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SPTWEEDE KAMERLID ARDA GERKENS

“Ik ben niet zo van 
de zelfregulering”
Toen Arda Gerkens een klein meisje was, was het haar grote droom zangeres te worden. Maar ze besloot 
haar stem voor andere doeleinden te verheff en. Als Tweede Kamerlid voor de SP beklimt ze regelmatig de 
barricaden voor de popcultuur in Nederland. Een eenzame strijd vooralsnog…

DOOR WERNER SCHLOSSER, FOTOGRAFIE: MARK VAN DEN BRINK

▶  Doelstelling: meer contacten met 
 gamebranche leggen

▶  Huidige kabinet biedt weinig mogelijkheden 
popmuziek

▶  Concurrentie auteursrechtenorganisaties 
niet slecht

Al vanaf jonge leeftijd is Arda Gerkens dus 
geïnteresseerd in de popcultuur. Haar moe-
der praatte de zangambities uit haar hoofd, 

maar ze heeft wel blauwe maandagen in bandjes 
gezongen. De échte stap werd echter niet gezet. Wél 
ging ze, toen ze in het jongerenwerk terechtkwam, 
voor zaaltjes programmeren. Gerkens is bovendien 
twaalf jaar lang dj geweest. Een van de 
eerste vrouwen achter de draaitafels.

Haar a�  niteit met entertainment houdt 
niet op bij muziek. Zo geeft ze aan de 
komende tijd meer contacten te willen 
leggen met en werkbezoeken brengen 
aan de gamebranche, ‘ook vanwege 
het belang van die bedrijfstak voor 
Nederland’. “Tegen de stroom in is het 
serious business geworden. Een mooi 
bewijs dat niet altijd overal overheidssteun nodig 
is.” Van Nederlandse � lm is Gerkens nooit zo’n fan 
geweest, hoewel zij vindt dat de kwaliteit de laatste 
jaren enorm is toegenomen. “Ik heb enorm veel res-
pect voor de � lm Wit Licht, waarin Marco Borsato 
het onderwerp van de kindsoldaten voor een groot 
publiek toegankelijk heeft gemaakt. Wel jammer 
dat na a� oop twee meisjes voor ons liepen die te-
gen elkaar zeiden: ‘Erg hè? Gelukkig is het maar een 
� lm…’. Gezien de stijgende kwaliteit, in haar ogen 
lage prijzen en haar ervaring met volle bioscoopza-
len ziet de bewindsvrouw ‘nog veel kansen om die 
industrie overeind te houden’. “Ik denk dat de over-
heid zeker moet doorgaan de Nederlandse � lm te 
stimuleren.”

Toegankelijkheid vergroten
Gerkens maakte zich eerder ook al sterk voor over-
heidsbemoeienis om een beter klimaat te creëren 
voor de popmuziek. “De overheid investeert tegen-
woordig veel geld in sport, wat wordt gebruikt 
om talent te helpen ontwikkelen. Zo is ook de 

Nederlandse � lm gestimuleerd, maar bij popmuziek 
gebeurt het niet.” In tegendeel: onder minister van 
OC&W Plasterk moeten orkesten en theatergezel-
schappen meer eigen inkomsten verwerven en 
raken, als dat niet lukt, een stuk van hun subsidie 
kwijt. Muziekscholen moeten ook steeds meer hun 
eigen broek ophouden. Als we willen voorkomen 
dat deelname aan kunst en cultuur straks alleen 
maar weggelegd is voor mensen met veel geld 
moet dat beleid echt op de schop. Dit kabinet be-
steedt een schamele 0,5% van het BNP aan kunst 
en cultuur. De SP pleit al jaren voor 1% en wil de 
toegankelijkheid vergroten in plaats van hoge 
drempels opwerpen.” Gerkens is niet vóór het subsi-
diëren van individuele bandjes, maar vindt dat er op 

facilitair niveau veel meer voorzieningen moeten 
komen. Pas als dat eenmaal op gang is, moeten 
commerciële geldstromen die taak in haar optiek 
overnemen. “Zonder geld geen ontwikkelings-
mogelijkheden, en dat maakt concurrentie met 
vooral Amerikaanse artiesten bijna onmogelijk.”

