
Door Werner Schlosser

ouman kwam tot zijn oproep

na een poging de cd Zinloos Genie-

ten van NUHR via zijn computer te

beluisteren. Deze poging strandde

echter; er kwam geen geluid uit de boxen. Ook

een diskman bood geen soelaas. Bij nadere le-

zing van het cd-boekje trof hij een symbooltje

aan (een verkeersbord met een computer erop en

een streep daar doorheen, red.) en het woord

Key2Audio. In een begeleidend schrijven van

Sony Music Local las hij: ‘Let op: dit is de eer-

ste cd die uitgerust is met het nieuwe

Key2Audio-beveiligingssysteem. Speel deze cd

alleen via de gebruikelijke audioapparatuur af en

niet via de computer. Kan mogelijk schade aan-

brengen.’ “Waar haalt men de moed vandaan te

bepalen dat ik (en velen met mij) die plaatjes

verplicht in de ‘normale’ cd-speler moeten

draaien?” schrijft Bouman in zijn column. “En

wat een arrogantie om dat niet netjes op het

hoesje of in het boekje te vermelden!” In een na-

dere toelichting zegt hij: “Ik vind dat een consu-

ment ervan uit moet kunnen gaan

dat een cd afspeelbaar is in de ap-

paratuur die hij daarvoor gebruikt.

Ikzelf heb sinds de aanschaf van

mijn computer en een paar goede

boxen nooit meer een cd via de ge-

wone cd-speler beluisterd. Voor alle

duidelijkheid: Ik wil deze cd niet

kopiëren, ik wil ‘m kunnen draaien

op mijn computer en op mijn disk-

man, niet meer en niet minder.”

Patrick Decam, senior vice presi-

dent Sony Music Benelux, verschilt

met Bouman van mening over de

hoeveelheid mensen die tegen-

woordig audio-cd’s via de compu-

ter beluisteren, zonder de bedoeling

deze te kopiëren. “Dat is een minderheid, wat

niet wegneemt dat wij ook voor hen een oplos-

sing zoeken. Er valt in de toekomst bijvoorbeeld

te denken aan een systeem waarbij consumenten

op een internetsite een code kunnen intypen,

waarna zij de tracks kunnen downloaden. Dat

zou inderdaad het einde kunnen inluiden van de

cd als drager, maar zover is het nog lang niet.”

Behalve het feit dat een met Key2Audio bevei-

ligde cd niet in pc’s af te spelen is, had Bouman

ook een probleem met de communicatie van

Sony over het systeem, zowel naar de retailers

als naar de consument. “Ik trof nog een begelei-

dend schrijven bij mijn recensie-cd aan, maar ie-

mand die het album in de winkel koopt krijgt die

informatie niet”, zegt hij. “Overigens vraag ik

mij ook af in hoeverre niet de platenmaatschap-

pij, maar de winkelier verplicht is de consument

over dit systeem te informeren.” Deze vraag ver-

onderstelt op zijn minst dat de retailers van de

beveiliging op de hoogte zijn. Decam zegt hier-

over: “Nadat de leden van NUHR ingestemd

hadden met het aanbrengen van een beveiliging,

zijn de cd’s zo geproduceerd en hebben wij ook

de winkeliers hiervan op de hoogte gesteld. Dit

is echter niet met een uitgebreide briefing ge-

paard gegaan. Het zou een goed idee kunnen zijn

om voor de detaillisten een folder te maken

waarin wij precies uitleggen wat Key2Audio in-

houdt, zodat de winkeliers hun klanten juist kun-

nen informeren. De consumentenvoorlichting is

echter in eerste instantie een taak van de produ-

cent, in dit geval de platenmaatschappij.” Hij

wijst daarbij op het door Sony op het artwork

aangebrachte symbool. “Sony was weliswaar

niet de eerste maatschappij die haar cd’s bevei-

ligde, maar wij waren wel de eersten die dat in

alle openheid deden. Aan het logo kan de consu-

ment zien dat een cd beveiligd is.” Doordat de

betekenis van die afbeelding, blijkens de reactie

van Bouman, niet voor iedereen direct duidelijk

was, heeft Sony hieraan inmiddels de volgende

tekst toegevoegd: ‘This cd cannot be played on a

pc/mac. If in doubt please consult your dealer’.

Deze boodschap wordt ook via een sticker op het

cd-doosje gecommuniceerd. Bovendien wordt

gewerkt aan een website waarop consumenten

meer informatie over Key2Audio kunnen ver-

krijgen. Deze site kan elk moment online gaan.

Het webadres was op het moment van schrijven

nog niet bekend, maar zal ook in het

cd-boekje worden vermeld. De pagina

wordt tevens bereikbaar via www.

sonymusic.nl. Over wat de juiste ma-

nier is om retailers nader over het sys-

teem te informeren wordt nog nage-

dacht.

Het feit dat Bouman zijn cd niet in een

diskman kon afspelen heeft volgens

Decam te maken met het type diskman.

“Sony DADC (het bedrijfsonderdeel

dat de Key2Audio-beveiliging heeft

ontwikkeld, red.), heeft naar aanleiding

van dit voorval ontdekt dat cd’s met dit

systeem op één type diskman niet af te

spelen zijn. Ook dit probleem is inmid-

dels opgelost. “Volgende persingen van

de NUHR-cd en komende beveiligde releases zul-

len dit probleem niet meer kennen”, aldus Decam.

Het is zijn bedoeling de nieuwe cd’s van alle lo-

kale Sony-artiesten van de beveiliging te voor-

zien. Over internationale releases, zoals eind ok-

tober de cd Invincible van Michael Jackson, kon

hij nog geen duidelijkheid verschaffen. 

Doordat consumenten op de website www.musicfrom.nl werden opgeroepen
een proefproces te starten tegen Sony’s Key2Audio heeft de maatschappij haar
kopieerbeveiligingssysteem en de communicatie daaromheen aanzienlijk
verbeterd. Roel Bouman, hoofdredacteur van de Musicfrom.nl-website, 
riep de lezers van zijn internetcolumn vorige week op tot actie tegen de
Key2Audio-beveiliging.

Actiedreiging leidt tot verbetering
Key2Audio-systeem
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Patrick Decam: “Het is de bedoeling de nieuwe cd’s van alle lokale Sony-artiesten van de

Key2Audio-beveiliging te gaan voorzien” (Ton Kastermans Fotografie)

 


