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Right!

‘Wij zijn allemaal geboren met een talent 
voor muziek. En dat talent hebben we niet 
voor niets. Muziek raakt op een fundamen-
tele manier aan al die voor ons mens-zijn 
cruciale functies, zoals perceptie, geheu-
gen en emotie. Kennelijk doet muziek 
ertoe…’
Bovenstaande intro las ik in het rapport 
‘De Vergeten Luisteraar’, geschreven door 
Henkjan Honing, die als muziek- en cogni-
tiewetenschapper verbonden is aan de 
leerstoel Muziekwetenschap van de 
Universiteit van Amsterdam. Het rapport 
onderstreepte nog eens uitgebreid de ver-
schillende functionaliteiten van muziek en 
de beleving ervan. In de praktijk zien wij 
maar al te vaak dat er (te) weinig wordt stil-
gestaan bij de toegevoegde waarde die 
muziek een onderneming kan bieden. 
Soms wordt het schouderophalend aange-
hoord, vaak wordt er met een beetje onge-
loof gekeken, en even zo vaak wordt er 
vervolgens weinig of niets mee gedaan. 
Dat is jammer. 
In zijn rapport geeft Henkjan Honing met 
een eenvoudig, maar zeer herkenbaar 
voorbeeld aan hoe wij zelf ook reageren 
op muziek. ‘We zijn allemaal experts in het 
regelen van onze stemming met behulp 
van muziek. Willen we ons opgewekte 
humeur versterken dan weten we precies 
welke cd te kiezen uit onze collectie. Zijn 
we droevig, dan weten ook precies: die cd, 
dat liedje en het verschijnsel wordt nog 
erger.’ Een beter en herkenbaarder voor-
beeld bestaat er volgens mij niet. Het is 
waar: Muziek werkt!
In deze editie van RIGHT! onderstrepen we 
dat nog eens met een paar aparte, unieke 
voorbeelden. Waarom? Omdat wij vanuit 
SENA meer aandacht zullen besteden aan 
een bewuste beleving van de functionali-
teiten van muziek. Immers, muziek is 
gevoel, een emotie en dat moeten wij 
benutten. In uitgekiende winkelconcepten 
of succesvolle bedrijfsformules wordt altijd 
aandacht geschonken aan het inzetten van 

muziek als marketingtool. Het juiste reper-
toire, op het juiste tijdstip, rekening hou-
dend met de doelgroep of product, dat is 
waar het om gaat. Voor elke ondernemer.
Talloze wetenschappelijke onderzoeken 
naar het consumentengedrag bevestigen 
keer op keer dat muziek een positief effect 
heeft op het koopgedrag van klanten. 
Maar ook dat muziek in de wachtkamer 
van een tandarts kalmerend werkt, of ’s 
avonds laat in die donkere parkeergarage 
een gevoel van veiligheid geeft. Laten we 
die eigenschappen dan ook gebruiken!
Het tijdperk van het draagbare radiootje 
achter de toonbank behoort definitief tot 
het verleden. 
We kunnen als ondernemers beschikken 
over een ongelimiteerd muziekaanbod via 
de satelliet of Internet, en kunnen onze 
doelgroep ‘entertainen’ met muziek en 
videoclips, gepresenteerd via prachtige 
flatscreens en geluidsystemen van hoge 
kwaliteit.
Als ondernemer kunnen we onze klanten 
binden met muziek, hebben we de 
beschikking over uitgekiend repertoire 
gekoppeld aan product of assortiment, 
desnoods op maat samengesteld. Ons 
personeel werkt in een prettige(re) sfeer 
met muziek, is productiever met muziek. 
Laten we die eigenschappen benutten!
SENA wil een gerichte muziekbeleving 
sterk gaan uitdragen. Dat we niet de enige 
zijn die hier zo positief over denkt, blijkt 
wel uit de support van onze belangrijke 
partners in het bedrijfsleven. Ook de 
muziekindustrie omarmt het concept. 
Werk aan de winkel dus!
Om maar met Henkjan Honing te beslui-
ten: muziek beperkt zich niet tot een elite, 
we zijn allemaal muzikaal. Dat onderschat-
ten we maar al te vaak. En die vaardigheid 
hebben we niet voor niets. Kennelijk doet 
muziek ertoe! Precies, want muziek werkt!
We houden u op de hoogte.

Hans van Berkel

Hans van Berkel
column

Muziek werkt!

Sinds de presentatie ervan, in juni, is er al veel gezegd en geschreven over 
het rapport van de werkgroep Auteursrechten. Als een waarachtig ‘Circus 
Jeroen Bosch’ trok op 15 oktober een bonte stoet belanghebbenden door 
het gebouw van de Tweede Kamer om daar door een aantal Kamerleden 
nader gehoord te worden. Daarbij stonden twee dingen centraal: de bestrij-
ding van illegaliteit en de thuiskopie. En dat dan weer in relatie tot het 
legale aanbod online. 

Illegaliteit moet beter  
aangepakt kunnen worden
De werkgroep Auteursrechten is van 
mening dat de wetgeving om illegaal 
aanbod aan te pakken onvoldoende is. Ik 
ben het daar van harte mee eens. Er zijn 
weliswaar technische methoden om illegali-
teit op te sporen, maar de mogelijkheden 
om die illegaliteit vervolgens adequaat aan 
te pakken zijn beperkt. Hoewel er een uit-
spraak staat van de rechtbank Den Haag dat 
downloaden uit illegale bron illegaal is, stelt 
de werkgroep dat dergelijk downloaden 
strafbaar kan worden nadat ‘de industrie’ 
ervoor gezorgd heeft dat de muziek of film 
‘los van de drager’ wordt aangeboden. Nog 
los van de vraag of de introductie van wet-
geving aan voorwaarden verbonden moet 
zijn en of zo’n omslagpunt überhaupt eerlijk 
is, is wat mij betreft dat omslagpunt al lang 
bereikt. Er zijn in Nederland momenteel 
eenendertig muziekdiensten en negentien 
filmdiensten actief. Het probleem is echter 
dat deze onvoldoende kans van slagen 
hebben door de gebrekkige wettige moge-
lijkheden om het illegale aanbod te bestrij-
den. Ik heb daarom aangedrongen op 
spoedige invoering van door de werkgroep 
voorgestelde maatregelen op dit 
gebied, zoals het strafbaar stellen 
van faciliteren van inbreuken en 
verplichte afgifte van NAW-
gegevens van inbreukmakers in 
combinatie met een wettelijke 
identificatieplicht van site-eige-
naars. Dat dit soort maatregelen 
resultaat heeft, toont een onlangs 
door IFPI uitgevoerde analyse van 
de Zweedse markt aan. Nadat een 
aantal wetswijzigingen werd door-
gevoerd dat illegale file sharing 
moet tegengaan, groeide de digi-
tale muziekmarkt in Zweden met 
57% in het eerste halfjaar van 
2009, terwijl de fysieke markt met 

