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ID&T mag inmiddels een entertainment- en
media-imperium genoemd worden. Onder deze
naam exploiteert het 100% Nederlandse bedrijf
muziek, media, horeca en
events (zie kader). En de
honger is nog niet gestild,
getuige een op stapel
staande tv-zender en de
plannen voor een nacht-
club aan het Rembrandt-
plein en een discotheek
elders in Amsterdam.
Muziek en Beeld sprak
met Duncan Stutterheim,
de pas 30-jarige ceo van
ID&T.

Welk deel van de
ID&T-omzet wordt
nog bepaald door de
verkoop van cd’s?
“Dit jaar behalen we een
omzet van ¤33 miljoen,
waarvan ¤5,5 miljoen
voor rekening komt van
de platenverkoop.”

Op de Emerce Industry Day zei je: ‘Als het
gaat om de muziekverkoop staat het
water ook ons tot aan de lippen’. Is het in
theorie mogelijk dat ID&T geen fysieke
cd’s meer zou verkopen?
“Dat kan ik me niet voorstellen. Maar dan moet
wel het rendement omhoog. De afgelopen paar
jaar behaalden wij een rendement van 5%, dat is
niet veel. Binnen drie jaar moet dat percentage
naar de tien groeien. Wel gaan we stoppen met
de budgetlijn waarmee we pas onlangs gestart
zijn. We hebben twee cd’s uitgebracht met een
verkoopprijs van ¤12,50, maar met een even ster-
ke tracklisting als de fullprice-cd’s, en eveneens
ondersteund met een tv-campagne. Daar hebben
we bijna niets van verkocht; er moest geld bij.
Onze ‘normale’ cd’s, die ¤24,95 kosten, lopen
echter wel goed. Het prijsargument dat vaak

genoemd wordt als verklaring voor de teruglo-
pende cd-verkoop, gaat dus niet op.Als er genoeg
meerwaarde aanzit, bijvoorbeeld in de vorm van

een mooie verpak-
king, is men nog best
bereid voor een cd te
betalen.”

Eind vorig jaar
stapten jullie in e-
commerce. Hoe zijn
de resultaten tot
nu toe?
“Dat heeft nog maar
het niveau van een
servicemiddel, en dan
nog vooral voor bui-
tenlandse bezoekers.
Eerlijk gezegd ver-
baast dat ons wel,
want de website trekt
10.000 bezoekers per
dag,die allemaal recht-
streeks tot de doel-
groep behoren. Vanaf
de hoofdpagina is het
maar twee clicks naar

het kopen van een cd, en toch verkopen we dage-
lijks maar zo’n tien cd’s via de site. De enige ver-
klaring die ik ervoor kan bedenken, is dat onze
doelgroep geen creditcard heeft.Wellicht dat het
aantrekt zodra er ‘grotere’ bedragen via de tele-
foonrekening verrekend kunnen worden.”

Jullie zijn ook begon-
nen met het uitbren-
gen van dvd’s…
“Al vanaf de eerste dag
worden al onze dance
events geregistreerd. Toch
hebben we pas begin dit
jaar de eerste dvd uitge-
bracht. Dat was een
dvd[plus] van Innercity
2001. Aan de ene kant

stond een live-registratie van de muziek tijdens
het evenement op cd, en de andere kant was een
dvd met de beelden van de artiesten.We verkoch-
ten echter geen exemplaar méér dan van de regu-
liere cd van de vorige editie, terwijl de kosten
veel hoger waren. Ook bleken sommige autora-
dio’s de iets dikkere schijfjes niet te pakken.
Tegenwoordig brengen we de evenementen uit
op dubbel-cd met een dvd erbij. Maar op dit
moment behaal je niet meer de grote aantallen
die we eerder scoorden met bijvoorbeeld de
Thunderdome-cd’s.”

De plannen voor een eigen tv-zender wor-
den steeds concreter. In Adformatie zei je
hierover: ‘We willen niet de nieuwe Yorin
worden’. Hoe wil je het station wel profile-
ren?
“Mensen denken automatisch aan een clipzender,
maar dat willen we juist niet. Ik denk meer aan
een AT5-achtige constructie: elke dag een nieuw
blok van twee uur met lifestyle-informatie
(muziek, mode, koken, …) dat dan steeds herhaald
wordt. En in het weekend bijvoorbeeld beelden
van de feesten. De uitzendlicentie hebben we al
binnen en de kabelbedrijven zijn enthousiast over
dit idee, mede omdat wij een puur Nederlands
bedrijf zijn met een duidelijke profilering. Het
kaalste plan kost echter al 12 tot 15 miljoen euro en
met dat risico wil ik het bedrijf niet opzadelen.We
gaan nu op zoek naar een investeerder, of anders
een partner die ons een uitzendplatform op televi-
sie kan bieden.”

