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VERTREKKEND BUMA CULTUURDIRECTEUR JERNEY KAAGMAN

“Ik zou het dekbed wel   
 eens willen opschudden” 

In het jaar waarin ze haar 25-jarig jubileum als BV Pop-voorzitter viert, neemt Jerney Kaagman afscheid als 
directeur Buma Cultuur. Per 1 maart volgens de aankondiging, ‘maar het kan ook 1 april worden, als niet snel 
genoeg een opvolger gevonden wordt’. Terug- en vooruitblikken met Kaagman: geen sentimental Jerney...

DOOR WERNER SCHLOSSER FOTOGRAFIE PATRICIA STEUR

▶  Buma Cultuur is bu� er tussen Buma en 
publiek

▶  Nederland heeft niet voldoende goede 
managers

▶  Lokale artiesten lopen tegen onzichtbare 
grenzen aan

Gevraagd om zichzelf te karakteriseren, 
zegt de ‘moeder van de Nederlandse 
popmuziek’: “Ik ben een hardwerkend 

meisje en heb graag controle over zaken. Niet op 
detailniveau, maar wel op hoofdlijnen. Ook heb ik 
een soort natuurlijke behoefte aan balans in mijn 
werk. Ik ben erg trouw en ik houd ervan een ploeg 
bij elkaar te houden. Of ik hard ben voor de mensen 
met wie ik werk? Ik ben vooral duidelijk. Kletspraat, 
daar houd ik niet van.” Zelf is ze ook nooit een echte 
prater geweest. “Praten is leuk, maar zingen is leu-
ker”, zegt ze hierover. “Het is wel een verschil of je in 
drie minuten een ingestudeerd liedje moet zingen 
of bijvoorbeeld een stelling verdedigen. Ik ben niet 
goed in improviseren, ook nooit geworden in de 
loop der tijd. Ik heb met 
de band ook nooit gejamd. 
Dat is niets voor mij.”
Haar waardevolste eigen-
schap vindt Kaagman haar relativeringsvermogen. 
“Dat zorgt er in elk geval voor dat je geen ruzies 
hebt, want die dienen toch nergens toe.” Ze heeft 
die eigenschap overgehouden aan haar periode 
met Earth & Fire, vertelt ze. “In de provincie treden 
talloze bands op in dat ene zaaltje dat je daar hebt. 
Dan komen de mensen niet voor jou, maar omdat er 
geen andere uitgaansgelegenheid is. Het publiek is 
daar altijd hetzelfde. Voor mij maakt dat niet uit, 
want ik vind het maken van muziek zo leuk. Lange 
tijd heb ik er geen tijd voor gehad, maar ik hoop me 
daar straks weer wat meer mee te kunnen 
bezighouden.”

De jaren dat ze zelf praktiserend muzikant was, 
hebben Kaagman veel inzichten en ervaring opge-
leverd, maar heeft het feit dat ze zangeres geweest 
is haar geloofwaardigheid ook wel eens in de weg 
gezeten? “Natuurlijk is het wel eens voorgekomen 
dat mensen dachten: Wat moet dat zangeresje mij 
nu komen vertellen?. Zelfs bij mijn aantreden bij 

Conamus moesten mijn collega’s erg aan dat idee 
wennen.”

Naburige rechten
Als haar belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse 
muziekcultuur noemt ze twee zaken: “De voor-
naamste reden om de BV Pop op te richten had te 
maken met naburige rechten. We waren met het 
bandje (Earth & Fire, WS) heel populair in Duitsland 
en stonden er op een gegeven moment acht weken 
op 1. Een Duitse advocaat vroeg ons destijds of wij 
wisten dat daar de regeling bestond dat er een ‘re-
delijke vergoeding’ tegenover de openbare uitvoe-
ring van commercieel verkrijgbare muziek moest 
staan, zoals het draaien op de radio. Toen hebben 
we ons aangesloten bij de GVL (de Duitse SENA, 
WS), want in Nederland bestond een dergelijke be-
paling helemaal niet. Pas in 1993, nadat wij er tien 
jaar voor gelobbyd hadden, werd de SENA 
opgericht.”
Daarnaast zegt Kaagman te hopen dat zij heeft kun-
nen bijdragen aan een wat chauvinistischer houding 
jegens Nederlandse uitvoerend kunstenaars en com-

ponisten. “De evenementen die wij organiseren, zo-
als EuroSonic/Noorderslag en het Amsterdam Dance 
Event, dragen op dat gebied zeker hun steentje bij. 
De organisatoren binnen Buma Cultuur mogen mij 
daarbij altijd als breekijzer gebruiken om ergens bin-
nen te komen. Dat is de toegevoegde waarde die ik, 
met mijn bekende naam en hoofd, kan hebben.”

