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Eind 2005, toen uw investeringsmaatschappij Tal-
pa Capital (tegenwoordig Cyrte Investments) nog
een aandeel had in het Britse media- en enter-
tainmentbedrijf Sanctuary, kelderde de waarde
van dit bedrijf. Wordt u zenuwachtig van zo’n
koersval?
“De Engelsen kennen het spreekwoord ‘If you
can’t stand the heat, get out of the kitchen’. Als je
wilt beleggen, moet je minimaal een jaar vooruit
durven kijken. Natuurlijk speelt ook de grootte
van de investering mee. Binnen onze totale porte-
feuille was de waarde van ons belang in Sanctua-
ry erg klein.”

U hebt in het verleden ook geïnvesteerd in film
(Endemol was medeproducent van Pipo En De
Parelridders) en games (Talpa Capital had een
aandelenpakket in Ubisoft). Waarom hebt u uw
belang in Ubisoft aan Electronic Arts verkocht?
“Los van het feit dat we er goed aan hebben ver-
diend, bood het ons ook de mogelijkheid een
goede relatie aan te gaan met EA. Ik ben zeer

geïnteresseerd in de mogelijkheden die games
straks kunnen bieden als extra uitingsvorm van
onze content. Er zijn meerdere programma’s die
zich uitstekend lenen voor een spin-off-game.”

Gaat u nog meer in de ontwikkeling van content
investeren?
“Dat doen we al volop. Cyrte kijkt naar mediabe-

drijven in Europa en de Verenigde Staten. Onze
mensen volgen op de voet wat daar gebeurt. Wij
hebben een belang van meer dan 10 procent in
Jetix Europe, waarvan Disney de andere grote
aandeelhouder is. Dat schept een band.”

Gaan consumenten volgens u in de toekomst
vooral content consumeren via de computer of via
de mobiele telefoon?
“De televisie, stereotoren en computer worden
straks één apparaat. Dan maakt het dus niet meer
uit of je naar de tv of het computerscherm zit te
kijken. Wel denk ik dat je, als je de beschikking
hebt over een groot beeldscherm,een programma
niet via je mobieltje gaat bekijken. Maar als je op
het vliegveld bent en je moet kiezen tussen je
favoriete voetbalwedstrijd missen, of deze via je
telefoon bekijken, dan zal de keuze op dat laatste
vallen. Daarom zijn wij bij beide ontwikkelingen
nauw betrokken.”

Hoeveel mediaplatforms wilt u uiteindelijk inzet-
ten?
“Alle mogelijke. Ik wil participeren in alle rele-
vante bestaande media en in alle ontwikkelingen
die zich de komende twintig jaar nog aandienen,
een belang verwerven.”

Maar u geeft bijvoorbeeld geen tijdschriften uit…
“Ik heb bij de totstandkoming en introductie van
het blad van mijn zusje (Linda, WS) gezien dat
dat echt een vak apart is. Zij heeft dat kunnen
doen aan de hand van een zeer bekwame partner.
Ik kan me zomaar voorstellen dat bij sommige
van onze producties een tijdschrift onderdeel van
het totaalconcept kan zijn, maar dat deel zouden
wij dan hoogstwaarschijnlijk uitbesteden.”

Terwijl het toch vaak zo is, dat als Talpa aan iets
nieuws begint, zij een belang neemt in de partner
waarmee ze het terrein gaat ontginnen…
“Dat klopt. Soms leggen wij zo’n grote opdracht
bij een partij neer, dat wij het redelijk vinden in

ruil daarvoor wat aandelen te kunnen verkrijgen.
Op die manier haal je de kennis ook in huis.”

Hebt u een idee waarom het steeds weer onmo-
gelijk blijkt om tv-programma's te ontwikkelen
die entertainmentcontent (muziek, film, games)
als onderwerp hebben?
“Ik vraag me af of dat wel zo is, want door de
versnippering is succes tegenwoordig iets an-
ders dan tien jaar geleden. Als een programma
nu een miljoen kijkers trekt, gaat er een grote
fles champagne open. Vroeger kwam je daar je
bed niet voor uit. Los daarvan zijn muziekpro-
gramma’s in de loop der tijd wellicht ingehaald
door MTV. Waarom zou je naar een eigen live-
opname kijken, als de clip vele malen rijker en
beter is? Een goed filmprogramma op het juiste
tijdstip - vrijdag- of zaterdagavond bijvoorbeeld -
geef ik echter nog altijd een goede kans van sla-
gen.”