Je zegt een doelgroep van 18- tot 30-jari-
gen te willen aanspreken. Hoe is dat te rij-
men met de strandtent Bloomingdale of
het restaurant Mme Jeanette, die vooral
30-ers en 40-ers trekken?
“Bij alles wat ID&T doet, proberen we een bepaal-

De doelstelling van ID&T-ceo Duncan Stutterheim:

“Elk ID&T-product moet
een belevenis zijn”

In 1992 organiseerden Irfan van Ewijk, Duncan Stutterheim en Theo Lelie
(ID&T) hun eerste eindejaarsfeest voor 10.000 scholieren. Er kwamen er
12.500 opdraven. Een exemplarisch begin voor een bedrijf dat tien jaar later
staat voor een ‘way of life’.

10 Jaar ID&T

Door Werner Schlosser

Duncan Stutterheim: “Van het laatste Shockers-

feest kende ik de helft van de dj’s niet” 

De vier takken van ID&T:

• muziek (dj’s, platenlabels, uitgeverij, compilaties)
• media (radiozender ID&T Radio, tijdschrift ID&T Sounds Lifestyle And More, 

website id-t.com, gepland tv-kanaal)
• horeca (restaurant Mme Jeanette (A’dam), strandtent Bloomingdale 

(Bloemendaal), najaar 2002: discotheek Amsterdam, eind 2002: 
nachtclub aan het Rembrandtplein)

• events (Sensation, Shockers, Innercity, Mystery Land, Trance Energy, 
Thunderdome, Q-Dance, Soap)
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de sfeer neer te zetten. Door de aankleding,
inrichting, muziek en dergelijke willen we kwa-
liteit uitstralen en ook altijd iets trendsettends
neerzetten. Dat laatste wordt nog wel eens fou-
tief geïnterpreteerd als ‘trendy’, maar wij bedoe-
len daarmee - letterlijk - ‘toonaangevend’. Bij
onze feesten trekken we daarmee vooral jonge-
ren aan, maar in de ambiance van de strandtent
of het restaurant voelen ook 30-plussers en
zelfs gezinnetjes zich erdoor aangesproken. En
natuurlijk heb je er in het begin ook veel trend-
spotters bij…”

Hoe kijk je terug op de Slam!-periode?
“Achteraf bezien beschouw ik onze poging om
de naam Slam! te ‘branden’ als onze grootste
fout, maar het was wel een leerzame. Ik weet nu
dat ik, Duncan Stutterheim, als boegbeeld van
het bedrijf, niet zomaar even iets anders kan
gaan doen dan ID&T. Daarmee zet ik teveel op
het spel. De bedoeling was om Slam! als merk,
en zelfs een onafhankelijk merk, neer te zetten.
In de praktijk creëerde het alleen maar eiland-
jes, ook binnen het bedrijf. Dan vond de hoofd-
redacteur van het blad Slam! opeens de opzet
van een van onze events niet interessant genoeg
meer om over te schrijven, terwijl die vijf meter
verderop in hetzelfde bedrijf bedacht was!
Ruim een jaar geleden hebben we dan ook
besloten alleen nog maar de naam ID&T te gaan
gebruiken voor al onze activiteiten. Neem bij-
voorbeeld het restaurant, dat we oorspronkelijk
alleen als Mme Jeanette wilden neerzetten. Als
je daar nu komt aanrijden zie je eerst heel groot
het ID&T-logo op de gevel en dan pas de naam
van het restaurant. ID&T is de merknaam waar
de aantrekkingskracht vanuit gaat, Mme Jeanet-
te de naam van het product. Ik vergelijk het wel
eens met dit voorbeeld: als je bij een benzine-
station een bord van Ola ziet staan, denk je
‘daar heb ik wel trek in!’. Pas daarna besluit je of
je een raket of een cornetto neemt.”

Welke associaties moet de merknaam
ID&T oproepen?
“Zakelijk gezien wil ik dat ID&T staat voor
kwaliteit. Openheid is daarbij heel belangrijk.
Wij willen informeren, niet onze visie opleg-
gen. Op ID&T Radio draaien we natuurlijk ook
platen van andere labels, en in het blad kondi-
gen we ook events van andere organisatoren
aan. We willen de dance scene in zijn totaliteit

promoten, want het is
natuurlijk ook in ons voor-
deel dat die gezond blijft.
Voor de consument moet het
ook iets spannends hebben.
Naar de Sensation-feesten
leven 75.000 mensen al
weken van tevoren toe. Zo
willen we dat elk ID&T-pro-
duct een belevenis is, een
ervaring die je de rest van je
leven meedraagt.”

Ben je nooit bang dat je
die verwachtingen niet
kunt waarmaken?
“Niet meer. Natuurlijk is het
elke keer wel weer even
spannend als je aan iets
nieuws begint, maar elk
bedrijfsonderdeel wordt
geleid door zulke bekwame
mensen, dat ik me daar
geen zorgen meer over
maak. Van het laatste
Shockers-feest kende ik de
helft van de dj’s niet, maar
het is dan aan de directeur
van dat feest om mij dat uit
te leggen. En de 26.000
bezoekers gaven hem
gelijk.”