Haar vele optredens in de media maken die naams-
bekendheid alleen maar groter. En breder, want de 
meeste Idols-kijkers zegt de naam Earth & Fire niets. 
Toch zijn er ook nog steeds verstokte fans die con-
tact met haar zoeken. “Ik heb laatst een aantal dozen 
met privévideocassettes vol ruwe tv-opnamen aan 
twee mensen meegegeven. Een paar weken geleden 
kwamen ze het resultaat brengen: 15 dvd’s met keu-
rig geknipte tv-optredens in Duitsland, Scandinavië, 
Nederland, enzovoort.” Angst dat het materiaal nog 
eens elders zal opduiken, heeft ze niet en ook het 
idee om het materiaal commercieel te (laten) exploi-
teren was nog niet bij haar opgekomen. “Dat is ook 

een heel gedoe met clearances en zo. Denk maar niet 
dat daar fragmenten uit Idols in mogen.”

MusicXport Plus-programma 
Toen Kaagman gevraagd werd zitting te nemen in de 
Idols-jury, legde ze dat eerst voor aan haar bestuur. “Ik 
wilde niet dat die dingen door elkaar heen gingen lo-
pen.” Gezegd wordt dat Idols heeft bijgedragen aan de 
opwaardering van Nederlands talent, maar heeft de fo-
cus op ‘typetjes’ in de voorronden het nationaal pro-
duct niet juist te kakken gezet? “Ik ben inderdaad van 
mening dat die ‘audities’ veel te ver uitgemolken zijn. Ik 
heb vier edities meegedraaid, en het accent kwam 
steeds meer op gekke mensen te liggen. Ik deed er juist 
aan mee omdat ik vond dat je er echt talent kon scou-
ten, maar het is van een talentenjacht verworden tot 
een amusementsprogramma.” Idols heeft in haar optiek 
dan ook niet voldoende echte idolen voortgebracht en 
artiesten voor de langere termijn. “Dat toont volgens 
mij aan dat we hier niet voldoende goede managers 
hebben. Een artiest kan talent hebben, maar de bege-
leiding van een goede manager is noodzakelijk om een 
carrière naar een hoger plan te tillen. Buma Cultuur pro-

beert dat met het MusicXport 
Plus-programma te stimule-
ren.” De overheid heeft hier-
voor voor de komende vier 

jaar 800.000 euro ter beschikking gesteld. “Dat stelt niet 
veel voor”, vindt ook Kaagman, “maar je moet met alle 
beetjes blij zijn.” Lachend vervolgt ze: “Dan moet je je 
werk dus wel heel leuk vinden en de ambitie hebben er 
meer van te maken.”

Kaagman kan geen zaken bedenken die ze graag had 
willen bereiken, maar die (nog) niet gelukt zijn. “Als ik 

“Praten is leuk, maar zingen is leuker ”

▶  1984-heden: voorzitter BV Pop (nu BV Pop/
FNV Kiem) 

▶ 1987-1995: bestuurslid Conamus
▶ 1988-2000: bestuurslid Vereniging PALM
▶ 1989-2000: bestuurslid Buma
▶ 1992-2000: pr-manager Radio Noordzee
▶  2000-2009: directeur Stichting Conamus 

(nu Buma Cultuur)

Cv Jerney Kaagman
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het over mocht doen, deed ik het net zo.” Ze erkent 
wel dat de huidige stand van de techniek de entertain-
mentwereld compleet op zijn kop heeft gezet. “Wij 
hebben er bijvoorbeeld erg veel pro� jt van gehad dat 
er maar één tv-zender was. We hoefden alleen maar 
Toppop te doen en dan waren we klaar. Als je de vol-
gende week nog op één stond, zonden ze gewoon die 
opname weer uit. En de zenderpiraten voor de kust 
zonden 24 uur per dag muziek uit. Die hadden continu 
behoefte aan muziek, dus je kon je plaatjes vrij een-
voudig kwijt. Tegenwoordig vereist promotie een veel 
grotere inspanning. Daar ben ik niet jaloers op.”

