
Balktekst: Talpa Music-special 

 

Talpa-directeur John de Mol maakt duidelijk: 

 

“Media zijn slechts het transportmiddel van de content” 

 

Talpa Music is de uitgeefloot aan de Talpa-stam, het media- 

imperium dat in 2000 werd opgericht door John de Mol. Hij laat 

de dagelijkse leiding over aan Tony Berk en de zijnen, maar 

wil ter gelegenheid van deze special wel zijn licht over het 

vakgebied laten schijnen. 

 

Door Werner Schlosser 

 

Welke affiniteit hebt u met muziek en waar komt die vandaan? 

“Ik kom uit een heel muzikale familie. Thuis stond altijd wel 

muziek aan. Mijn vader was zanger en de oprichter van Conamus. 

Ook was hij een tijd directeur van de zeezender Radio Nordsee 

Internationaal, waar ik op mijn 16de mijn carrière begon.” 

 

Inmiddels bezit u zelf radio- en tv-stations, evenals 

bedrijven die daarvoor de content leveren. Denkt u dat in de 

toekomst de kanalen of de content de meeste waarde aan uw 

bedrijf toevoegen? 

“De content, zonder twijfel! Ik had al heel jong door dat je 

de rechten moest hebben en dat die vaak het verschil maken 

tussen iets doen en er geld mee verdienen. De media zijn 

slechts het transportmiddel van de content. Dat is natuurlijk 

een heel belangrijke functie en ik zal alle mediatypen omarmen 

die de komende jaren worden ontwikkeld, maar de content blijft 

het allerbelangrijkst.” 

 

Zijn er afspraken tussen Talpa Music en de Talpa-media over de 

muziekkeuze, ook voor bijvoorbeeld jingles en leaders? 

“Talpa Music is niet opgezet uit het oogpunt van synergie. Je 

zegt ook niet: ik drink elke ochtend een glas melk, dus laat 

ik eens een koe kopen. Dat neemt niet weg dat Talpa Music 

zoveel, en zulke verschillende, componisten in haar catalogus 

heeft, dat er volop keuze is. In de praktijk komt het er dan 

ook op neer dat - als het om jingles en leaders gaat - de 

meeste muziek die ten behoeve van de radio- en tv-stations 

wordt opgenomen, bij Talpa Music vandaan komt.” 

 

Wat is uw visie op de nabije toekomst van de (home-) 

entertainmentbranche? 

“Hoewel onze programma’s uiteindelijk ook op een drager aan de 

consument verkocht kunnen worden, beschouw ik home-

entertainment niet helemaal als mijn branche. Wat de 

entertainmentbranche in zijn algemeenheid betreft, zie je de 

dingen steeds meer in elkaar grijpen, mede door de 



verschuiving naar digitale platforms, zowel online als mobiel. 

Talpa is dan ook al volop met die nieuwe wereld actief.” 

 

Je zou Talpa TV kunnen zien als de etalage voor 

zelfontwikkelde formats. Als die formats een kans krijgen op 

een nieuw kanaal en aanslaan, kun je daar de rest van de 

wereld mee veroveren. Ziet u een dergelijke relatie ook met de 

muziekrechtenportefeuille, bijvoorbeeld met Radio 538 én Talpa 

TV als etalage? 

“Nee, helemaal niet. Radio 538 en Talpa TV zijn niet opgezet 

om hits te scoren, althans niet specifiek met ons eigen 

repertoire. Het zou erg doorzichtig en ongeloofwaardig 

overkomen als wij op die manier nieuwe acts zouden proberen te 

laten doorbreken.” 

 

Hoe denkt u over de 'gratis' trend? In feite weet u niet 

beter: tv-kanalen zijn vrij toegankelijk en de adverteerders 

brengen het geld op… Sterker nog: de adverteerders bepalen een 

steeds groter deel van het aanbod. 

“Ik denk dat die trend tijdelijk is en een ‘generatieding’. 

Iemand die de oorlog heeft meegemaakt, gaat niet zo gauw €2,95 

betalen om iets online te bekijken, als ze dat ook gratis op 

tv kunnen zien. Jongeren die vandaag de dag opgroeien, zijn 

überhaupt niet gewend voor content te betalen. Dat komt mede 

door het lange tijd ontbreken van een betaalbaar alternatief 

voor de, in hun ogen, te dure fysieke producten. Legale 

downloads kosten nu nog rond de euro, maar ik ben ervan 

overtuigd dat dat straks maximaal de helft is. Als mensen een 

abonnement afsluiten, gaat het zelfs om een fractie daarvan. 

Dan ga je niet meer illegaal downloaden. Ook ontstaat de 

situatie dat merken zich eraan koppelen en je bij aanschaf van 

een krat bier bij wijze van spreken drie downloads gratis 

krijgt.” 

  

Waar ligt het strategische accent binnen Talpa? In 

contentproductie (zoals tv-programma’s), rechtenverwerving en 

–exploitatie (Talpa Music), omzet maken op interactief 

entertainment (downloaden tv-programma’s, sms, et cetera) of 

elders? 

“Alle terreinen waarop Talpa actief is, zijn onderdeel van een 

groter geheel. Die convergentie is uiteindelijk de grote 

kracht. Maar de grote aanjager is altijd de content.” 

 

In hoeverre bent u tegenwoordig nog persoonlijk betrokken bij 

de vele projecten die binnen Talpa spelen? 

“Ik heb zeer competente managers om mij heen verzameld om de 

verschillende afdelingen op een day-to-day-basis te runnen, 

maar ik ben nog altijd heel nauw en gedetailleerd bij de 

inhoud betrokken. De leaders van het voetbal en De Gouden Kooi 

heb ik bijvoorbeeld zelf uitgekozen.” 

 


