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Door Werner Schlosser

et is een doorbraak in de geschiedenis van

de muziekindustrie: de Duitse mediagigant

Bertelsmann en Napster, het populairste – en

meest besproken – uitwisselingsplatform op

internet, gaan een strategische samenwerking

aan. De alliantie behelst drie punten:

• Bertelsmann leent het muziekuitwisselings-

platform een niet nader genoemd bedrag,

waarmee de huidige gratis dienst kan worden

omgebouwd tot een betaalde, legale service.

Hiermee komt er dus een einde aan de vrije

verspreiding van muziek via Napster. Overi-

gens kondigen de Amerikanen op hun site aan

dat er altijd een element van gratis muziekuit-

wisseling zal blijven bestaan. Hoe men dat

voor ogen heeft is nog onduidelijk.

• Zodra de abonnementenservice succesvol ge-

lanceerd is, zal Bertelsmann-dochter BMG

zich terugtrekken uit de rechtszaak die de

Amerikaanse muziekindustrie tegen Napster

heeft aangespannen. De aanklagers willen de

service laten sluiten, omdat het gebruikers in

staat stelt muziek uit te wisselen zonder zich te

bekommeren om de auteursrechten. Alhoewel

de rechter de industrie in het gelijk stelde, mag

Napster in afwachting van het hoger beroep

gewoon met haar activiteiten doorgaan.

• Napster krijgt de beschikking over de gehele

muziekcatalogus van BMG. Dankzij deze

revolutionaire regeling krijgen de betalende

abonnees van het platform de beschikking

over het materiaal van artiesten als Santana,

Whitney Houston en Eros Ramazzotti.

In ruil voor haar inspanningen verkrijgt Bertels-

mann een optie op een aandeel in Napster. In

potentie een lucratieve deal, want Napster heeft

momenteel 38 miljoen gebruikers en krijgt

dagelijks 200.000 nieuwe aanmeldingen.

Bertelsmann-topman Thomas Middelhoff roept

alle muziekuitgevers, platenlabels en artiesten

ter wereld op om actief deel te nemen aan de

ontwikkeling van het abonneegebaseerde mu-

ziekuitwisselingsprogramma. Patrick Decam,

directeur Sony Music Benelux zegt hierover:

“Wij staan open voor elke ontwikkeling die ertoe

kan leiden dat Napster een legale dienst wordt,

die de rechten van artiesten en hun werken

respecteert. Deze samenwerking doet echter

niets af aan de inbreuk die Napster in het

verleden heeft gemaakt (en ook nu nog maakt)

op deze rechten.” Hiermee lijkt Decam te zeggen

dat Sony Music volhardt in haar rechtszaak

tegen Napster.

NVPI-directeur Paul Solleveld reageert in een

eerste reactie verheugd op het nieuws. “Het past

prima in onze opvatting dat Napster in feite een

goede toepassing is, maar helaas een illegale.

Door deze alliantie met Bertelsmann wordt

muziekuitwisseling een legaal fenomeen.” Tot

nu toe zijn Napster-gebruikers echter gewend

materiaal van alle maatschappijen te kunnen

downloaden. Gevraagd of voor hen het BMG-

repertoire niet een te smalle basis zal vormen,

zegt hij: “Bertelsmann is eveneens eigenaar van

de ECI (boeken- en platenclub, red.), en die ver-

kopen ook niet alleen BMG-product.”

De IFPI (de organisatie die de internationale mu-

ziekindustrie vertegenwoordigt) erkent dat de

‘peer-to-peer’ technologie, waarbij gebruikers

onderling bestanden uitwisselen zonder tussen-

komst van een derde partij, in potentie een

spannend businessmodel is. De rechtszaak tegen

Napster heeft dan ook niet zozeer met de techno-

logie te maken, als wel met het verkeerde gebruik

van die technologie. De IFPI vindt het dan ook

van cruciaal belang om de rechtszaak, ondanks

de nieuwe ontwikkelingen, doorgang te laten

vinden, omdat auteursrechten zo’n belangrijk

onderwerp zijn. Het vindt deze rechtszaak van

essentieel belang om een situatie te creëren waar-

binnen online-muziek een gezonde business is.

Bertelsmann gaat strategische
alliantie aan met Napster
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MA RKE TING:
• Zware radio- & tv-campagne
• Postering-campagne
• Print in o.a. dagbladen
• O verweldigende exposure in de media
• Samenwerking met de uitgeverij van het Beatles Anthology boek: Querido

RADIO
• Sky radio Beatles week met prijsvragen, specials en veel, veel airplay
• Aandacht op radio 1, radio 2, radio 3, radio 10 FM, Arrow classic rock

INT ERNE T
• Media launch (Amsterdam) 27/10  
• O fficial website launch (Londen) 14/11  

RE TA IL
• Etalage-campagne met prijsvragen 
• Posters, nameboards, ansichtkaarten, counterstands    

PRO M O
• Specials op Radio en TV 
• Internet specials 
• Artikelen in alle landelijke dagbladen 
• en magazines 

E VENT S

• Secret event november 2000