Gebrek aan draagvlak
Van de elf aanbevelingen voor het creëren van 
een beter popklimaat in Nederland, die Gerkens in 
2005 in haar initiatiefnota Oorverdovend En Hart-
verwarmend formuleerde, is bijna niets terechtge-
komen, erkent ze. Een gebrek aan draagvlak speelde 
haar parten. “Er was geen kamermeerderheid voor 
mijn plannen en toenmalig staatssecretaris OC&W 
Medy van der Laan heeft een gebaar gemaakt door 
met een clipfonds te komen. Maar ze mocht natuur-
lijk niet aan mijn wensen tegemoetkomen, want 
de SP was toen meer besmet dan ooit.” De politica 
bevestigt het idee dat haar plannen wel eens hinder 
ondervinden van het feit dat ze namens de 
Socialistische Partij in de kamer zit. “Dat is frustre-

rend, hoewel het nu minder is dan toen. We heb ben 
nu vijfentwintig zetels en destijds maar negen. We 
zijn de derde partij van het land en dat maakt écht 
een verschil.”
Aan lobbyen heeft Gerkens echter een broertje 
dood. “Het is heel erg ‘des politieks’ om dat te doen, 
maar ik houd er niet van. Een idee is goed of niet 
goed, ongeacht de kleur van de bedenker.” Zij heeft 
overigens niet het idee haar eigen voorstellen te 
duperen door er niet voor te lobbyen. “Ik zit nu ze-
ven jaar in de Tweede Kamer en geloof in de lange 
adem. Mijn collega’s weten wat ze van me kunnen 
verwachten en ik heb geen dubbele agenda. Een 
partij als de VVD heeft sowieso een dusdanig ande-
re visie over de � nanciering van popcultuur, dat ik 

die met lobbyen niet ‘om’ ga krijgen.” 
Maar ook PvdA’er Plasterk heeft aange-
geven geen apart beleid te willen voor 
popmuziek. Welke mogelijkheden ziet 
Gerkens desondanks nog? “Die zijn er 
nu niet. Het is nog veel minder dan on-
der Medy van der Laan. Plasterk wil al 
het beleid onderbrengen bij de sec-
torinstituten; die moeten het maar 
uitvechten. Met desastreuze gevolgen 
voor bijvoorbeeld orkesten en theater-

gezelschappen, die zomaar aan de kant worden ge-
schoven. Dat heeft Plasterk echt verkeerd gedaan 
en is, zeker met de huidige samenstelling van het 
kabinet, niet makkelijk terug te draaien.”

Concurrentiediscussie in EP
Inhakend op het feit dat steeds meer radiozenders 
hun podcasts o�  ine halen omdat ze naar eigen zeg-
gen de rechtenafdrachten niet meer kunnen op-

“Er moet meer bereidheid 
zijn tot samenwerking in de 
entertainmentindustrie”

