - 249 € 250 - 999 € > 1.000 €

60

50

40

30

20

10

0


