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ln gegbrek met Constant
"§'Oe kunsterl&? Constant Nieuwenhuys is bel<end als een van de oprichters van

.ouoU8ti, architect van New Babyton. Hif is - inmiddets tweeëntachtig iaar
asatrJ' 

)"
oud -vanafvan het eerste uur aangesloten bij Beetdrecht. Reden eens te vragen

waarom hij tid werd en wat hif daaraan heeft.

Enigszins zenuwachtig maak ik mijn opwachting in

ziin atelier in Amsterdam. lk vind het namelilk niet

niks, een interview met Constant. Hij is tenstotte

een van Nederlands meest beroemde kunstenaars

en een hoofdfiguur tiidens miin studie (unsf en

Kunstbeleid aan de Rilksuniversiteit Groningen. En

dan mag ik hem nu een paarvragen stellen over

Beeldrecht. Wat me opvalt in zijn atelier is de rust,

de ruimte en het licht. Naast elkaar hangen twee

enorme, sterk contrasterende olieverfschilderijen.

Het één licht, speels en positief; het ander iuist don-

ker, aards - eenzaamheid en wantrouwen oproepend.

Constant biedt me een glaasie witte wiin aan. We

nemen plaats aan tafel en ik vraag hem waarom hil

lid werd van Beeldrecht. Constant vertelt, telkens

afgeteid door zijn kleine hondfe dat hif veertien jaar

geleden uit het.asiet meenam, met de waarschu-

wing dat het verlatingsangst had. Ze zijn sindsdien

onafscheidetijk. 'lk was indertijd bevriend met de

fotograaf Bert Wisman die miin werk vastlegde,'

begint Constant.'Hij heeft met name vee[ foto's

gemaakt in miin New Babyton-periode. lk betaatde

hem met schilderiien en tekeningen. Regetmatig

kwam ik zijn foto's tegen in allerlei bladen en boe-

ken. Zijn foto's, maar miln werk. En altijd stond

alleen zijn naam erbil. Hii had de foto's gemaakt,

maar ik was toch de maker van het schitderii? lk

kreeg echter niets. Dat vond ik gek. lk bedacht me

dat er eigentijk een organisatie zou moetèn komen

om de rechten van kunstenaars te beschermen en

voor hen een vergoeding te vragen.' Beeldrecht

werd pas later opgericht,in ry77. En toen Constant

er vlak daarna een artikel over las, stoot hij zich

meteen aan. Hij hoeft niet vee[ geld, maar wil wel

iets vergoed kriigen, tenstotte heeft hij daar ats

maker recht op.

Franse uitgaven

Verder pratend over Beeldrecht veÍtelt hij heet

tevreden te ziin. Hij kriigt attijd een overzicht van

wat er via Beeldrecht is geregeld, en dat overzicht

ktopt met de vergoeding die hij vervolgens ont-

vangt. Soms heeft hii Beeldrecht ook nodig voor

iuridisch advies, zoals nu. Een universiteit wiI name'

lijk samen met een uitgever een boek publiceren

over New Babylon. Een goed initiatief, maar

Constant is het niet helemaa[ met de inhoud eens.

Daarom heeft hil Beeldrechtverzocht in deze kwes-

tie te bemiddeten, zodat het net zo'n fraai boek

Een Ínterview van Sonia Muller

wordt als de Franstalige uitgaven die in samen-

spraak met hem zijn verschenen.

Constant haalt er een aantal tevoorschiin. Het zijn

inderdaad prachtige boeken, met prachtige repro-

ducties. Verbaasd vraag ik waarom ze nooit in het

Nederlands ziin uitgebracht.'Geen idee,' antwoordt

Constant. 'Mijn Franse uitgever heeft verschiltende

Nederlandse uitgevers benaderd, maar niet één

toonde belangstelting.' Hij vindt dit onbegrijpetijk

en, eerlilk gezegd, ik ook. lntussen verschijnt deze

zomer zijn vijfde Franstalige boek: een monografie

met ziin grafische oeuvre. Hopetilk is daar wel een

Nedertandse uitgever voor te vinden.