▶  1989-1990: lerares Nederlands
▶  1990-1999:  diverse functies bij verschil-

lende jongerencentra
▶  1996-heden:  SP-lid (vanaf 1999 lid 

partijbestuur)
▶   1999-2002:  hoofd personeelszaken 

Milieu-defensie, Amsterdam
▶  2002-heden:  Tweede Kamerlid voor de 

Socialistische Partij

Cv Arda Gerkens

▶

10_Hoofdinterview_LS.indd   11 20-03-2009   19:09:37



w w w. e n t e r t a i n m e n t b u s i n e s s . n l12    A P R I L  2009

hoesten, zegt Gerkens: “Soms denk ik wel eens dat 
de rechtenorganisaties zich zouden moeten afvra-
gen of het allemaal wel goed is wat ze doen. 
Inderdaad, ze doen voor hun achterban wat ze 
moeten doen, maar hebben daarbij ook wel erg 
veel vrijheid van handelen. Af en toe mag het best 
wat coulanter naar minder draagkrachtige partijen 
toe.” Ondanks de bezwaren van BUMA/Stemra 
kan Gerkens zich vinden in de mening van 
Eurocommissaris Neelie Kroes, dat auteursrechten-
organisaties met elkaar moeten concurreren. “Dit 
betreft een afgeleide dienst, die vanuit de wet is 
vergeven aan een particuliere organisatie. In derge-
lijke gevallen is concurrentie niet slecht, want het 
dwingt hen de kosten laag te houden en de kwali-
teit hoog. Een andere optie is het aanscherpen van 
het toezicht.”
Nu is echter gekozen voor het inzetten van allebei 
die instrumenten… “Daar wringt het inderdaad en 
daar moeten we als Kamer ook naar kijken. We moe-
ten zorgen dat dat strengere overheidstoezicht voor 
de hele markt gaat gelden, óf dat het niet te belem-
merend werkt voor de auteursrechtenorganisaties, 
want dan kun je niet concurreren. Een ander pro-
bleem is de mogelijkheid rechten voor andere 
landen te beheren. Volgens de beschikking van 
de Europese Commissie van juli vorig jaar is dat toe-
gestaan, maar een rechter in Haarlem heeft het 
BUMA/Stemra – op basis van diezelfde beschikking 
– verboden (de Beatport-a� aire, WS). Dat 
verzwakt dus haar concurrentiepositie aanzienlijk, 
zeker ten aanzien van het Nederlandse product. Dat 
sterkt mij in mijn overtuiging dat we een sterker 
beleid moeten gaan voeren op Nederlands cultuur-
product, zoals bijvoorbeeld Frankrijk dat ook doet.” 
De concurrentiediscussie moet volgens Gerkens in 
het Europees Parlement worden uitgevochten, al 
heeft zij vernomen dat de discussie over het 
auteursrecht daar weer stil is komen te liggen. “Naar 
verluidt is er een sterke lobby vanuit de internet-
serviceproviders (isp’s) en zal de beslissing worden 
overgelaten aan een volgend parlement.”

Strenger overheidstoezicht cbo’s 
Een argument tegen de invoering van concurrentie 
is, dat dit zal leiden tot lagere prijzen en dus lagere 
inkomsten, zodat ook minder kan worden uitgege-
ven aan sociale en culturele voorzieningen. Gerkens 
ziet dat echter niet als taken van Buma. “Ik vond het 
uiteindelijk ook beter dat het Thuiskopiefonds 
verdween. Mensen betalen niet voor dat fonds, 
maar omdat rechthebbenden recht hebben op een 
vergoeding. Aan de andere kant verdween daarmee 
ook een heel goed fonds voor de popmuziek waar 
niets voor in de plaats kwam.”

Naast onderlinge concurrentie onderschrijft Gerkens 
ook de roep om strenger overheidstoezicht op col-
lectieve beheersorganisaties (cbo’s). “Bij een aantal 
zijn vraagtekens gerezen over de � nanciële verant-
woording. De kaders waarbinnen zij opereerden lie-
ten dat toe, dus die moeten worden aangepast.” 
Ook de ondoorzichtigheid en het aantal organisa-
ties wekt volgens haar ergernis. “Naast BUMA/
Stemra, SENA en Thuiskopie is er nog een hele trits 
die bij je kan komen aankloppen.” Aan de andere 
kant noemt ze het ook ‘bizar’ dat het bedrijfsleven 

niet gebruikmaakt van het ene loket dat Buma en 
SENA aanbieden. “Er komt een moment dat ze daar 
geen zeggenschap meer over hebben. Dan komt 
er één factuur, of desnoods alle facturen in één
envelop. Liefst van alle auteursrechtenorganisaties 
bij elkaar.”
Gerkens vindt een oproep tot overheidsregulering 
wat prematuur, nu de cbo’s net gestart zijn met zelf-
regulering via het overkoepelende VOI©E. “Ik ben 
niet zo van de zelfregulering. Bovendien zijn ze er 
ook wel een beetje laat mee. We roepen dit al zó 

lang. Ik vind het heel leuk, dat VOI©E, maar vervol-
gens maak ik weer mee dat al die cbo’s onafhanke-
lijk van elkaar bij me aankloppen. Dat kan niet de 
bedoeling zijn. Ik ben er dus niet van overtuigd dat 
dit blijvend is en ga ook niet op die zelfregulering 
zitten wachten.”

