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Door Werner Schlosser

Wie en wat is PALM?
Hans Kosterman: "PALM is de enige vereniging

voor auteurs van lichte muziek in Nederland.

Wij houden ons bezig met de belangen en rech-

ten van auteurs. Vanuit dien hoofde hebben we

zitting in de besturen van rechtenorganisaties,

zoals Buma/Stemra. Omdat veel auteurs ook uit-

voerenden zijn, is de voorganger van PALM, de

WTL, tien jaar geleden samengegaan met de BV

Pop/FNV Kiem. Dat werd PALM. Vanuit die

achtergrond zitten we ook in SENA en de Stich-

ting Leenrecht. Verder organiseren we voor de

leden van PALM contactavonden, waar concrete

contacten gelegd kunnen worden die leiden tot

productiviteit. We hebben een juridisch spreek-

uur, we bieden auteurs  mogelijkheden om hun

werk te laten horen en we hebben een krantje

(PALMblad, red.)."

Waaraan ontleent de vereniging
PALM haar ontstaansrecht?
"In eerste instantie natuurlijk aan het feit dat we

500 leden hebben. Dat doen ze blijkbaar op basis

van wat hen geboden wordt. Maar ook aan het

feit dat we denken invloed te kunnen uitoefenen

op wat bijvoorbeeld de rechtenorganisaties in de

toekomst gaan doen. We hebben dan ook een

prominente rol in het Buma/Stemra-bestuur.

Omdat we hopen dat de rechtenorganisaties in

de nieuwe exploitatie een rol kunnen gaan spe-

len, hopen we het de goede kant uit te sturen om

de kansen van de auteurs te optimaliseren."

Hoe wilt u dat dan bereiken?
"Eh, je hebt natuurlijk internet. Dat is een gege-

ven. Die potentiële bedreiging noemen we maar

weer een uitdaging, met kansen op schaalvergro-

ting in omzet en marketing. Het is een moeilijk te

controleren verschijnsel, ontstaan vanuit een anar-

chistische invalshoek en gebaseerd op een onbe-

grensde informatievrijheid. En betaling voor an-

dermans liedje komt niet in die mentaliteit voor,

dus daar moet je iets tegen doen. Daar denken wij

natuurlijk niet alleen over, want de rechthebben-

den zijn niet alleen de auteurs, maar ook de uit-

voerenden en zeker ook de producenten en uitge-

vers. Dat zijn allemaal investeerders, dan wel in

geld, dan wel in talent, die tot nu toe op

een hele overzichtelijke manier de

exploitatie van hun producten vol-

brachten, maar nu opeens voor een

probleem worden gesteld. Er is een

nieuwe EG-richtlijn, die onder ande-

re de technische beveiligingen (die de

‘houdbaarheid’ van een download of de betaling

ervan regelen, red.) gaat beschermen, alsof de

technische beveiliging op zichzelf een auteurs-

rechtelijk product is. De inbreuk op die beveili-

ging wordt dan behoorlijk strafbaar gesteld. Dat

betekent natuurlijk ook dat er enorm in die bevei-

ligingen geïnvesteerd moet worden, en met name

de grote maatschappijen zijn daar heel erg mee

bezig. Recente proeven met hackers hebben ech-

ter duidelijk gemaakt, dat je het niet alleen van die

beveiliging moet hebben. Ik denk, maar dat is een

persoonlijke mening, dat het zeer veel uitmaakt

dat de prijs van een muzikaal product naar bene-

den gaat. Een cd zelf branden kost een paar gul-

den, terwijl een cd in de winkel al gauw 40 gul-

den kost. Dat is natuurlijk verschrikkelijk veel.

Als je een cd-tje van het net downloadt sla je na-

tuurlijk de retailers over, waar nu ook een groot

gedeelte van die 40 gulden blijft hangen."

Zou u het kunnen verkopen aan uw
leden dat er, ten behoeve van een

lagere cd-prijs, misschien ook iets
van hun vergoeding af zou moeten?
"Op een gegeven ogenblik heb je met een wer-

kelijkheid te maken. We zitten nu op een punt

dat we niet weten waar het heengaat en dat er

grote allianties worden gesloten. Maar behalve

de majors zijn er natuurlijk ook veel indepen-

dents, die veel dichter bij de auteurs staan. Ster-

ker nog, als je zelf een studiootje hebt en je

‘bakt’ je eigen cd-tje, dan ben je al een pro-

ducent. Wat ik voor de toekomst be-

langrijk vind voor de mensen die ik

vertegenwoordig, is dat ze een positie

geven aan rechtenorganisaties zoals

Buma/Stemra. Dat is een non profit-or-

ganisatie, maar wel een organisatie die in

een hypercommerciële omgeving actief is en

ook geleerd heeft hypercommercieel te denken.