We praten nog wat verder, over ziln leven en werk.

HoeweI behoorlijk op teeftijd bezit Constant nog

steeds een levendige, scherpe geest en een brede

interesse. Hii heeft altiid gehouden van muziek,

speelde harp, gitaar en viool. Tot slot van het

gesprek speelt Constant voor mij een swingend stuk

op een cimbaat uit r89o - een voor mil volledig

onbekend instrument. Het ktinkt ats een klok. Met

moeite neem ik afscheid van een vriie, muzikale,

creatieve kunstenaar. 0f zoals hijzelf zegt een

'utopiaan'- én [id van Beeldrecht. Daar doe ik het

voor.



ln het afgelopen hatfjaar heeft Beeldrecht zifn

organisatie ingrijpend gewijzigd. Deze verande-

ring is vottedig gericht op het voeren van een

actief en klantvriendetijk beteid. Daarvoor is

een professioneel team van acht enthousiaste,

betrokken medewerkers aangesteld. Dit team

bestaat uit luristen, marketing- en verkoopspe-

cialisten, controleurs en administratieve krach-

ten - aangevuld met stagiaires voor juridisch en

economisch onderzoek. Door de meer bedrijfs-

matige aanpak kan Beetdrecht de betangen van

ziin leden beter behartigen. Voornaamste doel

is de auteursrechtenvergoeding als tweede

inkomstenbron van de aangesloten kunste-

naars te maximaliseren.

Beeldrecht realiseert dit streven door de conto-

les op inbreuken te verscherpen en potentiële

gebruikers te benaderen voor het afsluiten van

auteursÍechteliike contracten. Nu al ziin aan-

sprekende resultaten geboekt. Door de inzet

van een extra controleur ziin sinds begin dit jaar

twee keer zoveeI inbreuken opgespoord. Terwijl

het benaderen van nieuwe gebruikers bifna drie

keer zoveel aanvragen opleverde. Dit attes heeft

ertoe geleid dat de omzet over de eerste viif

maanden van dit jaar in vergetilking tot dezelfde

periode in zooz met meer dan 5o procent is

gestegen. De eerste uitbetating, die nu plaats-

vindt, valt dan ook aanzienliik hoger dan in

voorgaande jaren.

Snellere procedures

Nog een verbetering is dat Beeldrecht aanvra-

gen voor Íeproductie snetler behandelt. Voor

twee keer per jaar uit, nu binnen twee weken na

betating door de gebruiker. Wat dat betreft,

werpt het beleid wederpartijen snetler te laten

reageren en betalen duidetiikvruchten af.

Meer professionee[ is eveneens de snellere

verwerking van verzoeken om informatie.

Bovendien beantwoorden onze medewerkers

eenvoudige vragen direct aan de telefoon. Ze

ziin beter geïnformeerd en beter bereikbaar,

nametiik van 9.oo tot 18.oo uur. Niet onbetang-

rijk is verder de verhuizing van Hoofddorp naar

Amsterdam. Door de vestiging in de culturele

hoofdstad vindt Beeldrecht direct aansluiting

bii andere culturele inste[[ingen en partiien

van gebruikers, zoals musea, uitgevers en

reclamebureaus. Niet a[[een vergroot dat

onze betrokkenheid, we ziin ook beter in staat

actuele ontwikkelingen bij te houden.

A[ met a[ kan Beeldrecht door de stagvaardige,

ktantvriendetiike aanpak beter opkomen voor

de betangen van de aangesloten leden. Hoewel

inmiddets enkele concrete en aansprekende

resultaten ziin behaald, is een ingriipende

cultuuromslag als bovenstaande een continu

proces. Het is een kwestie van lange adem.