8% groeide. Onderdeel van deze maatrege-
len zou ook moeten zijn een versterking van 
de verantwoordelijkheden van internet ser-
vice providers. Het besef dat deze niet 
alleen een ‘doorgeefluik’ zijn, maar volwaar-
dige poortwachters, lijkt in Den Haag – 
mede dankzij de ontwikkelingen in Frankrijk 
en Engeland – langzaam door te dringen. 
Het is natuurlijk ook onvermijdelijk. De nu 
heersende vrijheid op internet is een anar-
chistische. En anarchie heeft nog nooit 
geleid tot duurzame vrijheid. Ergens zal 
iemand regels moeten stellen en er verant-
woordelijk voor moeten zijn dat die nage-
leefd worden. 

Thuiskopie:  
eerst de wet uitvoeren
De werkgroep ziet ‘content’ los van de 
drager. Dat betekent dat er alleen nog maar 
gehandeld zou worden in licenties. En in die 
licenties kan het kopiëren voor eigen 
gebruik geregeld worden. Einde thuiskopie-
vergoeding dus. Wat mij betreft wordt in 
deze redenering volledig over het hoofd 
gezien dat privékopieën die het internet als 
bron hebben veruit in de minderheid zijn. 
Bovendien is vernieuwing van de bestaande 

regeling ook heel goed mogelijk door 
de heffing te spreiden over de voor-
werpen waarop veel wordt gekopi-
eerd (met name mp3-spelers en hard-
diskrecorders) of een lump sum 
afspraak. Het is gewoon een kwestie 
van de wet uitvoeren. De uitfasering 
door een toename van legaal aanbod 
kan worden ingebouwd, dat gebeurt 
nu ook al, en die uitfasering vindt van-
zelf plaats als legaal aanbod meer 
ruimte krijgt door een effectieve 
aanpak van illegaal aanbod.
 

Paul Solleveld
Voorzitter Sectiebestuur Producenten

Omslagpunt bereikt DJ-school 
Kent u ze nog? Will Luikinga, Klaas 
Vaak of Joost den Draaijer? Grote 
namen van vroeger, diskjockeys van 
het eerste uur waar met bewonde-
ring over werd gesproken. Een 
mannenwereld met één geweldige 
uitzondering, Tineke de Nooij. 

De Luikinga’s en Beckers van toen hebben 
inmiddels plaats gemaakt voor een nieuwe 
lichting ‘aankondigers’ die eveneens op 
handen wordt gedragen. De populariteit van 
de heren De Wild, Evers of Beelen lijkt bijna 
onbegrensd. Opvallende overeenkomst met 
vroeger is dat het nog steeds een mannenwe-
reldje (b)lijkt te zijn. Ook wanneer de horizon-
tale programmering van de radio wordt inge-
ruild voor een avondje in een muziektempel 
zijn de heren verreweg in de meerderheid. 
Tiësto, Jean en natuurlijk Armin van Buuren 
bespelen zo ongeveer de hele aardbol met 
hun act en muziek.
Maar… daar lijkt verandering in te komen. 
100% Isis, Marysol en Marcella zijn misschien 
nog niet bij iedereen bekend, maar behoren 
ondertussen wel tot de populairste vrouwelijke 
DJ’s in ons land. Mogelijk dat dit ook de reden 
is dat de DJ School Zuid-Holland opvallend 
populair is onder de dames.
Een initiatief van Jolanda van den Berg (DJ 
Miss Smile), die vijf jaar geleden van haar 
hobby haar beroep maakte en de DJ School 
Zuid-Holland startte. Daar leer je om te gaan 
met beatmixen om straks die naadloze, strakke 
overgangen te kunnen maken. Maar ook voor 
scratching, spinning en cutting om het uiterste 
uit de draaitafel te persen. Beroepsmatig of 
gewoon vanuit hobby, de kunst van het mixen 
en een goede performance is te leren!
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SENA (of andersom). Tevens werden afwij-
kingen geconstateerd in de registratie van 
het jaar wanneer een licentie was afgegeven, 
afwijkingen in parameters etc. Er waren zelfs 
bedrijven die bij Buma/Stemra een ‘NEE 
Muziek’-verklaring hadden ingevuld maar 
wel een licentie van SENA hadden aange-
vraagd (of andersom)… Natuurlijk hebben 
we de afwijkende gevallen gecorrigeerd en 
gelijkgetrokken. Dat kan ook niet anders, 
gelijke monniken, gelijke kappen”, aldus de 
Rouwe.