Houdt u zich bezig met het piraterij-issue? Er wor-
den immers ook steeds meer tv-series illegaal
gedownload…
“Volgens mij loopt dat niet zo’n vaart. De meest
gedownloade content betreft muziek en films.
Het feit dat veel Amerikaanse series al van inter-
net gehaald kunnen worden voordat ze in
Nederland op tv komen, is vooral een probleem
van onze Amerikaanse collega’s. Voor Neder-
landse series is het gebied te klein. Ik ben er dus
niet echt mee bezig.”

Maar u lijkt me niet iemand die lijdzaam gaat zit-
ten wachten tot het te laat is…
“Dat is juist. Aan de andere kant ben ik ook niet
iemand die zich druk maakt om dingen die nog
niet spelen. De waarheid zal wel in het midden
liggen.”

Als critici zeggen dat de resultaten van Talpa TV
nog niet op het gewenste niveau zijn, is het ant-
woord steevast: ‘We zijn nog maar een jaar
bezig’. Voelt u zich onbegrepen?
“Laat ik het zo zeggen: als de kwaliteit van de
artikelen over de branches waarin ik niet thuis
ben, net zo slecht is als die van de artikelen over
de branche die ik wel ken, dan zijn er in Neder-
land geen kwaliteitskranten. Aan de andere kant
glijdt de kritiek de laatste jaren makkelijk van
me af. Hooguit word ik af en toe een beetje

John de Mol over de ‘dommigheid’ van zijn critici:

“Waar bemoeien al die
mensen zich mee?”

Een mogelijkheid om John de Mol te spreken, doet zich zelden voor. Voor
Muziek en Beeld maakte de mediaondernemer op 1 november een half uurtje
in zijn drukke agenda vrij. Uiteindelijk duurde het gesprek een uur, waarin
het antwoord op de vraag ‘wie is De Mol?’ steeds dichterbij kwam. Een
openhartig interview over de mens, zijn meningen en ambities.

Interview

“We hebben het

afgelopen jaar prachtige

programma’s gemaakt,

die door te weinig 

mensen gezien zijn”
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Mede door de succesvolle
introductie van platte (plas-
ma- en vooral lcd-) schermen
is het aantal verkochte tv’s in
Nederland de laatste vijf jaar
gestegen van circa 1,2 naar
rond de 1,5 miljoen stuks per
jaar. Vooral dankzij het WK
Voetbal van afgelopen voor-
jaar hebben lcd-schermen
inmiddels een marktaandeel
van ruim 55%. Dat van de
conventionele beeldbuis-tv’s
is tot onder de 40% terugge-
drongen. Het aantal toestel-
len dat op HD-tv is voorbe-
reid, benadert nu de 75%.
Opvallend is ook de opmars
van de grotere schermen.
Van alle lcd-schermen die in
de eerste drie kwartalen van
2006 verkocht werden, heeft
ruim een derde een beeld-
buis met een diameter van
31-32 inch. Dat is tweemaal
zoveel als in dezelfde perio-
de van 2005, waarmee dit nu
veruit het populairste beeld-
formaat is. Het aantal ver-
kochte schermen van 40-49
inch verviervoudigde in
deze periode zelfs.
Het consumentenvertrou-
wen van de Nederlanders is
momenteel het hoogste van
heel Europa. Mede daardoor
speelt ons land, relatief
gezien, een duidelijke voor-
trekkersrol op het gebied
van HD-tv. GfK Benelux
Marketing Services verwacht dat in ons land
dit jaar, vergeleken met 2005, bijna zesmaal

zoveel HD-ready-televisies verkocht zullen
worden. Ter vergelijking: in Duitsland zal

deze factor 2,4 bedragen, in Frankrijk 3,3 en
in Groot-Brittannië 4,6.

