
Albersen Verhuur is een Haags bedrijf dat rechtenvrije en bescherm-
de bladmuziek verhuurt aan amateur- en beroepsmusici. Het ziet 
erop toe dat componisten of hun erfgenamen geld krijgen voor het 
gebruik van bladmuziek die nog beschermd is. De firma vertegen-
woordigt circa dertig buitenlandse uitgevers en int het geld voor 
hen. Maar hoe zit het ook alweer met die rechten?

RECHTENVRIJ VERSUS BESCHERMD

In Nederland is bladmuziek rechtenvrij als de componist zeventig 
jaar of langer dood is. Sinds begin jaren 1990 hanteren de EU, de VS en 
Rusland eveneens deze termijn. Voor die tijd werd per land een regeling 
getroffen. Tot de jaren ’90 namen de VS de publicatiedatum van een 
werk als uitgangspunt; men telde daar 26 jaar beschermingstermijn bij 
op, die de erfgenamen met eenzelfde termijn konden verlengen. Dit 
leidde tot grote verschillen in auteursrechten. De uitgever van Le Sacre 
du Printemps van Stravinsky bijvoorbeeld publiceerde dat werk in 
1913 in Europa en later ook in de VS. In Nederland wordt deze muziek 
pas in 2041 rechtenvrij, 70 jaar na Stravinsky’s overlijden. In Amerika 
is het werk al rechtenvrij sinds 1965. Het is overigens al sinds 1913 
verboden om een Amerikaanse editie in Nederland te importeren.

Rechtenvrije muziek is niet per definitie gratis, maar wel mag 
iedereen die uitgeven. Dat zie je ook op websites als www.imslp.org 
en www.opus37.nl. Veel rechtenvrije muziek is bij de FASO voor 
leden tegen veel lagere prijzen te huur. Je kunt die muziek meestal ook 
huren bij Albersen, maar dan in professionele edities. Waarom zou je 
er bij Albersen meer voor betalen? Bèr Deuss (directeur van Albersen 
Verhuur): ‘Omdat onze uitgaven van traceerbare bronnen komen. Je 
weet dus waar de noten vandaan komen, welke bronnen geraad-
pleegd zijn. En je weet zeker dat in deze edities geen fouten staan.’ 
Vooral professionele en goede amateurorkesten huren dit materiaal.

MONOPOLIE

Albersen verhuurt als enige in Nederland rechtenvrije én 
beschermde bladmuziek, en heeft daarmee een monopolie. In de 

EU zijn monopolies echter verboden, hoe zit dat dan? Deuss: ‘Dat is 
historisch zo gegroeid. Albersen verhuurt muziek en is uitgever van 
onder andere nieuwe muziek. Het is moeilijk om een uitgeverij 
rendabel te houden, er is maar een kleine markt voor klassieke 
muziek. Je moet investeren in de infrastructuur: contracten opstellen 
voor verhuurders, een bibliotheeksysteem aanleggen – als uitgever 
heb je ook een archieffunctie – en een administratie opzetten. En je 
moet natuurlijk mensen in huis hebben met kennis van muziek en 
van juridische zaken. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft 
overigens bepaald dat het verbod op monopolisme niet geldt voor 
auteursrechtelijk beschermd werk, voor nichemarkten en voor busi-
ness to business.’ Vergelijkbare bedrijven konden het dus blijkbaar 
niet meer bolwerken. Donemus, de enige andere uitgever van 
hedendaagse Nederlandse muziek, huurt Albersen in om bladmu-
ziekverhuur te factureren; een eigen administratie is te duur.

Componist en musicoloog Leo Samama vindt dat Albersen als 
monopolist – ‘al dan niet tegen wil en dank’ – de verantwoordelijk-
heid heeft om duidelijk te zijn en met vaste tarieven te werken. Zijn 
ervaring als programmeur van het Nederlands Kamerkoor en het 
Residentie Orkest is dat je over de winstmarge kunt marchanderen. 
Je kunt dat gunstig vinden, maar het wordt er alleen maar onduide-
lijker door, vindt hij. ‘Je kunt nergens controleren of de huurprijzen 
redelijk zijn, want Albersen heeft geen concurrent. Er moet gewoon 
een lijst komen, die ieder orkest of ensemble kan inzien, en waarop 
de marges staan aangegeven.’