Wat is eigenlijk de status van de discussie over de hoe-
veelheid Nederlands materiaal op radio en televisie? 
Kaagman betwijfelt of het opleggen van een quotum 
veel toegevoegde waarde heeft. “Dat is lastig, omdat 
talent in golven komt. Op dit moment is er veel kwali-
tatief hoogwaardige Nederlandse muziek en ik hoop 
dat ik daaraan heb kunnen bijdragen. Maar de markt 
moet dat wel aankunnen. Als er meer aanbod is dan 
afname, is er kennelijk een verzadigingspunt bereikt. 
Je bent als Nederlandse artiest ook erg afhankelijk van 
grote internationale releases. Als Madonna met een 
nieuwe release komt, ontneemt dat een hoop lokale 

bandjes de kans op airplay. Je moet veel zwaarder op 
marketing zitten tegenwoordig.”

Uithangbord BV Pop
Als reden voor haar vertrek bij Buma Cultuur gaf 
Kaagman, dat ze meer tijd wil gaan besteden aan haar 
privéleven. Maar in een interview op Radio 1 zei ze 
eind vorig jaar dat ze wel de politiek in wilde. “Ja, alsof 
een minister van Cultuur de hele dag met zijn benen 
omhoog zit... Maar dat ging wel wat subtieler hoor, in 
dat interview. Mij werd gevraagd of ik een politieke 
carrière ambieer en of staatssecretaris van Cultuur iets 

“In het buitenland 
wordt naar Nederland 
gekeken alsof we hier 
niet goed snik zijn ”

12_Kaagman_LB.indd   14 13-02-2009   16:19:41



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 l

INTERVIEW

M A A R T  2009     15  

voor mij zou zijn. Toen grapte ik: ‘Dan maar gelijk 
minister van Cultuur’. Dat is in de pers vervolgens een 
heel eigen leven gaan leiden. Ik vond het wel grappig 
en heb het maar laten gaan.”
Dat neemt niet weg dat Kaagman het wenselijk zou 
vinden als iemand de kennis van politici zou bijscha-
ven, zodat die in elk geval beslissingen nemen op basis 
van juiste informatie. “Dat soort vragen zal wel op me 
afgevuurd gaan worden. Ik heb in de wandelgangen 
ook al wel vernomen dat er behoefte is aan iemand 
die, speci� ek op het gebied van het auteursrecht, ken-
nis en ervaring in het veld brengt. Je ziet wel vaker dat 
er een commercieel trekpaard voor de kar wordt gezet, 
iemand met een bekende naam en gezicht. Als het 
met muziek te maken heeft, vind ik die rol prima.” 
Kaagman is al jaren lid van D66, maar denkt niet dat 
haar politieke betrokkenheid via die partij zal lopen. “Ik 
zie het meer collectief. Ik blijf actief voor de BV Pop en 
zie mezelf meer als een uithangbord dáárvan. Ik ga nu 
niet zelf op mensen afstappen, maar als mensen mij 
om advies vragen, geef ik dat graag.”

Zij geeft aan wel te willen ‘meeknokken voor iets wat het 
publiek minder vindt’, namelijk het onbetaald downloa-
den. “Dat is een nagel aan mijn doodskist. Ik vind het zó 
raar dat mensen maar gewoon van elkaar stelen. In het 
buitenland wordt op dat punt ook naar Nederland geke-
ken alsof we hier niet goed snik zijn. Die wetgeving is 
een voorbeeld van beslissingen die genomen zijn zon-
der voldoende kennis van de materie en uit angst om 
kiezers te verliezen. Ik zou, vanuit een adviesfunctie, dat 
dekbed wel eens willen opschudden.”