Klaar voor de start?
Op het gebied van de content en van de dra-
gers heeft men ondertussen niet stilgezeten.
Diverse films en tv-programma’s worden vol-
gens de hogere kwaliteitsnorm opgenomen en

uitgezonden, en ook voor het vastleg-
gen en afspelen zijn nieuwe media
en apparaten ontwikkeld.
Zoals bekend zijn op het vlak van de
voorbespeelde en opneembare dra-
gers de afgelopen jaren twee poten-
tiële nieuwe standaards ontstaan:
Blu-ray en HD-DVD. GfK gaf begin
november tijdens de eerste Neder-
landse Blu-ray-persdag aan ervan uit
te gaan dat Blu-ray het formaat van
de toekomst wordt. Dit komt mede
doordat de PlayStation3, met zijn
geïntegreerde Blu-ray-speler, een
voortrekkersrol gaat spelen bij de
penetratie van dit nieuwe formaat.
De PS3, die in Amerika voor $499,-
verkocht wordt, is in feite een betrek-
kelijk goedkope Blu-ray-speler. De
vaste spelers die nu mondjesmaat op
de markt komen, hebben een consu-
mentenadviesprijs tussen ¤1000,- en
¤1500,-. Andere voordelen van Blu-
ray boven HD-DVD zijn volgens het
marktonderzoeksbureau het grotere
aantal geplande releases voor het
eerstgenoemde formaat en de grotere
ondersteuning door Hollywoodstu-
dio's. Zes van de zeven grote studio's
hebben gekozen voor het Blu-ray-
formaat.

Early adopters ingestapt
De eerste high definition-producten
verschenen dit najaar op de Neder-
landse markt. Het eerste apparaat dat
zichtbaar werd in de GfK-rapportage
was een dvd-speler van Panasonic
met Blu-ray-functionaliteit, in sep-
tember. Die kostte ¤1502,-. Samsung
kwam eind oktober met een Blu-ray-

speler voor ¤1159,- en Sony bracht kort daarna
voor ¤2999,- een laptop met Blu-ray op de

Wint Blu-ray of HD-DVD de HD-formatenoorlog?

GfK: ‘Eerste levencyclus 
Blu-ray kan zeven jaar worden’

In het constante streven bestaande producten te verbeteren, is de laatste
jaren hard gewerkt aan een optimalisatie van de beeldkwaliteit. De jongste
generatie beeldschermen is al stukken scherper dan voorheen en uiteraard
‘HD-ready’. Daardoor ontstond de noodzaak ook schijfjes, opname- en
afspeelapparatuur te ontwikkelen, die voldoen aan deze hogere standaard.
De eerste producten zijn dit najaar gelanceerd.

Analyse

Door Werner Schlosser
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lacherig van zoveel dommigheid. Waar bemoei-
en al die mensen zich mee?”

Talpa TV gaat vanaf 16 december 24 uur per dag uit-
zenden onder de roepnaam Tien. Hoe wordt de dag-
programmering ingevuld?
“Om de pers voor te zijn:we zullen bij de start niet
direct kunnen knallen.Wel gaan we met de feestda-
gen een paar bijzondere uitzendingen maken en de
echte start zal in het nieuwe jaar zijn. Dan nog zal
het een half jaar duren voordat de programmering
‘staat’. Het belangrijkste daarbij is het tijdslot van
16.00 tot 18.00 uur. Op dit moment (op de dag van
het interview:1 november,WS) beginnen onze pro-
gramma’s om 18.00 uur. Dan hebben we nul kij-
kers en moeten we er erg hard aan trekken. Die in-
stroom willen we straks al om 16.00 uur laten
beginnen. Verder hebben we het afgelopen jaar
prachtige programma’s gemaakt,die door te weinig
mensen gezien zijn. Die rechten zijn van ons, dus
het ligt voor de hand dat deze uitzendingen een
nieuwe kans krijgen op het 24 uurskanaal.”

De ambitie voor een tweede zender blijft intact. Wat
worden de overeenkomsten en verschillen tussen
de twee zenders?
“Het is nog veel te vroeg om daar al iets zinnigs
over te kunnen zeggen. Tien trekt voor 55 procent
mannen en wordt daarom gezien als een mannelij-
ke zender. Het lijkt logisch dat de balans op de
tweede zender de andere kant op doorslaat, liefst
nog iets sterker. Dan heb je een mooie mix. Maar
we weten (op 1 november,WS) nog maar twee we-
ken dat Tien een 24 uurszender wordt,dus de abso-
lute prioriteit ligt momenteel daar. Ik acht de kans
dan ook erg klein dat de tweede zender vóór de
zomer van 2007 de lucht ingaat.”