Een van Samama´s ervaringen van een jaar of vier geleden: ‘Ik 
wilde een partituur ter inzage aanvragen, bij Albersen kostte me dat 
bijna € 40. Ik vroeg dezelfde partituur rechtstreeks bij de buiten-
landse uitgever aan. Die zond hem me snel toe, met een briefje dat 
ik hem mocht houden en dat hij graag van dienst zou zijn zodra ik 
mijn keuze had gemaakt. Gratis inzage is service die bij de verhuur 
hoort. Toen ik dat met de heer Deuss besprak, zei hij laconiek: “Ja, 
jij heet Leo Samama en kan dat voor elkaar krijgen. Ik niet.”’
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Albersen 
Muziekverhuur

Ensembles of orkesten die 20e- of 21e-eeuwse muziek huren, komen vaak terecht 

bij Albersen Verhuur. Vooral bij een componist die nog leeft of minder dan 

zeventig jaar geleden overleed, brengt dat hoge kosten met zich mee. Waarom dat zo 

moet zijn, is onduidelijk. Akkoord Magazine ging op onderzoek uit.

TEKST EN FOTO  HIEKE VAN HOOGDALEM
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MET DE KLOK MEE:

BÈR DEUSS (ACHTERAAN), HERMAN ALBERSEN,  

ALEJANDRA CASTRO EN WILLEM JAN KEIZER
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BETERE COMMUNICATIE 

Kunnen orkesten inschatten wat ze moeten begroten, voordat 
ze een offerte aanvragen bij Albersen? Deuss: ‘Ja, dat kan met behulp 
van de Bonner Katalog, waarin de minutages staan, hoeveel minuten 
een werk duurt. Daarna kunnen ze op onze lijst zien welke prijs aan 
die minutages hangt. Of ze kunnen op sites van uitgevers kijken.’ 
Maar een bestuurslid van een amateurorkest weet toch niet welk 
werk bij welke uitgever hoort? Deuss: ‘Dan moeten ze wat meer 
onderzoek doen, in bibliotheken of op internet. Wij hebben een kast 
vol met catalogi staan, die kunnen we gewoonweg niet allemaal 
online zetten.’ Maar, zo benadrukken Deuss en zijn collega Willem 
Jan Keizer, je kunt altijd bellen voor prijsopgaven en andere vragen. 

Dat kan inderdaad; je wordt vrijwel altijd geduldig en vriende-
lijk te woord gestaan en krijgt uitgebreid antwoord. Desondanks 
blijft het negatieve imago bestaan. Deuss: ‘Dat wordt ook gevoed 
door de FASO, die in Albersen een concurrent ziet van de eigen 
bibliotheek. Daar kunnen we nooit tegenop communiceren. De 
FASO zou meer oog moeten hebben voor het belang van creativiteit 
en innovatie en daaraan willen bijdragen. Daarvoor heb je een crea-
tieve beroepsgroep (componisten) nodig, een creatieve industrie 
(de muziekuitgeverijen) en uiteraard musici. De meeste FASO-
orkesten zijn niet innovatief, maar consumptief.’ 

FASO-voorzitter Ruud van Eeten, die ook  dirigent, componist 
en directeur van Muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch is, heeft 
niet zo’n best beeld van Albersen. Dat komt onder meer door een 
conflict van vóór zijn tijd. De FASO kocht destijds Amerikaanse 
arrangementen bij een buitenlandse uitgever. Albersen ontdekte dat 
het om illegale arrangementen ging en trad op. Van Eeten: ‘Zij dreig-
den die bladmuziek in te nemen en dreven het meteen op de spits; 
de manier waarop was onprettig.’ Deuss: ‘Wij hebben een tijd lang 
vriendelijk verzocht de illegale bladmuziek uit de catalogus te ver-
wijderen en om een gesprek gevraagd. Maar ze reageerden nergens 
op. Toen zagen we ons na een paar jaar genoodzaakt streng op te 
treden.’ De uitkomst van dit alles: FASO mag de bladmuziek wel 
bezitten, maar niet uitlenen. De partituren zijn ter inzage beschik-
baar en staan daarom in de catalogus. Binnenkort worden ze verwij-
derd, om verwarring te voorkomen. Albersen had een rechtszaak 