“Om het voor de ondernemer zo makkelijk 
mogelijk te maken hebben we de service 
met een website uitgebreid. Via www.
muzieklicentie.nl kan elke ondernemer niet 
alleen zijn voorkeur voor de gecombineerde 
factuur aangeven, maar online ook direct 
elke willekeurige nieuwe licentie regelen. En 
dat gebeurt nogal eens. Ondernemingen 
zien steeds vaker in dat muziek toch toege-
voegde waarde heeft, maar dat alleen 
muziek op de werkvloer niet meer volstaat. 
Men ervaart zelf dat de gezelligheid in de 
kantine toeneemt met muziek, of dat de 
website met muziek een stuk aantrekkelijker 
wordt voor de klant. Dan is het snel online 
kunnen regelen van een licentie echt een 
uitkomst. Gemak dient de mens en het voor-
deel is duidelijk: op deze manier is het 
bedrijfsleven ervan verzekerd dat de licen-
tiegegevens voor beide rechtenorganisaties 
op de juiste manier staan geregistreerd en 
- niet helemaal onbelangrijk - er zijn minder 
betaalhandelingen. Al met al dus minder 
rompslomp.”

SCAN is opgericht op initiatief van 
Cees Vervoord (Buma/Stemra) en Hans 
van Berkel (SENA). Beide directeuren 
volgen de ontwikkelingen nauwgezet.

Cees Vervoord: “De gecombineerde 
factuur biedt aan de ondernemer dui-
delijke voordelen en voorziet, gelet op 
het aantal ondernemingen dat inmid-
dels ‘gecombineerd’ door SCAN wordt 
afgehandeld, in een behoefte. 
Administratief gemak staat voorop. Het 
is een concept dat het verdient om 
verder te worden uitgebouwd. Door 
SENA en Buma/Stemra, misschien met 
anderen.”

Hans van Berkel: “Ik kijk met grote 
tevredenheid terug op deze aanloop-
periode, er staat een stevig fundament. 
SCAN kan als ‘factuurfabriek’ een grote 
bijdrage leveren bij het licenseren van 
het bedrijfsleven voor SENA, Buma/
Stemra en niet in de laatste plaats voor 
beide organisaties samen. Het lijkt mij 
dan ook voor de hand liggend dat de 
afhandeling van het aantal licenties via 
SCAN een sterk stijgende lijn laat zien.”

5

interview

Right!

De service gaat echter ver(der) via www.
muzieklicentie.nl. Ondernemingen die 
inloggen en een persoonlijke account aan-
maken hebben 24 uur per dag inzage in hun 
gegevens. Twijfels, zoals ‘Heb ik nu een 
licentie voor de muziek over de telefoon of 
niet’ zijn met een simpele muisklik voorbij. 
In één oogopslag ziet men voor welke vorm 
van muziekgebruik een licentie is afgege-
ven, welk bedrag hiervoor in rekening is 
gebracht en welke afrekenmaatstaf (bijvoor-
beeld m² of voltijdse werknemers) hiervoor 
wordt gehanteerd. 
De Rouwe is een tevreden man. “Inderdaad, 
de machine draait uitstekend, we factureren 
en incasseren en bij onduidelijkheden staan 
wij direct in contact met onze klanten. We 
hebben een goed getraind team dat onze 
klanten adequaat te woord kan staan over 
de meest uiteenlopende onderwerpen in 
rechtenland. ®

Onder het motto ‘administratieve lastenverlichting’ 
hebben de grote werkgeversorganisaties VNO-NCW 
en MKB Nederland lang geijverd voor de invoering 
van één gecombineerde factuur voor beide licenties. 
Per eind 2007 hebben Buma/Stemra en SENA de har-
tenwens van het georganiseerde bedrijfsleven vervuld 
en sindsdien is de gecombineerde factuur een feit. 

lke zichzelf respecterende onderne-
ming die muziek binnen zijn poorten 
afspeelt krijgt vroeg of laat te maken 
met Buma/Stemra en SENA. Nu klinkt 
dat misschien wat ‘dreigender’ dan 

bedoeld, maar de noodzakelijke toestem-
ming om muziek in het openbaar af te 
spelen loopt nu eenmaal via deze twee rech-
tenorganisaties. Twee organisaties, opere-
rend op basis van verschillende wetgeving 
met verschillende groepen rechthebben-
den… In de praktijk betekent het een licen-
tie van Buma/Stemra én eentje van SENA, of 

in boekhoudtechnisch Nederlands, één fac-
tuur van Buma/Stemra en één van SENA. De 
oprichting van SCAN (het Service Centrum 
Auteurs- en Naburige rechten) maakt echter 
een eind aan deze situatie.
Dick de Rouwe, manager van SCAN, is ver-
antwoordelijk voor de dagelijkse, goede 
gang van zaken. “De roep om één factuur is 
niet echt iets nieuws, het wordt al jarenlang 
geroepen, zij het met verschillende achter-
gronden. Het bedrijfsleven zag het destijds 
als een ingang om minder te betalen. De 
achterliggende redenering was: één factuur, 
dus minder kosten, dus kan er worden vol-
staan met een lagere vergoeding. SENA en 
Buma/Stemra hanteren een andere denkwij-
ze. Het voordeel van minder kosten wordt 
vertaald in het meer kunnen doorbetalen 
aan hun rechthebbenden. Hoe dan ook, het 
heeft wat voeten in de aarde gehad, maar 
het is er toch van gekomen.” 

“We hebben in korte tijd met een klein 
team veel werk moeten verzetten om het 
project begin 2008 uit de startblokken te 
laten schieten. Van de zijlijn lijkt het mis-
schien allemaal eenvoudig, maar vergis je 
niet. We praten hier over twee rechtenorga-
nisaties met verschillende wettelijke achter-
gronden, verschillende rechthebbenden, en 
niet in de laatste plaats: verschillende regel-
geving. Wat voor de ene organisatie geldt, 
geldt niet altijd voor de ander.”