Crossmediale exploitatie, in samenspraak met de
adverteerder, is een van Talpa’s basisfilosofieën.
Welke ontwikkelingen zijn op dat gebied nog te
verwachten?
“We zijn met van alles bezig, maar daar wil ik nog
niets over zeggen. Wel is het zo dat we voor veel
meer nationale en internationale voetbalwedstrij-
den de rechten hebben dan we nu kunnen uitzen-
den.We zijn daarom een voetbalportal aan het bou-
wen, waar elke wedstrijd opgevraagd kan worden.
De Rabobank is erg geïnteresseerd om daaraan
mee te werken. Op een soortgelijke manier werken
we ook aan portals over wonen en mode.Uiteraard

krijgt elke portal ook een tv-
programma, waarin naar
internet wordt doorverwe-
zen voor nog veel meer con-
tent.”

User generated content is
momenteel een toverwoord.
Daarmee ligt een deel van
de controle in handen van
het publiek. Is dat voor John
de Mol, als persoon, een
denkbaar model?
“Ik ben niet zo’n control
freak als de media willen
doen voorkomen. User gene-
rated content vind ik prach-
tig. Het geeft een beeld van
wat in het land leeft en is in
potentie een enorme bron
van nieuw talent.”

De internationale ambities
van Talpa Radio zijn vorig
jaar omgebogen in een focus op
Nederland. Waarom was dat?
“We zijn nog altijd eigenaar van onze stations in
België (4FM, WS) en Denemarken (Radio
100FM), maar de ontwikkelingen in Nederland
gingen zo snel, dat het verstandiger leek ons
voorlopig daarop te concentreren, alvorens in
het buitenland uit te breiden. De internationale
ambities zijn daarmee zeker niet van de baan.”

Welke nieuwe doelen heeft Talpa Radio zich nu
gesteld?
“We willen ons marktaandeel uitbreiden op elke
mogelijke manier. Dus zowel in termen van luis-
teraars als het aantal stations en nieuwe initia-
tieven, in de ether en via het web.”

Heeft ‘voorgeprogrammeerde’ radio nog een toe-
komst, of ligt de toekomst in een ‘onlinejuke-
box’?
“Voor beide modellen is er toekomst. Zoals ook
voor tv geldt: mensen zullen blijven kijken en
luistren naar spraakmakende programma’s waar
ze het de volgende dag met hun collega’s of in de
kroeg over kunnen hebben. Maar mensen willen
ook steeds vaker zelf kunnen kiezen wanneer ze
welke content tot zich nemen. Dat blijkt wel uit

het succes van onze dienst om programma’s on-
line (opnieuw) te kunnen opvragen. Ook Radio
Digitaal, ons verzamelplatform van gethemati-
seerde onlineradiostations, loopt goed. Daar
komen volgend jaar zeker een paar kanalen bij.”

U hebt in mijn ogen altijd veel risico genomen. 
Op welke gebieden bent u een safeplayer?
“Ook dat is een beeld dat de media kennelijk van
mij geven. Het tegendeel is waar. Al mijn schijn-
baar gedurfde ondernemingen en investeringen
zijn van tevoren uitvoerig gewikt en gewogen.
De Rabobank heeft een belang van 20 procent in
Talpa Media. Zakenbank NIBC is voor 25 pro-
cent mede-eigenaar van het investeringsbedrijf
Cyrte en pensioenfonds PGGM neemt er met 500
miljoen euro in deel. Denk jij dat ze dat zouden
doen als er allerlei ondoordachte beslissingen
genomen zouden worden?”

Hoeveel van uw tijd besteedt u dagelijks aan
inhoudelijk werk (zoals brainstorms over nieuwe
programma’s, et cetera) en hoeveel aan strategi-
sche zaken?
“Ik heb een vrije rol, maar doe mijn uiterste best
om die dingen in een 70/30-verhouding te
doen.”

Interview

“Ik wil in alle ontwikkelingen die zich de komende twintig jaar nog 

aandienen, een belang verwerven.” 
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