hierover kunnen winnen, maar 
wilde niet te streng overko-
men, want, zegt Deuss: ‘De 
FASO had geld betaald voor de 
bladmuziek, dus die innemen 
vonden we lullig’. 

Van Eeten heeft inmiddels 
een uitnodiging van Deuss 
gekregen om te praten over 
samenwerking. Deuss heeft 
daar veel ideeën over, onder andere over hoe je moderne muziek 
onder de aandacht brengt van amateurorkesten en -koren.

RAVEL, FRANSSENS EN DE VRIES 

Om de klachten over prijzen en onduidelijkheid te weerleggen, 
leg ik enkele casussen voor aan Albersen/Deuss. Dat leidt slechts tot 
op zekere hoogte tot meer transparantie. Neem de tarievenlijst voor 
amateurs, die Albersen gaat publiceren. Er blijken drie tarieven te zijn: 
‘Beroeps A’ voor de toporkesten, ‘Beroeps B’ voor de andere beroeps-
orkesten en een tarief voor amateurs. De prijzen zijn bovendien 
opgesplitst in ‘eerste uitvoering’, ‘tweede en derde uitvoering’ en 
‘vierde en volgende uitvoering’. Hoe duur een werk is, hangt vooral 
af van de lengte. Een modern werk is dus niet duurder dan een oud 
stuk. Naast het aantal uitvoeringen speelt mee of er een radio- of 
tv-opname wordt gemaakt, of het een wereldpremière dan wel een 
Nederlandse of Belgische première is en of het concert tijdens een 
festival plaatsvindt. Als er beroepsmusici meewerken, betaal je het 
volle pond. Deuss: ‘Belangrijkste criterium is of het orkest uit ama-
teurs bestaat. Als een amateurorkest bijvoorbeeld een professionele 
dirigent of solist inhuurt, houden we ons het recht voor professio-
nele tarieven te rekenen. Dat delen we vantevoren mee.’

Neem bijvoorbeeld de ‘Bolero’ van Ravel. Die duurt zestien 
minuten. Amateurs betalen voor de eerste uitvoering € 265 en voor 
volgende € 160. Voor de professionele toporkesten is dat € 442 resp. 
€ 398, voor de andere beroepsorkesten € 371 resp. € 333. Dat is 
exclusief btw en bijkomende kosten, zoals € 10 administratiekosten,  
€3,50 telefoonkosten en de verzend- en verpakkingskosten. Deze 
tarieven gelden alleen voor orkesten, koren betalen andere tarieven. 
Overigens blijkt bladmuziek huren in Nederland niet eens zo duur, 
vergeleken met het buitenland: ‘De verschillen zijn niet zo groot 
meer. De VS zijn het duurst, dan volgen Frankrijk, Engeland en 
Duitsland. Onderaan bungelen Nederland en België.’ 

Het zou in het kader van de transparantie zo mooi zijn om te 
zien hoeveel Albersen krijgt, welk bedrag naar de uitgever gaat en 
wat naar de componist of diens erfgenaam. Het enige wat Deuss 
hierover kwijt wil, is dat de ‘eigen’ componisten de helft of twee-
derde van de verhuurprijs krijgen. Het werk ‘Sanctus’ van Joep 
Franssens kost een amateurorkest € 265, waarvan € 176,66 voor 
Franssens is. En Albersen berekent aan het KCO voor Klaas de Vries’ 
wereldpremière van ‘Providence’ € 884. De helft gaat naar De Vries, 
de andere helft naar Albersen. ‘De prijs is zo opgebouwd, dat de 
uitgever voldoende royalty's aan de componist kan betalen en de 
investeringen in noten, distributie en promotie kan terugverdienen. 
Welk bedrag naar de componist of erfgenaam gaat, is concurrentie-
gevoelig.’ Huh? Albersen heeft toch geen concurrenten? Het is enige 
tijd stil aan de andere kant van de lijn, maar dan zegt Deuss: ‘Tussen 
de uitgevers onderling is wel degelijk concurrentie. En over de ver-
deling moet die uitgever dan wel de componist uitspraken doen. 
Meer wil ik er niet over zeggen.’ 