Een eenduidige registratie per onderne-
ming in de licentiedatabase is voor de admi-
nistratieve afhandeling cruciaal. Een onder-
neming met muziek moet nu eenmaal én 
van SENA én van Buma/Stemra een licentie 
hebben. En het ligt voor de hand dat de 
mate van het muziekgebruik waarop een 
licentie is gebaseerd voor beide organisa-
ties gelijk is…

“De praktijk toonde al snel aan dat dit laat-
ste een beetje ‘wishful thinking’ was. Het 
werd al snel duidelijk dat sommige onderne-
mingen het niet zo nauw namen met hun 
muzieklicentie. Zo waren bedrijven die wel 
geregistreerd stonden bij SENA, maar niet 
bij Buma/Stemra (of andersom), wel een 
licentie van Buma/Stemra maar niet van 
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In 2004, het jaar dat hij bij Radio 538 begon, won Jan Willem Brüggenwirth de 
Marconi Award voor beste radiodirecteur. “Dat we dat jaar de best beluister-
de zender werden, was natuurlijk niet mijn verdienste”, zegt hij. “De grootste 
uitdaging kwam pas daarna: zorgen het populairste station te blijven.”
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ehalve de aardse zender heeft Radio 
538 ook een fors aantal onlinethema-
kanalen. Die worden volgens 
Brüggenwirth ‘heel goed’ beluisterd. 

“Radio Digitaal als ‘verzamelplatform’ was 
niet rendabel, maar nu we de individuele 
stations onder de merken hebben gehan-
gen (Juize en Hitzone zijn bijvoorbeeld 
bereikbaar via de Radio 538-site, red.), 
hebben ze samen 1,8 miljoen luisteraars per 
maand.” De marketinginvestering om Radio 
Digitaal als merk in de markt te zetten, is 
dus weggevallen, terwijl de onlinestations 
alleen maar populairder geworden zijn. “De 
laatste Intomart-cijfers geven aan dat 12% 
van het totaal onlinebeluistering betreft. 
Over twee, drie jaar zal dat 50 à 60% zijn.”

Onmiddellijk online
Ook op het gebied van social media is 538 
zeer actief. “We zetten zoveel mogelijk soci-
ale omgevingen in, omdat onze doelgroep 
die ook gebruikt”, zegt de directeur. “Het 
gebruik van content versnippert heel erg en 
de loyaliteit van de luisteraar neemt af, dus 
het is voor ons zaak om op zoveel mogelijk 
van die platforms een ‘538-aanbieding’ te 
kunnen doen.” Daartoe knipt de zender zijn 
radioprogramma’s op in items. Sterker nog: 
hiermee wordt tegenwoordig al rekening 
gehouden bij het maken van die program-
ma’s. “Onze internetmensen zijn bij de 
radioprogramma’s aanwezig en zetten leuke 
fragmenten onmiddellijk online.” 
Brüggenwirth geeft toe dat de inzet van 
social media een proces is van vallen en 
opstaan, ‘maar ondertussen staan we vol-
gens het Financieele Dagblad op 4 in de 
top 10 van Nederlandse bedrijven die heel 
succesvol zijn op dat vlak’. “Tot voor kort 
was het een verliesgevende operatie en dit 
jaar draaien we voor het eerst quitte. Maar 
winstgevend is het nog niet.”

Klein stukje risico
Deze nieuwe activiteiten ten spijt is muziek 
nog altijd het belangrijkste basisingrediënt 

voor 538-programma’s. Op de keuze 
daarvan heeft de muziekindustrie 

totaal geen invloed, zegt 
Brüggenwirth. “Daarin varen we 

helemaal onze eigen koers. Wat 
dat betreft zijn wij redelijk irri-

tant voor de muziekindu-
strie. Aan de andere kant 

doen we ook heel mooie 
dingen samen, zoals de 
compilaties 538 Hitzone 
en Dance Smash.” De 

industrie moet volgens hem ‘stoppen met 
het proberen weer op de omzetten uit het 
verleden uit te komen en accepteren dat nu 
geïnvesteerd moet worden in toekomstige 
omzetten’. Dat werkt ook andersom, zegt 
hij: “We werken aan een gezamenlijk event, 
waar ik nu nog niets over kan zeggen. Dat 
kost serieus geld en dat willen wij investe-
ren. Maar dan wil ik wel dat zij dat mede 
mogelijk maken en ook een klein stukje 
risico lopen.”
Brüggenwirth merkt dat die omslag de 
industrie zwaar valt, maar heeft daar wel 
een verklaring voor: “Door de internationali-
sering wordt steeds meer op de hoofdkan-
toren besloten. De mensen in Nederland 
hebben - met alle respect - nauwelijks zeg-
genschap meer. Het rare is dus, dat muziek 
heel internationaal is en radio heel lokaal.”

NAW-database
Dat laatste onderstreept de zender met zijn 
Demo Duel, waarmee nieuw Nederlands 
talent nadrukkelijk wordt ondersteund. 
Vanwaar die beslissing? “Zelf muziek maken 
of mixen is onder jongeren momenteel 
waanzinnig populair. Dan is het raar als wij 
als jongerenstation daar niets mee doen. 
Wij bieden hen nu een kans en een plat-
form, in de hoop dat daar ooit een keer een 
talentje uit naar voren komt.” Radio 538 
doet dit project samen met het label 8Ball 
van Talpa Music en heeft zelf ook ‘een 
stukje van de rechten’. “Wij hebben echter 
geen ambities om ons met publishing te 
gaan bezighouden. Ik denk wel dat de fina-
les muzikale topavonden zijn. Nu zijn die 
besloten, maar die moeten we gaan open-
gooien.”
De winnaar van het Demo Duel komt op de 
avondplaylist en wordt meegenomen in de 
evenementen van de zender, zodat ze één 
of twee echt grote optredens kunnen doen. 
Maar ook Radio 538 zelf spint garen bij de 

de gebruiker

Jan Willem Brüggenwirth (Radio 538) wedstrijd. Iedereen die op de deelnemers 
wil stemmen of reageren, moet zich als 
viplid bij Radio 538 aanmelden. Daarmee 
komen hun gegevens in een database met 
NAW-gegevens, die nu al 166.000 perso-
nen groot is. “Hen willen we in de toekomst 
actiever voordelen gaan geven, zoals exclu-
sieve content, voorrang bij kaartverkoop, 
enzovoort.”