Ik denk dat het zeer goed is dat je je rechten

overdraagt aan Buma/Stemra, en dat je dat be-

schouwt als jouw organisatie waar je mede-eige-

naar van bent. Ik denk dat de independents er

wel in mee kunnen gaan om Buma/Stemra een

grote rol te geven bij internetexploitatie, maar

aan de andere kant heb je de majors met de pre-

tenties om dat allemaal zelf te doen."

Maar hebt u die majors dan niet
nodig om dit plan te realiseren?
"Als een rechtenorganisatie hier een rol in wil

spelen, zal die de souplesse moeten hebben om

dat net zo te ‘handelen’ als nu gebeurt binnen

een platencontract. Als gedownloade plaatjes op

grond van een platencontract moeten worden af-

gerekend zal een rechtenorganisatie een zeer ge-

differentieerd systeem van collectieve exploita-

tie van individuele licenties moeten ontwikke-

len. Anders doen producers het zelf."

De vereniging PALM (Professionele Auteurs Lichte Muziek) vertegenwoordigt
componisten en tekstdichters van lichte muziek. Als belangenorganisatie houdt
PALM zich bezig met de rechten van haar leden, en dat nu al tien jaar lang. Zij
stelde een wekelijks spreekuur in, bracht componisten en tekstdichters met
elkaar in contact en nam deel aan de oprichting van (toen nog) Radio Noordzee
Nationaal. Maar heeft PALM ook de komende tien jaar nog bestaansrecht?

“De prijs van een muzikaal
product moet naar beneden”

Voorzitter Hans Kosterman van de jubilerende auteurs-
vereniging PALM:

www.muziek-en-beeld.nl
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En kan PALM dat handelen?
"PALM is alleen maar een beroepsvereniging die

stuurt en die probeert een route te vinden die hij

kan aanbevelen aan zijn leden. Maar mijn idee is,

dat binnen die toekomstige constellaties de rech-

tenorganisaties een grote rol moeten spelen. Dus

ik zou er niet tegen zijn als rechthebbenden hun

rechten zouden overdragen aan zo’n organisatie

en zeggen ‘dit is mijn vertegenwoordiger.’ Die

rechtenorganisatie zal dan moeten uitgroeien tot

een organisatie die op allerlei manieren licenties

geeft. Maar dan zal ie wel meer flexibiliteit moe-

ten tonen dan die nu doet. Het komt dan dus niet

alleen meer neer op het turven van het aantal

keren dat een plaatje op de radio gedraaid wordt,

maar er moet ook worden ingespeeld op een si-

tuatie waarin downloads als verkoop meetellen."

Op welke termijn denkt u dat een
dergelijke exploitatie gerealiseerd
kan worden?
"Daar kan ik eerlijk gezegd geen zinnig woord

over zeggen, het gaat momenteel verschrikkelijk

hard."

Gaat het zelfs niet harder dan de
organisaties kunnen bijbenen?
"Ja, dat klopt. Zelfs de majors kunnen het niet

bijhouden."

Vindt u dan niet dat u tekortgescho-
ten bent in uw primaire doelstelling:
de belangenbehartiging van au-
teurs?
"Nee, dat vind ik niet. We doen ons best en we

denken mee, maar we zijn maar een nietig ele-

mentje vergeleken bij de macht die de majors

zouden kunnen ontwikkelen."

Wat heeft de vereniging PALM de
afgelopen 10 jaar bereikt?
"Om te beginnen hebben we bereikt dat we 500

leden hebben. Dat klinkt misschien als heel wei-

nig, maar voor een groep mensen die zo krank-

zinnig individueel werkt is dat heel wat. Ook

zijn we een open deur waar ze met hun proble-

men, zowel juridisch als inhoudelijk, terecht-

kunnen. En we kunnen ze een plek bieden waar

ze fysiek in contact kunnen komen met de ‘ge-

arriveerde’ succesvolle mensen en andere zoe-

kende beginners. Bovendien hebben we een

aantal jaren geleden een muziekuitgavecontract

ontworpen. Mede dankzij dat contract hebben

wij bijgedragen aan de bewustwording van de

auteur en zijn positie. Soms vraagt een musicus

me ‘waar moet ik met mijn muziek heen?’. Dan

zeg ik niet ‘ga maar naar een platenmaatschap-

pij’, want dan komt je demo op zo’n stapel. Nee,

ga nou eens naar een muziekuitgever, dan heb je

nog een kans dat het beluisterd wordt en dat die

een suggestie doet."