Een aantaI zaken [oopt nog niet optimaal, zoals

de behandeling van voo!'al wat ingewikketder

juridische vragen. Maar met het nieuwe beteid

kan het ook alteen maar beter. «

Het team van Beeldrecht:

Mark Popelier (directeur od interim);

Uw werk op TV levert getd op

Eind dit iaar keert Beetdrecht de vergoedingen uit

voor vertoningen van kunstwerken op televisie in

zooz. Daaronder vallen de collectieve gelden van de

kabelbedriiven, de inkomsten van Thuiskopie en de

NOS. Verder keren de commerciële omroepen getd uit

op basis van individuele vertoningen. Bet Beetdrecht

voor een meldingsformulier. lnmiddels heeft de

afrekeni n g voor vertonin gen in zoor plaatsgevonden.

Wie daarvoor geen aanvraag heeft ingediend, biedt

Beeldrecht als extra service de mogetiikheid dit

alsnog te doen.

Schadevergoedingen in breuken
omhoog

ln de algemene voorwaarden heeft Beetdrecht een

verhoging van de tarieven voor schadevergoedingen

bij inbreuken laten vastleggen. Gebruikers die zonder

toestemming een werk afbeelden, betalen voortaan

de auteursrechteliil<e vergoeding plus een opstag van

2oo procent. Daar gaat, net als de hoge boetes voor

snelheidsovertredingen, een preventieve werking

vanuit. Ook voor het gebruik met een incorrecte, ach-

terwege gelaten ofvalse naam betaten overtreders

fors hogere'boetes'.<

Tarieven auteursrechteti j ke
vergoedingen omhoog

De inflatiecorrectie waarmee de auteursrechtetilke

vergoeding iaarlijks wordt verhoogd, bedraagt dit

iaar 3,2 procent. Daarnaast ziin voor enkele media

de tarieven opgetrokken tot gangbare internationale

normen. Het gaat daarbii ondere andere om het

beetdgebruik in boeken en reclame. <

Onlangs sloot Beeldrecht contracten af met

tiidschrift Actu ele Onderwerpen en Parostone, dat

in Europa beeldles van Salvador Dali verkoopt. <

Top tien

Meest aangevraagde Nederlandse kunstenaars

r - Karet Appel

z -.1.J.P. Oud

3 - Otto van Rees

4 - Gerrit Rietveld

5 - Peter Struycken

6 - Constant

7 - Bruno Ninabervan Eyben

8 - Optand

9 - Herman Brood

ro - Bart van der Leck <

Nieuwe contracten



gen vooÍ reproductie sneller behandelt. VooÍ

binnenlandse aanvragen geldt nu een week.

Ook aanvragen voor boekomslagen en reclame,

die toestemming vereisen van de maker, vergen

veet minder tijd. Aanvragen uit het buitentand

regelt Beetdrecht voortaan binnen twee weken.

Een andere procedure die aanzienlilk is ver-

sneld, betreft de uitkering van vergoedingen

voor inbreuken. Die keerde Beetdrecht vroeger

N abootsing Mond riaan, Picasso,
Lichtenstein

Het opsporen van inbreuken op het auteursrecht

rekent Beetdrecht tot een van haar betangrijkste

taken. Naast Daan van Diemen, die dit werk at twin-

tig jaar doet, is een tweede controteur aangestetd,

Huub van Woerlee, De intensievere controle levert

een verdubbeling van het aantal procedures op. Een

van de zaken die Van Diemen ontdekte, was een

advertentie van een Japans elektronicaconcern. ln

een brochure van het bedri.if waren kunstwerken

afgebeeld van René Magritte, Andy Warhot, Roy

Lichtenstein, Piet Mondriaan en Pablo Picasso.

ln de eerste twee geva[len ging het om stiilimitaties,

die zonder meer zijn toegestaan. Maar in het geval

van Mondriaan, Picasso en Lichtenstein vertoonden

de nabootsingen een a[ te grote getilkenis met de

oorspronketilke werken. Dan genieten deze wel

auteursrechtelijke bescherming. Voor het publice-

ren van de nabootsingen had het bedrijfdan ook

vooraf toestemming dienen te vragen. Het bedriff

erkende zijn nalatigheid en ging met het

schikkingsvoorsteI van Beeldrecht akkoord. <

Mark Popeller (d/recteur od lnterlm);