Constructief
Brüggenwirth zegt te begrijpen dat elke 
afzonderlijke openbaarmaking van een 
radioprogramma (bijvoorbeeld als ‘uitzen-
ding gemist’ of in podcastvorm) een aparte 
afdracht aan Buma/Stemra en SENA 
gedaan moet worden, maar vervolgt 
lachend: “Ik ben het er alleen niet altijd 
mee eens.” De gesprekken die hij hierover 
de afgelopen maanden met SENA heeft 
gehad, noemt hij ‘heel constructief van 
aard’. “Als iemand begint met een podcast, 
die nog geen geld oplevert, kun je zeggen: 
‘dan moet je tóch al gelijk zoveel betalen’. 
Maar dan kill je zo’n initiatief meteen. SENA 
staat er echter voor open om zoiets een 
kans te geven en pas te gaan meedelen als 
het winstgevend is.”
De afdrachten drukken wel erg op de 
begroting. “Als je weet dat je 6% van je 
totale omzet moet aftikken, gaat het wel om 
stevige bedragen. Nu betaal je dus in deze 
mindere tijden ook minder aan SENA, maar 
we hebben uiteraard liever hoge omzetten.” 
De 538-directeur zegt het niet erg te vinden 
om af te dragen, ‘zolang het maar in verhou-
ding blijft’. “Met SENA kom ik daar altijd in 
alle redelijkheid uit, maar met andere orga-
nisaties is het voor ons veel lastiger zaken-
doen. Typisch, omdat het - weliswaar voor 
een andere achterban - in principe over pre-
cies hetzelfde gaat. We hebben nu zelfs een 
mediator ingeschakeld om te bemiddelen. 
Wij willen ook het liefst één loket, maar als 
die partijen zover uit elkaar liggen, gaat dat 
niet gebeuren.”

Overigens onderschrijft hij de rechten van 
rechthebbenden volledig. “Absoluut, daar 
is geen discussie over. Maar niet alle rech-
tenorganisaties behartigen de belangen 
van hun achterban op de juiste manier, 
waardoor rechthebbenden momenteel een 
deel van hun verdiende inkomsten wordt 
onthouden. Natuurlijk krijgen wij op een 
gegeven moment een naheffing en daar 
reserveren we nu geld voor. Gelukkig is 
onze relatie met SENA, naar beide kanten 
toe, heel open. Dat werkt heel goed.” ®

B

“Muziek is heel 
internationaal en radio 
        heel lokaal”

Right!
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Appellation Vivaldi  
Controlée
Carlo Cignozzi, 64 jaar, is voormalig advocaat 
en thans wijnbouwer in Toscane. Een van zijn 
belangrijkste gereedschappen om onder 
andere de ‘Brunello di Montalcino’ (D.O.C.G.) 
te produceren is een iPod van 20 GB, aange-
sloten op een serie van 48 luidsprekers die 

opgesteld staan in zijn wijngaard. Vier maan-
den voorafgaand aan de oogst worden de 
Sangiovese druiven 24 uur per dag muzikaal 
in hun groei ondersteund door de muziek van 
Bach, Vivaldi en Mozart. En met resultaat!
 
Het concept trok ook de aandacht van twee 
vooraanstaande hoogleraren aan de universi-
teit van Florence. Zij trokken budget uit om 

De stimulerende
         werking van      

 muziek
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achtergrond

de theorieën van Cignozzi in de praktijk te 
onderzoeken en voorzagen een wijngaard 
van 3 hectare van een serie van 48 door 
BOSE gesponsorde luidsprekers. Deze 
werden zo opgesteld dat de onderzoekers 
konden werken met een lage, medium en 
hoge geluidsintensiteit. De werken van 
Bach moeten zelden zo magistraal over 
Gods akker hebben geklonken. En wat 
bleek? Het bladoppervlakte van de ‘muzi-
kale druiven’ was groter dan dat van soort-
genoten die in stilte waren grootgebracht. 
Ook werd vastgesteld dat de wortels van 
de ranken in de richting van de speakers 
groeiden!
Een niet te verwaarlozen en zeer prettige 
bijkomstigheid was dat insecten en vogels 
verdwenen dankzij de inzet van muziek. 
Hierdoor kon het sproeien met bestrij-
dingsmiddelen ook achterwege blijven. 
Dat dit weer een positieve invloed had op 
de kwaliteit van de wijn moge duidelijk 
zijn. 
Carlo Cignozzi zweert erbij en houdt voor 
wat zijn muziekkeuze betreft zelfs rekening 
met de seizoenen. Zo klinkt het Requim 
van Mozart bij donker, somber weer en bij 
zonnig lenteweer schallen Vivaldi’s Vier 
Jaargetijden uit de boxen. Maar ook Bach 
en Beethoven doen het volgens de 
Toscaanse wijnboer uitstekend.

Dat muziek vele functies heeft zal iedereen zo langzamerhand wel weten. 
Toch verschijnen met vaste regelmaat artikelen die blijven verbazen en 
boeien tegelijk. Een paar voorbeelden…

Right!

H.G. Bastian naar effecten van muziekbeoe-
fening op leerprestaties van kinderen leverde 
vier belangrijke conclusies op: 

• Kinderen met een gemiddeld IQ ontwikke-
len zich de eerste jaren op de basisschool op 
dezelfde manier. Na vijf jaar op school en 
vier jaar uitgebreid muziekles vertonen de 
kinderen op de muziekactieve basisscholen 
een significant hoger IQ

• Het IQ van kinderen op muziekgerichte 
scholen, die reeds bij aanvang van het 
onderzoek een bovengemiddeld IQ hadden, 
neemt na vier jaar les in solo- en ensemble-
spel duidelijker toe dan dat van vergelijkbare 
kinderen uit de controlegroep zonder verder 
muzikale vorming

• Sociaal zwakke en in hun cognitieve ontwik-
keling achterlopende kinderen (met een 
lager IQ dan gemiddeld) profiteren ook van 
uitgebreid muziekonderwijs. Hun IQ neemt 
met de jaren toe, wat voor kinderen met een 
lager IQ dan gemiddeld zonder muziekon-
derwijs niet gezegd kan worden