‘Three strikes you’re out’-model 
Begin vorig jaar nam Gerkens zitting in een parle-
mentaire werkgroep van de Kamercommissie voor 
Justitie, die onderzoek doet naar de problemen 
rondom auteursrecht en digitale piraterij. Die moet 
de politiek meer informatie geven om betere beslis-
singen te kunnen nemen over onderwerpen als de 
thuiskopiehe�  ng op mp3-spelers en HD-recorders. 
De werkgroep heeft onlangs gesproken over het 
laatste conceptvoorstel en zal nu snel met het de� -
nitieve rapport komen, belooft Gerkens. Vervolgens 
wordt het stuk besproken in de Tweede Kamer en al 
dan niet zal worden afgesproken de voorstellen 

over te nemen. “We hebben onder meer het ‘three 
strikes you’re out’-model bekeken (dat voorziet in 
het van internet afsluiten van meervoudige overtre-
ders, WS). Daar zitten interessante elementen aan, 
maar het heeft ook veel nadelen. Maar meer dan 
dat het een van de mogelijkheden is, wil ik er voor-
uitlopend op het eindrapport niet over zeggen.”

Ondertussen downloaden en kopiëren consumen-
ten er driftig op los. “Bij de herziening van het 
auteursrecht is besloten dat downloaden mag, maar 

uploaden niet. De thuiskopieregeling – een uitzon-
dering op de regel dat je niet mag kopiëren – geldt 
niet voor downloaden, maar voor het kopiëren van 
iets wat je al (gekocht) hebt. De discussie is nu, of je 
iets dat op internet staat legaal mag kopiëren. 
Hirsch-Ballin (minister van Justitie, WS) vindt van 
wel, maar hij erkent ook dat het moeilijker wordt als 
het gaat om ‘evident illegaal’ materiaal, wat nog 
nergens ter wereld o�  cieel is uitgebracht.”
Gerkens heeft dan ook moeite met het he�  ngen-
stelsel. “Daar zitten veel nadelen aan. Ikzelf koop 
alleen maar muziek op cd’s. Maar als ik die op mijn 
mp3-speler wil zetten omdat ik hardloop, zou ik 
daar een he�  ng over moeten betalen? Dat klopt 
niet. We moeten muziek los gaan zien van de 
drager.”

Content gratis weggeven
Hoe vindt de politica dat de entertainmentbranche 
zich in deze kwestie opstelt? “Het wreekt zich dat ze 

▶ Beste beslissing?
“De komst van mijn twee kinderen is het mooi-
ste wat me is overkomen. Zij zijn een mooi 
klankbord van wat onder de jeugd leeft, ook op 
het gebied van de omgang met entertainment. 
Soms is het mooi om te zien dat de werkelijk-
heid anders in elkaar zit dan wij in Den Haag 
denken.”

▶ Slechtste beslissing?
“Ik geloof niet in slechte beslissingen. Ik denk dat 
al je besluiten je weer verder brengen.”

▶ Grootste teleurstelling?
“Als ik mijn leven mocht overdoen, was ik pro-
fessioneel danser geworden. Ik heb gedanst en 
aan buikdansen gedaan, maar niet op beroeps-
niveau. Dat had ik nog zó graag willen doen.”

▶ Wat wisten we nog niet van je?
“Wellicht dat ik een enorm fan ben van Nine Inch 
Nails.”

“Ik kan me voorstellen dat iemand zegt: 
ik koop er eentje, maar die 
andere download ik wel”
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elkaars concurrenten zijn en zo verschillend opere-
ren. Disney is bijzonder rechtenvasthoudend en 
doet niets creatiefs, terwijl Warner Home Video juist 
wel veel met concepten speelt. Dat hoor ik bijvoor-
beeld van telecombedrijven die acties met content 
willen opzetten. Er moet in de entertainmentindus-
trie meer bereidheid zijn tot samenwerking en tot 
het kijken naar nieuwe businessmodellen. Waarom 
zijn ze niet allemaal op één lijn te krijgen en heb je 
niet één site waar je al die films kunt vinden?” De te-
genwerping ‘Waarschijnlijk omdat dat als kartel ge-
zien wordt, net zoals de gezamenlijke downloadsites 
die de grote platenmaatschappijen opzetten in ant-
woord op Napster’, pareert zij met: “Maar dat was 
betaald. Je moet er een gratis dienst van maken.” 
De content moet dus gratis worden weggegeven? 
“Ja, want de illegale content is ook gratis. Je verdient 
het geld dan met de reclame daaromheen. Heb je 
wel eens gezien hoeveel Mininova per maand  
verdient? Dat zijn miljoenen, over de ruggen van de 
artiesten. Dat geld kan dus naar de industrie toe.”