Sonia Mu[[er (mo n ag er ope rati on s) ;

Rishma Mahadewsingh (ad m i n istrati ef m ed ewe rke ) ;

Manita BostdoÍp (admi n i stratief medewerker) ;

Tim de long (j uri dische zoke n) ;

Maud van der Leeuw (stagioire juridische zoken);

Daan van Diemen (controleu);

Huub van WoeÍlee (controleur):

,oris van Wessem (stagioire marktonderzoek).

beeldgebruik ln boeken en reclame. (

Roemenië

Beetdrecht maakt deel uit van een omvangriik net-

werk van buitenlandse organisaties. Aan de tijst

van deelnemende landen is onlangs Roemenië

toegevoegd, terwijl met Chili onderhandelingen

gaande ziin. «

Onderzoekspticht

Een andere inbreukvormde de afbeetdingvan drie

tekeningen in een kalender van de Algemene

Nederlandse Geheelonthouders Bond (A.N.G.O.B.).

Voor het publiceren en reproduceren van de drie

dorpsgezichten was geen toestemming gevraagd.

Verweer van de bond luidde dat de tekeningen niet

waren ondertekend. Bovendien waÍen ze uitge-

voerd in een stiit die deed vermoeden dat ze r5o
jaar oud waren. Ze zouden dan - minstens 7o iaar
na de dood van de maker - rechtenvrij zijn. Het

bleek echter om recente tekeningen te gaan.

Beeldrecht haalde namens de maker

verhaal bij de bond. Eén van de verwilten was dat

wie een werk wil gebruiken maar de kunstenaar

niet kent, verplicht is uit te zoeken wie de maker is.

Daarin was de bond in gebreke gebleven. Door

bemiddeting van Beeldrecht werd alsnog een voor

atte partijen bevredigende regeling getroffen. <

I nternationate samenwerking

Beeldrecht werkt samen met zusterorganisaties uit

in totaal 3o landen: België, Frankriik, Duitstand,

GÍoot-Brittannië, Spanie, Portuga[, ltatië, Oostenrijk,

Zwitserland, Griekenland, Zweden, Noorwegen,

Denemarken, Fintand, Polen, Tsiechië, Roemenië,

Hongarije, Rusland, Letland, Esttand, Litouwen,

Verenigde Staten, Canada, Austratië, Mexico, Peru,

Venezuela, Zuid-Korea en Japan. <

Kritiek op wijzigingen auteurswet

Beeldend kunstenaars Alexander Schabracq,

Aat Vetdhoen, Jan Cremer, Ger Lataster, Jeroen

Henneman en Jan Sierhuis hebben via Beeldrecht

een petitie aangeboden bil de Tweede Kamer.

Beeldrecht tekent namens de zes kunstenaars

protest aan tegen het voornemen van de regering

de auteurswet op een aantal punten te herzien.

De wiizigingvindt plaats om de Nederlandse regets

in overeenstemming te brengen met de richttilnen

van de Europese Commissie.

Beeldrecht initieerde het protest en gaf het een

gedegen juridische onderbouwing.

Het eerste bezwaar is gericht tegen de verruiming

van het citaatrecht. Daarbii zouden beeldcitaten

zonder toestemming van de maker mogen worden

gebruikt in advertenties. Een tweede punt van kritiek

betreft de mogelilkheid om kunstwerken in openbare

ruimten zonder toestemming te mogen reproduce-

ren. Het derde bezwaar is dat houders, zoals musea,

zonder toestemming van makers werk zouden mogen

exposeren. ln alte drie de gevallen wordt het recht

van de kunstenaar zelfte bepalen of en hoe zijn werk

wordt gebruikt geweld aangedaan. Binnenkort blijkt

of de petitie van de kunstenaars en de daarop aan-

sluitende [obby succes heeft gehad. Uiteraard stelt

Beeldrecht alles in het werk om te zorgen dat de

voorgestelde veranderingen niet doorgaan. <