• Leerlingen van de basisschool die gedu-
rende hun gehele schooltijd extra muziekles-
sen hebben gekregen, blijken over een twee 
maal hoger acceptatieniveau te beschikken, 
dan leerlingen die weinig tot geen muziekon-
derwijs kregen. Deze eerste groep blijkt 
beter en makkelijker de medemens te 
kunnen respecteren dan de tweede groep ®

  

Slimmer met muziek!  
Muziek maken is leuk. Maar daarnaast 
hebben wetenschappelijke onderzoeken 
aangetoond dat dit een zeer positieve 
invloed heeft op de intelligentie en de socia-
le vaardigheden van kinderen. Door zelf 
muziek te maken wordt het intelligentiequo-
tiënt van kinderen verhoogd, en vooral het 
abstractievermogen en het analytisch 
denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk 
musiceren versterkt daarbij het groepsge-
voel en de discipline, evenals de sociale en 
emotionele vaardigheden. Bovendien leidt 
dit tot een positiever zelfbeeld.

Uit onderzoeken is gebleken, dat de linker 
hersenhelft (waar de spraak en het intellect 
huizen) en de rechter hersenhelft (bepalend 
voor de gevoelstoestand) bij musicerende 
kinderen sterker met elkaar verbonden raken 
dan bij niet-musicerende kinderen. Deze 
resultaten ontstaan, doordat muziek maken 
een positieve en stimulerende werking heeft 
op de neuronale verbindingen. De neuronen 
worden geactiveerd waardoor er minder 
afsterven en er betere verbindingen ont-
staan. En dat, in gewoon Nederlands, 
bepaalt uiteindelijk het intelligentieniveau. 
Een zes jaar durend wetenschappelijk onder-
zoek op Berlijnse scholen door professor 

 

Baileys… the orginal 
Irish Cream…
De meesten onder ons zullen misschien ver-
baasd opkijken, maar muziek speelt ook een 
belangrijke rol bij het produceren van het 
Ierse Baileys. Nu is het algemeen bekend dat 
Ierland een aardige reputatie heeft als het 
gaat om destilleren en alles wat daar mee te 
maken heeft. Immers, de meest fantastische 
(alcoholische) brouwsels komen van het 
groene eiland.

Baileys is het resultaat van de combinatie van 
twee zeer Ierse producten: whiskey en melk. 
Ierse melk, om precies te zijn. Een select 
gezelschap van circa 40.000 koeien, ver-
spreid over ongeveer 1.500 Ierse boerderij-
en, graast zich elke dag een slag in de rondte 
aan de (vier) speciale grassoorten van de 
weilanden die hiervoor zijn geselecteerd. Zij 
zijn de uitverkorenen, de Godendochters 
onder de herkauwers, want alleen hun melk 
is goed genoeg bevonden om als basis te 
dienen voor Baileys.

Een van de kleinere farms wordt gerund 
door boer Joe in het Graafschap Wicklow. 
Zijn 100 koeien zijn zo’n negen maanden per 
jaar buiten in de heuvelachtige weilanden. 
De beesten krijgen alle aandacht en het ont-
breekt ze aan niets. Zon, vers gras, alle 
ruimte en ver van de drukke stad. Een leven 
om jaloers op te zijn. En niet alleen in de bui-
tenlucht, want ook in de stallen is het goed 
toeven. Waarom? Inderdaad, ook hier klinkt 
achtergrondmuziek. En Joe is er van over-
tuigd dat zijn koeien de muziek weten de 
waarderen.
Sinds hij met het experiment begon zijn de 
dieren merkbaar rustiger geworden. Het lijkt 
wel alsof zij na een lange dag grazen staan 
(of liggen) te genieten van de achtergrond-
muziek. Maar veel belangrijker voor Joe en 
Baileys is dat de melkproductie in zowel kwa-
litatieve als kwantitatieve zin alleen maar toe-
genomen. En daar gaat het tenslotte om!
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Willem van Kooten  
“Muziek is niet gratis, 
zet dat er maar boven!”
Willem van Kooten heeft alle kanten van de entertainmentbranche ge-
zien: zo was hij dj Joost den Draaijer, eigenaar van platenlabels Red 
Bullet en Spinnin’ en bestuurslid van SENA. Inmiddels 68 jaar oud heeft 
Van Kooten afstand genomen, maar zijn stokpaardjes staan nog steeds 
binnen handbereik. U vraagt? Hij draait. Nog altijd…

N

11

de producent

og voordat de eerste vraag 
gesteld is, opent Van Kooten het 
gesprek. Met een schot voor de 
boeg, dat spreekt….
“Nederland loopt in het bescher-

men van rechthebbenden traditioneel achter-
aan. Wij waren een van de laatste landen in 
Europa waar de naburige rechten bij wet 
geregeld werden, zoals we nu met het down-
loaden weer achteraanlopen. De muziekin-
dustrie had nog steeds heel groot kunnen 
zijn, maar het is helemaal verkruimeld en in 
de subsidiesfeer terechtgekomen, wat niets 
oplevert. Vreselijk! Zo kun je bij de Rock 
Academies worden opgeleid… tot werke-
loosheid. Het zit aan de basis namelijk al ver-
keerd, bij de airplay en andere exposuremo-
gelijkheden.”
Het is volgens Van Kooten tegenwoordig dan 
ook heel moeilijk een nieuw bandje onder de 
aandacht te krijgen. “Dat komt door de 
onwelwillendheid van de media, vooral 
radio. Daarom lobby ik al twintig jaar voor 
quota. In Frankrijk werkt dat ook!” Hij gaat 
zelfs zover de Franse president Sarkozy zijn 
‘grote idool’ te noemen. “Die heeft het 
‘three strikes and you’re out’-systeem inge-
voerd. Fantastisch! Waarom doen we dat hier 
niet? Luiheid? Gemakzucht? Foute ‘linksig-
heid’? Muziek is niet gratis, zet dat er maar 
boven. Want weet je wat je dan krijgt? 
Allemaal jonge bandjes die hun muziek op 
internet zetten en dan met hun armen over 
elkaar gaan zitten. Dat is zo’n beetje te ver-
gelijken met digitale schuifdeuren. Zo krijg je 
nooit meer een nieuwe grote act.”