Sociale en culturele verarming
De scheidend Buma Cultuur-directeur wil geen voor-
keur uitspreken voor een opvolger van binnen de orga-
nisatie of erbuiten. “Die heb ik wel, maar ik wil niet de 
procedure beïnvloeden door daar een uitspraak over te 
doen.” ‘Binnen Buma Cultuur ruimte maken voor een 
jongere generatie’ was voor Kaagman echter een be-
langrijke motivatie om haar functie neer te leggen, gaf 
zij bij de bekendmaking van 
haar vertrek aan. Nu is zij daar 
terughoudender over. “Buma 
heeft gekozen voor een pro-
cedure met een onafhankelijk selectiebureau. Daarbij is 
een pro� el opgesteld waar de nieuwe directeur aan 
moet voldoen.” Dit pro� el wijkt overigens niet wezen-
lijk af van dat van Kaagman. Blijkbaar had men het liefst 
gezien dat zij aangebleven was. Toch staat ze volledig 
achter haar besluit. “Ik denk dat het goed is dat ik zelf 
de beslissing genomen heb, voordat anderen dat voor 
mij zouden hebben gedaan.”

Van alle functies die ze de laatste 25 jaar bekleed heeft 
(zie cv) omschrijft Kaagman die van directeur 
Conamus/Buma Cultuur als ‘het klapstuk’. “De team-
geest en de hele sfeer waarin hier gewerkt wordt, zou 
iedereen zich wensen. Stagiaires willen steevast niet 
meer weg, dus anderen voelen dat ook zo. Het opzet-
ten van Noordzee was ook erg leuk, maar daar was zo-
veel tumult omheen.” Toch omschrijft ze deze periode 
als ‘de meest leerzame’. “Ik was secretaris van de 
Vereniging Commerciële Radio en heb in die functie 
de lobby om de etherfrequenties van heel dichtbij 
meegemaakt. Uit die vele gesprekken met de politiek 
en de ambtenarij heb ik erg veel geleerd van hoe din-

gen ontstaan. Dat er dus veel onwetendheid is en hoe 
je moties kunt beïnvloeden.” Zo zou Kaagman op dit 
moment graag eens met Eurocommissaris Neelie 
Kroes willen praten over haar standpunt dat de au-
teursrechtenorganisaties met elkaar moeten gaan con-
curreren. “Dat is heel gevaarlijk voor de kleinere 
societé’s, omdat het leidt tot � nanciële, maar ook 
sociale en culturele verarming. Nederland zal onder-
sneeuwen, als zij de grote partijen ruimbaan geeft. 
Kroes zegt tegen monopolies te zijn, maar handelt pre-
cies andersom. Ik heb horen zeggen dat er nog een 
gesprek met haar komt en als ik aan die discussie kan 
bijdragen, zal ik het niet laten.”

Budget 4 miljoen euro
Van de redenen waarom ze in 1984 de BV Pop gestart 
is, noemt Kaagman de individuele belangenbeharti-
ging – zoals bij het screenen van contracten – nog 
steeds actueel. “Artiesten worden door managers, boe-
kers, muziekmaatschappijen, publishers, zalen, enzo-
voort nog steeds onder druk gezet met opmerkingen 
als ‘Voor jou tien anderen’. Voor onze leden lopen wij 
die contracten gratis na.” Toen Earth & Fire succesvol 
was, bestond de BV Pop nog niet. De band is zelf dus 
door schade en schande wijs geworden. “Binnen het 
eerste contract dat wij tekenden, kregen wij als band 

– met vijf personen – 3,75% van de opbrengst, met een 
halvering voor inkomsten uit het buitenland. Gelukkig 
was dat een overeenkomst voor slechts één single.”

Veel Nederlandse artiesten zouden volgens Kaagman 
hun afzetgebied graag groter willen zien, maar lopen 
daarbij tegen onzichtbare grenzen aan. “Europa is wel-
iswaar één geworden, maar daar wordt Nederland niet 
groter van. Vanuit Buma Cultuur doen wij erg ons best 
die grenzen te laten vervagen en duidelijk te maken 
dat er in ons land veel interessants gebeurt op muziek-
gebied.” Voor welke uitdagingen staat Buma Cultuur 
verder momenteel? “Zoals Cees Vervoord in zijn recen-
te interview met Entertainment Business al zei, zijn dat 
vooral de beslissingen die momenteel op Europees 
niveau genomen worden over de auteursrechten-
organisaties. Die zijn van levensbelang voor Buma 
en aangezien Buma de activiteiten van Buma Cultuur 
� nanciert, ook voor ons. Het worden zware jaren.”
Het feit dat de kosten van Buma Cultuur worden 
betaald met Buma-gelden, betekent feitelijk dat de 
auteurs de promotie dus eigenlijk zelf betalen. Kan 