>>

Zorg voor een volledige en duidelijke aanvraag; op 
www.albersenverhuur.nl staat precies wat je moet door geven. 
Bestelt een orkest ‘De Vuurvogel’ van Stravinsky, dan kan het 
gaan om drie orkestsuites gemaakt tussen 1911 en 1945. Laat 
medewerkers niet gissen door iets door te telefoon voor te 
zingen, of hun een linkje te mailen naar YouTube waar ver-
volgens bij het filmpje geen informatie staat. Het is wel voor-
gekomen een beroepsorkest een klarinetconcert van Cimarosa 
had aangevraagd dat niet bestaat; dat is er alleen als transcrip-
tie van een hobo concert. De aanvrager had het werk gehoord 
in de klarinetversie. 
Een ander voorbeeld: het Radio Kamerorkest bestelde het 
 pianoconcert in a-klein van Schumann. De pianist kwam 
 tijdens de generale repetitie voor het eerst en had het concert 
van Clara Schumann op de lessenaar, niet dat van Robert. 
De zoon van Herman Albersen is toen naar Duitsland geracet 
om de juiste orkestpartijen en partituur te halen.
Tot slot een tip van Willem Jan Keizer (medewerker bij 
Albersen): ‘Als je een dienst afneemt of een product koopt, 
is het logisch dat je daarvoor betaalt. Toch kijken veel 
amateur orkesten raar op als ze van ons een rekening krijgen. 
Veel orkesten maken verkeerde keuzen. Ze geven geld uit aan 
tournees en dure solisten of remplaçanten, maar vergeten 
bladmuziekhuur op de begroting te zetten.’

B L A D M U Z I E K  B E S T E L L E N 
ZO MOET HET NIET  

RUUD VAN EETEN

LEUVEN EN BRUSSEL
Reissom: € 1095 p.p. inclusief:

• Kamermuziekconcert in Leuven
• Nieuwjaarsconcert in de Vlaamse Opera Gent
• Opera “La Traviata” in Brussel
• Bezoek Museum Leuven en 
 Abdij van Park
• Verblijf in ****Hotel op basis 
 van logies + ontbijt 
• 4 driegangenmaaltijden
• Vervoer per luxe touringcar

NIEUWJAARS- MUZIEKREIS

4-DAAGSE REIS VAN 29 DECEMBER 2012 
T/M 1 JANUARI 2013

Vraag een brochure aan of kijk op www.muziekreizen.org    013 - 536 39 21Vraag een brochure aan of kijk op www.muziekreizen.org    013 - 536 39 21
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 International Cultural Productions

CAMBRIDGE 
EN LONDEN   

Prijs: € 1285 p.p. inclusief:
• Uitgebreid kerst-concertdiner
• Kamermuziekconcert in Cambridge 
• Bezoek Evensongs 
• 4 drie-gangen diners
• Stadswandeling Cambridge en Bury St. Edmunds o.l.v. gids
• Stadstour Londen o.l.v. gids
• Verblijf in ****Crowne Plaza hotel in centrum van Cambridge
• Overtocht Hoek van Holland – Harwich
• Vervoer per luxe touringcar

Vraag een brochure aan 
of kijk op www.muziekreizen.org    013 - 536 39 21

6-daagse reis van 23 t/m 28 december 2012

KERST- MUZIEKREIS
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• Stadswandeling Cambridge en Bury St. Edmunds o.l.v. gids
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