Het zou evengoed nog 32 jaar duren voordat 
Nederland het Verdrag van Rome zou ratifi-
ceren waardoor de rechten van Nederlandse 
artiesten en platenmaatschappijen eindelijk 
werden erkend. “SENA werd in het begin 
natuurlijk niet bepaald warm ontvangen”, 
herinnert Van Kooten zich. “Kijk, ik zit toch 
graag in een restaurant waar wat muziek 
gedraaid wordt. Vroeger huurden ze een 
orkestje in of zat er een pianist. Ik denk dan: 
als je als ondernemer niet voor de digitale 
achtergrondmuziek wilt betalen, zet je maar 
een strijkje neer. Dan ben je wel meer geld 
kwijt hoor.”
Gaandeweg is er meer acceptatie gekomen. 
De eerste symbolische doorbetaling in 
december 1995, aan o.a. Conny Vandenbos 
en Peter Koelewijn, noemt hij ‘een heel 
belangrijk moment’. “Inmiddels bedraagt het 
incasso van SENA al 67 miljoen op jaarbasis. 
Dat gaat allemaal naar de industrie en de uit-

voerenden. Een belangrijke bron van inkom-
sten, anders waren we allang naar de haaien 
geweest.”

Van Kooten noemt SENA dan ook ‘een voor-
beeld voor alle andere collectieve rechtenor-
ganisaties’. “SENA is met veel minder 
mensen veel beter georganiseerd. Veel effi-
ciënter ook. Ik ben er trots op dat ik dat 
mede heb mogen sturen. Ik heb altijd 
gezegd: zorg nu maar gewoon dat je het 
beste incassobureau ter wereld bent, zonder 
flauwekul er omheen. Geen duur pand of 
dure auto’s, geen beleggingen. Dat is in mijn 
tijd nooit gebeurd.”
Ook buitenlandse rechtenorganisaties 
kunnen nog veel van SENA leren, weet Van 
Kooten uit ervaring. “GVL in Duitsland keert 

nog steeds uit op basis van labelcodes en 
werkt met een verjaringstermijn van één jaar. 
Dat is alleen in het voordeel van hun lokale 
industrie. Een schande! SENA - en ook het 
Belgische SIMIM - keert uit op basis van 
trackregistratie. Preciezer kan het niet. En 
hypercorrect als wij zijn, krijgen ook de bui-
tenlandse artiesten netjes hun deel. Ik heb 
weleens gezegd: ‘gelijke monniken, gelijke 
kappen. Zolang ik geen geld uit het buiten-
land krijg, krijgen zij van ons ook niets’. Maar 
dat heb ik er nooit doorheen gekregen. Nog 
altijd wordt verhoudingsgewijs veel meer aan 
het buitenland overgemaakt dan er vandaan 
komt.”
Om het belang van SENA te onderstrepen, 
zegt Van Kooten: “Zonder deze geldstroom 

was ik al vijf jaar eerder gestopt met het 
tekenen van nieuwe Nederlandse bands.” 
Het is inmiddels twee jaar geleden dat hij zijn 
laatste lokale act tekende. “Ze komen tegen-
woordig al zonder één hit op zak aanzetten 
met managers en advocaten. Dat doet de 
zaak geen goed. Een platenmaatschappij 
moet het wel leuk vinden om met een band 
te werken. Als wij alleen maar worden bena-
derd om te betalen, zeg ik: ‘ga het maar zelf 
doen’.”
Dat gebeurt dan ook in toenemende mate, 
ziet ook Van Kooten, maar hij vraagt zich af: 
“Waar zijn de grote nieuwe sterren uit die 
doe-het-zelfcultuur, die digitale schuifdeu-
ren?” Zoals we van hem gewend zijn, geeft 
hij zelf het antwoord: “Misschien Esmée 
Denters, maar zij heeft haar eigen weg 
gevonden en is er niet gekomen dankzij de 
infrastructuur in Nederland. Die is er namelijk 
niet.”
Van Kooten geeft toe dat hij, door geen 
nieuwe Nederlandse artiesten meer te teke-
nen, zelf een bijdrage levert aan het ver-
schralen van dat landschap. “Maar ik heb er 
veertig jaar wél aan bijgedragen. Toen ik 
begon, was mijn doel om Nederlandse band-
jes wereldberoemd te maken. Dat heeft 
bloed, zweet en tranen gekost, maar het is 
wel gelukt. Sinds vorig jaar laat ik het alle-
maal over aan mijn zoon Eelko. Hij zoekt het 
maar uit.”

Zonder zich in cijfers uit te drukken, noemt 
Van Kooten het belang van SENA voor hem 
persoonlijk groot en de afdrachten aanzien-
lijk. Zou hij momenteel ook zwarte cijfers 
schrijven als hij geen SENA-inkomsten had 
gehad? “Ons dancelabel Spinnin’ wel, want 
dat is jonge en hippe muziek die wel veel op 
de radio gedraaid wordt, ook in het buiten-
land. Maar Red Bullet niet, denk ik.”
Des te wranger is het, dat de inkomsten uit 
rechten voor de muziekindustrie verhou-
dingsgewijs steeds belangrijker worden, ter-
wijl die in de ogen van de politiek juist 
steeds onbelangrijker lijken te worden. 
“Laatst was er zelfs een emeritus lector poli-
ticologie van de kunsten die stelt dat het 
auteursrecht een achterhaalde zaak is en 
beter afgeschaft kan worden. Daar werd ik zó 
kwaad om. Ik heb mijn rechten, mede 
namens de uitvoerende artiesten die we ver-
tegenwoordigen, altijd goed beschermd. 
Daar moet je niet aankomen, dan word ik 
boos. Je ziet het: ik word er nóg kwaad over. 
En aan de andere kant… mooi toch, als je op 
mijn leeftijd nog zo kwaad kunt worden?” ®
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De enorme administratieve klus die achter 
de schermen aan het doorbetalen vooraf 
gaat, kan pas definitief worden afgerond als 
er geen enkele onzekerheid bestaat over 
wie de rechtmatige repertoire-eigenaar is.  
Andersom geredeneerd: als er wel sprake is 
van onduidelijkheid, dan wordt er niet door-
betaald. Om dit laatste te voorkomen zorgt 
SENA dat producenten overzichten van 
gespeeld repertoire krijgen toegestuurd, 
die op basis van label zijn geïdentificeerd. 
Deze zijn klaar om door te betalen, maar 

SENA heeft een formele bevestiging van de 
producent nodig over het ‘eigenaarschap’. 