Gerkens komt dit probleem dagelijks in de praktijk 
tegen. “Mijn kinderen hebben een Nintendo DS en 
vroegen om een r4-kaartje, zoals al hun klasgeno-
ten ook hebben. Dat hebben ze gekregen, maar er 
mogen geen illegale spelletjes op. Vervolgens is het 
wel zo, dat als ik FiFa 2009 aan ze wil geven, ik daar-
voor drie keer zestig euro kwijt ben. Want dat willen 
ze spelen op de Nintendo, op de gameconsole en 
op de computer. Dat is toch consumentonvriende-
lijk? Waarom kan ik niet gewoon één keer betalen 
en het spel spelen waar ik wil? Omdat de systemen 
niet compatibel zijn? Oké, maar dan kan ik me voor-
stellen dat iemand zegt: ik koop er eentje, maar die 
andere download ik wel. Dat vind ik zelfs te recht-
vaardigen. Dit hele probleem komt voort uit het feit 
dat wordt vastgehouden aan een drager.” Gerkens 
geeft aan zich er hard voor te willen maken dat zo’n 
initiatief niet aan de kartelwaakhonden ten prooi 
valt. “Ja, want ik denk dat dit de enige oplossing is. 
Ook met het eenzijdige radiolandschap dat we  
momenteel hebben heb je gewoon dit soort plat-
forms nodig om bijvoorbeeld nieuwe muziek te 
ontdekken.”
De politica weet niet of dit model ook voor de film-
industrie haalbaar is, maar erkent dat de videover-
huurbranche door het downloaden zwaar wordt 
getroffen. “ik vrees dat die sowieso ten dode opge-
schreven zijn, omdat het hele video-on-demand-
concept steeds meer zal opkomen. Bioscoopbezoek 
en concerten zullen er niet onder lijden. Dat zijn 
uitjes, dat wil je meemaken.”

Verplicht naw-gegevens 
achterlaten
Gerkens vindt dat de verantwoordelijkheid voor  
illegale uitwisseling in Nederland ligt bij degene die 
het aanbiedt, niet bij wie er gebruik van maakt.  
En de internetserviceproviders dan? “ik vind dat 
isp’s meer verantwoordelijkheid hebben dan ze nu  
nemen, maar ik vind ook dat er wel eens wat al te 
makkelijk naar hen gewezen wordt om de oplossing 
te brengen. Wél vind ik dat de isp’s alle medewer-
king moeten verlenen.” De ‘notice and take down’-
regeling (die bepaalt dat inbreukmakende sites op 
aangeven van rechthebbenden moeten worden 

verwijderd én de naw-gegevens van de sitehouder 
moeten worden afgeven, WS) noemt ze ‘slappe hap’. 
“Weer zo’n voorbeeld van zelfregulering, daar word 
ik niet warm of koud van.” aan het filteren van con-
tent of het blokkeren van gebruikers ziet Gerkens 
echter ook allerlei haken en ogen. “Filteren moeten 
mensen thuis doen, vind ik; blokkeren kan op een 
centraal niveau. Dat kan bijvoorbeeld op basis van 
locatie en inhoud. Maar bij blokkeren beginnen 
mensen gelijk over censuur. Daarover moeten we 
eerst de discussie aangaan. En dan nog zijn blokka-
des technisch te omzeilen. ik ben meer voorstander 

van andere maatregelen, zoals de verplichting je 
naw-gegevens achter te laten bij het registreren van 
een website.”

Tot slot komt nog het ongelijke btw-tarief voor ver-
schillende cultuuruitingen ter sprake. Het Tweede 
Kamerlid noemt het ‘belachelijk’ dat, om haar eigen 
voorbeeld aan te houden, voor een pornotijdschrift 
6% btw geldt en voor een muziek-cd 19%. Het gaat 
Gerkens echter vooral om het rechtvaardigheids-
principe: “ik denk niet dat een btw-verlaging uitein-
delijk ten goede van de consument zou komen.” ■
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