
Dankwoord erelidmaatschap Buma/Stemra 
 

 

Alweer zes jaar geleden nam ik afscheid van Buma Cultuur. Toen ik 
datzelfde jaar (2009) industrieprijs De Veer mocht ontvangen, dacht ik 

dat ik – na de Zilveren Harp, de Gouden Harp en de Exportprijs – alle 
beschikbare trofeeën wel toebedeeld gekregen had. Het erelidmaatschap 

van Buma/Stemra komt voor mij dus als een aangename verrassing. 
Behalve met trots, constateer ik ook met blijdschap dat bij Buma/Stemra 

uit het oog niet uit het hart is. 
 

Dat had ik in 1989, toen ik toetrad tot het Buma-bestuur, niet durven 
dromen. Ik herinner me nog de woorden van een van de zittende leden bij 

die gelegenheid: “Daar komen de rooien.” De BV Pop had zich immers bij 
FNV/KIEM aangesloten, en ja… vakbonden zijn ‘rood’. 

 
Hoewel het volgens mij met dat rode gevaar al met al nogal is 

meegevallen, mag je wel zeggen dat er sprake was van een 

cultuurverschil. En een groot verschil in leeftijd, waardoor het tussen de 
leden van de BV Pop en die van de Woord en Toondichters der Lichte 

muziek nogal eens botste. Toen BV Pop een zetel in het Buma-bestuur 
eiste, had dat zelfs het tegengestelde effect: één van onze leden werd de 

toegang tot het pand ontzegd. 
 

Een ander gedenkwaardig moment was mijn allereerste 
bestuursvergadering bij Buma. Nadat ik was voorgesteld, kwam een 

eerste bestuurslid op me af en maakte aanstalten om me te zoenen. Mijn 
reactie was een terugdeinzende beweging, want ja, het bestuur bestond 

uit 24 man. Ik dacht nog: ‘als we zo gaan beginnen, met zoveel man aan 
tafel, heb je kans dat je helemaal niet aan vergaderen toekomt’. Gelukkig 

is het bestuur nu een stuk kleiner, dus mocht er nog eens een dame 
worden benoemd, dan hoeft ze nog maar 12 man langs. 

 

Overigens ben ik, samen met Marjan Berk, de enige vrouw die ooit in het 
Buma-bestuur gezeten heeft. Zoals ik er zelf voor koos om Buma Cultuur 

te verlaten, voordat anderen die keuze voor mij zouden maken, zou het 
Buma/Stemra sieren om meer vrouwen in het bestuur op te nemen, 

voordat Den Haag dat verplicht stelt. Dat zou eens te meer aantonen dat 
Buma/Stemra wel degelijk met zijn tijd meegaat. 

 
Om te voorkomen dat ik word uitgemaakt voor een ‘sentimental Jerney’, 

lijkt het me beter om het hierbij te laten. Nogmaals bedankt voor mijn 
benoeming tot erelid van Buma/Stemra. In die rol zal ik me blijven 

beijveren voor de promotie van het Nederlands product. Immers: de 
beschaving van een land begint met de erkenning en waardering van het 

intellectueel eigendom. 
 

Dank u wel. 