Niet minder belangrijk zijn de zogenaamde 
dubbele claims. Als twee verschillende par-
tijen claimen ‘eigenaar’ te zijn, is er dus 
onduidelijkheid en volgt een blokkade op 
het doorbetalen. Deze wordt pas opgehe-
ven als beide partijen eenduidig het bewijs 
leveren. En jammer genoeg duren veel 
blokkades lang, veel te lang.
Last but not least schenkt SENA aan het 

Claimen
Of het nu gaat om incasseren of doorbetalen: willen wij als SENA succes 
hebben, dan moeten wij er bovenop zitten. Zo heeft SENA een gedegen 
reputatie opgebouwd als het gaat om doorbetalen. Als aan het eind van 
een betalingsperiode de balans wordt opgemaakt, is zo’n 98% tot 99% 
van de beschikbare gelden aan rechthebbenden doorbetaald. Een uitzon-
derlijk hoog percentage dat niet door veel organisaties wordt geëvenaard.

eind van een driejarige doorbetalingperi-
ode veel aandacht aan het repertoire 
waarvan de ‘eigenaar’ nog steeds onbe-
kend is maar waarvan de vergoeding nu 
dreigt te vervallen. Hiervoor is een speci-
ale MySENA-applicatie ontwikkeld, name-
lijk het ‘PCP-N’-programma. Hierin zijn 
alle nog niet geclaimde titels voor elke 
producent toegankelijk… Immers, de 
euro’s zijn gereserveerd, maar voor wie?
 
Om deze punten aan het eind van het jaar 
nog even te illustreren, een paar cijfers.

Ten tijde van dit schrijven is het wachten 
op het retourneren van PCP batches ter 
waarde van €2,1 miljoen, ligt er voor €1,1 
miljoen aan dubbele claimzaken en verte-
genwoordigen de titels die aan het eind 
van het jaar komen te vervallen een 
bedrag van €2,0 miljoen. Kortom: ruim vijf 
miljoen euro die kan worden doorbetaald 
maar sterk afhankelijk is van uw input! In 
deze sombere economische tijden wel-
licht de moeite waard om hier extra aan-
dacht aan te geven? ®

nieuws
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Het leven van een professioneel musicus gaat niet altijd over rozen. Voor 
ingewijden een bekend gegeven. Niet ingewijden hebben vaak de indruk 
van een zorgeloos bestaan met alle denkbare pleziertjes tot in de late uur-
tjes. Maar zoals altijd zit de nuchtere realiteit vaak heel anders in elkaar.  
De onregelmatige werktijden, het (dagelijks) studeren, het reizen, maar 
zeker ook de stress om (weer) te presteren en misschien wel een beetje 
podiumangst… het zijn factoren waar niet altijd bij stil wordt gestaan.

Fit2Play

SENA-bestuurslid Simone Vierstra kent de 
wereld van de muzikale topsport als geen 
ander en zet haar praktijkervaring in om - als 
‘personal coach’ - musici te begeleiden én 
te behoeden voor de mentale en fysieke 
valkuilen.
“Elke musicus, jong of oud, moet zorgen dat 
hij/zij ‘Fit2Play’ is”, aldus Vierstra. “En niet 
alleen fit tussen de oren, maar zeker ook 
lichamelijk”. Zij weet waar ze over praat. 
Haar hele leven staat in het teken van 
muziek. Na haar vioolstudies aan het con-
servatorium won ze met het Regionaal 
Jeugdorkest in 1978 de Wereldbeker, en in 
bijna 20 jaar met het Metropole Orkest een 
Gouden Notenkraker, een Gouden Harp en 
een zilveren Weiss Microfoon. Ze begeleid-
de een keur van (inter)nationale artiesten op 

podia in Wenen, Parijs, New York, Berlijn, 
Kreta, Helsinki, etc.
 
“De muzikale prestatie is erg afhankelijk van 
het mentale. Er moet sprake zijn van een 
balans, een evenwicht. Ook daar kun je aan 
werken, dat kun je trainen. Je kunt werken 
aan je zelfvertrouwen, een positieve uitstra-
ling maar daarnaast mogen we de lichamelij-
ke conditie niet vergeten. Ook dat heb ik zelf 
ondervonden. Door een blessure als gevolg 
van het vioolspelen heb ik twee jaar lang niet 
kunnen spelen. De juiste balans tussen fysiek 
en mentaal is van invloed op de muzikale 
prestatie. Balans en positieve energie, daar 
draait het om. Inderdaad, een gezonde 
geest in een gezond lichaam.”
Voor Simone Vierstra was dit dan ook de 

reden om, na haar actieve loopbaan als vio-
liste in het Metropole Orkest , haar ervaring 
in te brengen in Fit2Play. Als docerend musi-
cus geeft zij op ontspannen wijze vioolles 
aan jonge kinderen vanaf vijf jaar, maar ook 
gevorderden worden door haar begeleid.
Er wordt gewerkt aan de juiste houding én 
aan de conditie. Want de begeleiding stopt 
niet in het klaslokaal! Ook in sportieve zin 
loopt Vierstra desgewenst haar rondjes. Het 
is een uniek totaalconcept van Fit2Play want, 
zoals gezegd, het is de balans van mentaal 
en fysiek die voor de beste prestatie zorgt! ®
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