In hoeverre ben je zelf
nog inhoudelijk betrok-
ken bij de dingen die
jullie doen?
“Eigenlijk nog teveel. Het is niet zo dat ik zelf
nog veel concepten bedenk, maar ik bewaak ze
wel.”

Je hebt eens gezegd dat je een manier
van leven groot wilt maken. Wanneer is
dat doel wat jou betreft bereikt?
“Ik wil mensen vermaken met onze producten.
Of ze nu een cd-tje opzetten, naar een feest gaan
of naar de radio luisteren. Als ik mensen tegen-
kom en vraag of ze nog iets leuks gedaan heb-
ben, vind ik het leuk om te horen dat ze op een
van onze events uit hun dak gegaan zijn. Hoe
vaker ik dat hoor, hoe dichter ik bij mijn doel
kom.”

Wat vind je dat ID&T aan de
Nederlandse muziekcultuur
heeft bijgedragen?
“Het succes van hardcore/gab-
ber. Er is geen Nederlandse
muziekstroming te bedenken
die zoveel impact gehad heeft op
de jongeren. Er zijn inmiddels
3,4 miljoen Thunderdome-cd’s
verkocht. Op een gegeven
moment waren er 30 tot 40
ID&T-medewerkers fulltime
bezig met het inpakken van gab-
ber-cd’s en merchandise. Die
mensen, bijna de helft van alle
toenmalige medewerkers, heb ik
allemaal moeten ontslaan toen
dat tijdperk zes jaar geleden ten
einde kwam. Ik denk dat als je
over vijftig jaar gaat rondvragen
in de bejaardentehuizen,de men-
sen zich de gabberstroming nog
zullen herinneren.”

Is het niet beangstigend dat
je dit succes nog maar moei-
lijk zult kunnen overtreffen?
“Integendeel. Ik ben er trots op
hieraan te hebben meegewerkt.
En er blijven natuurlijk altijd uit-
dagingen. Tot nu toe hebben we
ons op muziekgebied bijvoor-
beeld toegespitst op compilaties.
De hits scoorden we over het alge-
meen met artiesten die we voor
één single getekend hadden. We
zijn dus nog nauwelijks als een

echte platenmaatschappij bezig geweest. Pas
onlangs hebben we voor het eerst albumdeals
gesloten, met Marco V. en Rank 1. Van Marco V.
hebben we al 10.000 albums verkocht. Op dit
moment staan we wat dat betreft op een T-split-
sing. Ik neig ernaar om in de toekomst meer lan-
getermijncontracten met onze acts aan te gaan.
Een ander project waar ik mee bezig ben is een
totaalconcept van live-dance-acts en dj’s.Zoiets als
Faithless, Underworld of Groove Armada. Zo’n
concept heeft raakvlakken met al onze bedrijfs-
onderdelen, en ik kan me ook voorstellen dat ik
andere platenmaatschappijen in staat stel van dat
concept gebruik te maken wanneer een dergelijke
act naar Nederland komt.”

10 Jaar ID&T
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- eerste feest in Jaarbeurs
Utrecht: eindejaarsfeest The
Final Exam

- medeoprichter Theo Lelie (de
‘T’ uit ID&T) verlaat het bedrijf

- eerste Thunderdome-verza-
melaar

- medeoprichter Irfan van Ewijk
(de ‘I’ uit ID&T) verlaat het
bedrijf, Duncan Stutterheim
wordt enige eigenaar 

- samenwerking met Arcade

- technisch faillissement door
slecht bezochte tweede editie
van Mysteryland

- einde van het hardcore/gab-
bertijdperk betekent ontslag
voor bijna de helft van de 80
medewerkers

- uitbreiding met design- & ont-
werpstudio ID&T Creative 

- website ID&T.com gaat online 

- eerste editie ID&T Magazine

- Arcade (later Wegener) neemt
belang van 25% in ID&T 

- overname New Dance Radio,
nieuwe naam: ID&T Radio 

- Miles Stutterheim komt om bij
verkeersongeluk

- ID&T start i.s.m. Merchandi-
singDirect.com met e-com-
merce

- 25 procentsbelang van Wege-
ner wordt teruggekocht. ID&T
wordt voortaan dé merknaam
van het bedrijf 

- opening bar/restaurant Mme.
Jeanette (in de Pijp, Amster-
dam)

- kaartverkoop evenementen
voortaan via Ticketbox

- opening strandtent Blooming-
dale (bij Bloemendaal aan Zee)

- ID&T Magazine wordt ID&T
Sounds Lifestyle And More

- plannen voor nachtclub op
Rembrandtplein en discotheek
elders in Amsterdam, en tele-
visiezender.
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