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A ltijd en overal. Dat, en daar, was muziek in 
2009. Gaat dat volgend jaar veranderen? 
Zeker niet. Muziek creëert immers een sfeer, 

bepaalt een stemming, zegt iets over de luisteraar, is 
een uitlaatklep, brengt geld in het laatje, kan (maar 
mag niet altijd) gedeeld worden… en is dus voor 
iedereen. Hoe bereik je iedereen? Door het overal te 
laten horen. En zo is het, anno 2009.

Muziekdragers
Alleen thuis ben je nog redelijk veilig. Daar bepaal je 
– los van radio- en clipzenders – zelf wat je aanzet. 
Dat kan dan een fysiek cd’tje zijn, of iets digitaals. In 
toenemende mate dat laatste natuurlijk. Niet dat 
schij� es de komende jaren gaan verdwijnen (de snel-
heid van de� nitieve verandering wordt altijd schro-
melijk overdreven), vooral niet waar het albums 
betreft. Hoewel albums op langere termijn waar-
schijnlijk ep’s worden en uiteindelijk alleen losse 
tracks overblijven.
Fysieke singles zijn een ander verhaal. Voor mijn ge-
voel zal vooral muziek van Nederlandse artiesten 
nog in die vorm worden aangeboden. Náást de digi-
tale release, uiteraard. Voor buitenlandse artiesten 
worden (mobiele en online) downloadplat-
forms steeds belangrijker. Hopelijk gaan muziek-
maatschappijen releases voortaan wereldwijd via 
internet aanbieden en verdwijnen de barrières die 
nu nog worden opgeworpen voor potentiële kopers 
van buiten het thuisland van de artiest.
In Nederland blijven downloadverkopen nog achter 
bij, nagenoeg, de hele rest van de wereld. Dat komt 
deels door onwetendheid van de consument en 
deels door het niet (in Nederland) beschikbaar zijn. 
Een liedje dat je niet kent, ga je ook niet downloa-
den, als je daar al de mogelijkheid toe krijgt. Wat 
moet er dus gebeuren? Meer promotie – idealiter c2c 
(bestond die afkorting voor consumer to consumer 
al?) – en onvoorwaardelijke (legale) verkrijgbaarheid 
van nog meer producten via ‘hufterproof’ sites. Dit 
kan tot gevolg hebben, dat er – mondiaal gezien - 
meer one hit wonders bijkomen, maar dat die met 

die ene hit zoveel verdienen, dat ze toch een carrière 
kunnen � nancieren. Zelfs als ze, na die ene wereld-
wijde hit, alleen nog in eigen land populair blijven. 
Met de magere status van de Nederlandse down-
loadmarkt geldt: the only way is up!

Gebruiks- en verkoopkanalen
Voor de ontwikkeling van die markt kan de toetre-
ding van een partij met nu al veel tra�  c, zoals bol.
com, van essentieel belang zijn. Naar mijn inschat-
ting is de kans groot dat ook bol in 2010 downloads 
gaat aanbieden. Dat zou dan dus betekenen dat de 
muziekmaatschappijen de marges verruimd hebben, 
een van Daniel Ropers’ voorwaarden. Mocht dat het 
geval zijn, dan zou ook Free Record Shop het aanbie-
den van muziek in digitale vorm kunnen heroverwe-
gen. Dat zou de verkrijgbaarheid, en dus het 
algehele succes, kunnen vergroten.
Behalve van de beschikbaarheid, hangt het succes 
echter ook af van de vorm waarin de content wordt 
aangeboden. Voor kleine gebruikers is ‘à la carte’ 
wellicht het model, maar in een wereld waarin prak-
tisch niemand een kleine muziekgebruiker is, is een 
abonnementsvorm waarschijnlijker. Of eigenlijk vier 
naast elkaar: betaalde steaming- en downloadabon-
nementen en gratis varianten, vergeven van reclame. 
Die eerste twee wellicht nog niet in 2010, maar dan 
toch niet lang daarna.
Het aanbod moet uiteraard wel voldoende tegen-
wicht bieden aan de illegale platforms, waarvan niet 
de illusie gekoesterd moet worden dat die ooit hele-
maal uitgeroeid worden. Legale content zal dus ver-
rijkt moeten worden met interactieve booklets, 
informatie over albumhoezen, foto’s en andere inter-
actieve content. Die zal ongetwijfeld niet lang daar-
na weer illegaal opduiken, maar het feit dat de 
consument de informatie dan her en der bij elkaar 
moet sprokkelen, werpt voor de gemiddelde gebrui-
ker allicht een drempel op.

Media
Nu de muziekconsumptie steeds individueler lijkt te 

worden, ben je geneigd je bij het onderwerp ‘mu-
ziek in de media’ in eerste instantie af te vragen: 
‘welke media?’. Oftewel: zullen media in de toe-
komst überhaupt een rol van betekenis blijven spe-
len bij het ‘sturen’ van de consument? Ik denk het 
wel, vooral als ze een muzikale keuze maken. 
Mensen willen meestal muziek horen die aansluit 
bij hun stemming of de gelegenheid. Houd je een 
‘80-feestje? Dan zoek je een zender op met ‘80’s 
muziek. En wordt er te veel gewauweld, start je een 
‘80’s stream. Liefhebbers met een heel brede mu-
zieksmaak, of die zich graag laten verrassen, zetten 
gewoon hun iPod op shu¦  e of luisteren naar 
KXRadio-achtige stations. Kiezen voor een doel-
groep betekent per de� nitie een kwantitatief lager, 
maar kwalitatief hoger bereik. Kan dit worden ver-
taald naar hogere reclametarieven, dan kunnen de 
inkomsten gelijk blijven.

Muzieklicenties
Voor muziekgebruik moet betaald worden, maar 
naar wie moet de rekening? Ik verwacht dat BUMA/
Stemra in 2010 afspraken maakt met dienstverleners 
als Hyves, YouTube en weblogs; niet met particulie-
ren. Die aanbieders kunnen de tarieven doorbereke-
nen aan hun klanten, proberen terug te verdienen 
met reclame, of klanten de gelegenheid bieden die 
reclame tegen betaling niet te tonen. Commerciële 
aanbieders (zelfs concertzalen of onlinemuziekwin-
kels, die hun gebruik graag als promotioneel aandui-
den), zullen moeten gaan betalen, al dan niet via 
koepelorganisaties als MKB, VNO-NCW of Koninklijke 
Horeca Nederland. Wel ga ik er vanuit dat deze orga-
nisaties bedingen, dat websites die door het promo-
tioneel gebruik van muziek inkomsten genereren, 
die in de muzieksector terugvloeien, een (veel) lager 
tarief krijgen voorgeschoteld. Voor een modezaak 
met een plasmascherm zou dat dus bijvoorbeeld 
niet gelden.

Hitlijsten
Welke lijsten?   ◼
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