▶ ■ ◀

men dit blijven verantwoorden? “Buma is een vereni-
ging en de algemene ledenvergadering bepaalt de 
koers. De leden hebben deze structuur dus zelf goed 
bevonden. Buma mag maximaal tien procent van haar 
omzet aan sociale en culturele doelstellingen beste-
den, maar meestal ligt dit rond de acht procent. Het 
budget van Buma Cultuur is dit jaar vier miljoen euro. 
Dit wordt gelijkmatig over de sociale en culturele doel-
stellingen verdeeld, maar de sociale component heeft 
altijd voorrang.”
Door haar beleggingspolitiek, die BUMA/Stemra in 
eerdere jaren geen windeieren heeft gelegd, onder-
vindt de auteursrechtenorganisatie dit jaar voor het 
eerst – in de woorden van directievoorzitter Cees 
Vervoord – ‘beperkte schade’ van de � nanciële crisis. 
Dat betekent minder geld voor Buma Cultuur. 
Kaagman ziet de gevolgen daarvan niet al te somber 
in. “Ik denk niet dat wij er één cent minder om krijgen. 
Buma bouwt altijd een bu� ertje in en SENA doet ook 
een bijdrage. Ik ben dan ook niet bang dat we projec-
ten moeten afblazen.”

‘Imagomachine’ van Buma
Kaagman erkent dat het auteursrecht bij de gebrui-
kers van muziek (zowel particulieren en bedrijven) een 
slechte naam heeft. Zij meent dat dit imago verbeterd 

kan worden door informatie 
te verstrekken. “Buma is een 
beetje als de belasting: 
bang om niet sympathiek te 

zijn. De BV Pop daarentegen heeft pas een gesprek 
gehad met FNV-voorzitter Agnes Jongerius en vroeg 
haar wat zij er als kroegbaas voor over zou hebben om 
in een (gemiddelde) kroeg van 100m2, tussen 14.00 
en 2.00 uur muziek te mogen draaien. Daarop 
antwoordde zij ‘Twintig euro per dag’. Het werkelijke 
tarief bedraagt vijftig cent per dag. Het gekerm van 
ondernemers dat dat bedrag te hoog zou zijn, slaat 
dus nergens op. Het is belangrijk dat Jongerius dit 
inziet, want zij staat voor haar zaak en durft nog wel 
eens wat te zeggen.”

Het bestaansrecht van Buma Cultuur is in Kaagmans op-
tiek dan ook in dit soort initiatieven gelegen. “Wij moe-
ten in de toekomst, nog meer dan nu al het geval is, de 
‘imagomachine’ van Buma worden. We laden de merk-
naam Buma Cultuur als het ware met activiteiten en eve-
nementen die een positieve uitstraling hebben en een 
positieve bijdrage leveren aan het imago van de 
Nederlandse muziek. Wij zijn dus een soort bu� er tussen 
Buma en het publiek en dragen, mede doordat wij Buma 
Cultuur heten, bij aan een beter imago van Buma.” ■

▶ Beste beslissing?
“Dat ik ooit in het bandje terechtgekomen ben. 
Door het vele reizen en de vele mensen die ik heb 
leren kennen, heb ik een brede visie op de samen-
leving gekregen. Dat is een mooi bijverschijnsel bij 
het maken van muziek.”

▶ Slechtste beslissing?
“Ik ben me niet zo bewust van verkeerde beslissin-
gen. Dus ik heb alles goed gedaan, óf ik heb het ver-
drongen (lacht). Ik heb in elk geval nergens spijt van.”

▶ Gênantste moment?
“In de zomer speelden we met het bandje altijd op 
Texel. Dan haalde je nooit meer de boot terug en 
moest je er overnachten. Dat deed je in de be-
kendste uitgaansgelegenheid op het eiland: boer-
derij Sarasani. Er was � ink geblowd en gedronken 
- wat het optreden niet ten goede kwam - en ’s 
avonds lag ik onderin een stapelbed en onze 
drummer boven me. Ik zal nooit vergeten hoe ik 
het hoorde klateren toen ik die gouden douche 
kreeg.”

Jerney Kaagman

“Buma is een beetje als de belasting ”

12_Kaagman_LB.indd   15 13-02-2009   16:20:07