De muziekuitgever als A&R-mana-
ger?
"Dat is een hele snelle conclusie. Ik heb alleen de

indruk dat je, als je als beginnend musicus of au-

teur een leuke demo in je handen hebt, meer ge-

hoor krijgt bij een muziekuitgever."

Hoe ziet u de toekomst en welke rol
speelt PALM daarin?
"Internet gaat natuurlijk een verschrikkelijk

grote rol spelen. Je hebt nu die richtlijn Auteurs-

rechten En Naburige Rechten In De Informatie-

maatschappij die de komende twee jaar gestalte

moet krijgen in de wetgevingen op landelijk ni-

veau. De huidige Auteurswet en Wet Op De Na-

burige Rechten moeten dus worden aangepast

aan de nieuwe richtlijn. Vervolgens moet de

WIPO (World Intellectual Property Organiza-

tion, red.) ervoor zorgen dat de diverse landelij-

ke afspraken niet strijdig zijn met de wereldwij-

de regels. Dat is een proces van jaren."

Is PALM wel voorbereid op het digi-
tale tijdperk?
"Napster is een bedreiging die moet worden om-

gebouwd naar een kans. Misschien dat de aan-

koop door Bertelsmann hiertoe een eerste stap is.

Je moet in elk geval niet zo paranoïde worden dat

je denkt ‘er moet een sluitend systeem komen’,

want er is nu ook al geen sluitend systeem… zie

de piraterij! Aan de andere kant moet je ook niet

gaan denken ‘laten we maar kijken waar het te-

rechtkomt’. Nee, je moet erbij blijven, en dat is

een taak voor PALM, en je moet het blijven beïn-

vloeden. Overigens is Buma/Stemra in samen-

werking met Amerikanen en Engelsen een servi-

ce-instituut aan het opzetten, dat te maken heeft

met toekomstige exploitaties. Daar komt 50%

van het wereldrepertoire in te zitten. Nederland

is dan wel een piepklein landje, maar daar zitten

we wel met onze neus bovenop."

Toch klinkt het als de ver-van-mijn-
bedshow…
"Dat lijkt maar zo. We willen namelijk, door

goed te kijken naar wat er om ons heen gebeurt,

onze leden wel degelijk iets concreets bieden.

Daarom hebben we plannen, in een al wat verder

gevorderd stadium, om - wellicht via Buma/

Stemra - onze leden de gelegenheid te geven hun

muziek via internet beschikbaar te stellen aan

mensen die daar iets mee willen doen. Het moet

een uitwisselingsplatform worden tussen creatie-

ven (componisten, tekstdichters) enerzijds en in-

vesteerders (platenmaatschappijen, muziekuitge-

vers) anderzijds. Een soort legale mini-Napster

dus. Er wordt momenteel een proefopstelling ge-

test op het Buma-systeem, om te kijken of die

twee kunnen samenwerken. Ik kan nog niet zeg-

gen wanneer het systeem daadwerkelijk de lucht

in gaat, maar het is een prominent punt op onze

agenda."

“Een cd zelf branden kost een paar gulden, terwijl een cd

in de winkel al gauw 40 gulden kost. Dat is natuurlijk ver-

schrikkelijk veel.” (Ton Kastermans Fotografie).

Wie en waar is PALM?
Voorzitter: Mr. Hans Kosterman

Secretaris: Mr. Eric Boom

Penningmeester: Han Grevelt

In het bestuur hebben verder Roy Beltman,

Hans van Hemert, Peter Koelewijn, Ad

Kraamer, Bert Ruiter en Cees Schrama 

zitting.

Het secretariaat is gevestigd aan de Vaartweg

32, 1217 SV te  Hilversum en telefonisch be-

reikbaar via 035 – 621 49 11. Het internet-

adres van de vereniging PALM is

http://www.buma.nl/palm


