
woensdag, 13 januari 2010

Platenindustrie deed zichzelf das om
MUZIEK Steve Knopper beschrijft ondergang muziekbusiness in Appetite for Self-Destruction

Volgens Steve Knopper
heeft de platenindustrie
zichzelf de das om gedaan
door niet genoeg in te spe-
len op internet. Hij spreekt
er over op Noorderslag.

door Peter Bruyn

„D e platenindustrie heeft
haar eigen ondergang
bewerkstelligd. In de
tijd dat internet door-

brak, zo tussen 1996 en 2004, werd
er door de platenbonzen niet geluis-
terd naar mensen die hen op het
belang van dat nieuwe medium we-
zen. Zelfs niet als die stemmen uit
hun directe omgeving kwamen”,
zegt Steve Knopper vanuit het
Amerikaanse Denver. Knopper is
de auteur van Appetite for Self-Des-
truction, een spraakmakend boek
over de teloorgang van de platenin-
dustrie, dat een jaar geleden ver-
scheen.
Vrijdag houdt Knopper een speech
op de EuroSonic Noorderslag confe-
rentie in Groningen, die tegelijker-
tijd met het gelijknamige festival
plaats vindt. Daar komen 2800 pro-
fessionals uit de hele wereld samen
om te praten over het wel en wee
van de muziekindustrie.
Knopper, een Amerikaanse journa-
list die ondermeer publiceert in
Rolling Stone en het nieuwe media-
magazine Wired, schreef op wat
menigeen eigenlijk al wist over de
muziekindustrie van de laatste drie
decennia, maar wat zelden of nooit
hardop werd gezegd.
Zijn verhaal begint bij de decaden-
te jaren zeventig, toen disco hoogtij
vierde en er geld werd verdiend als
water. Begin jaren tachtig – met de
teloorgang van de disco - dreigde
de industrie in te storten. Maar de
reddende engelen waren Michael
Jackson en vooral MTV, dat vieren-
twintig uur per dag voor gratis re-
clame zorgde. De komst van de cd,
halverwege de jaren tachtig, werd
in eerste instantie argwanend beke-

ken, maar bleek wederom een kip
met gouden eieren. Audiofabrikan-
ten hielden de cd-branders bewust
prijzig, maar de computerwereld
had daar geen boodschap aan en
toen iedereen voor een paar dubbel-
tjes cd’s kon branden in zijn pc
sloeg de paniek bij de – tijdens de
cd-hype weer immens gegroeide –
platengiganten wederom toe. Even
kon het tij gekeerd worden met het
agressief in de markt zetten van tie-
neridolen als Backstreet Boys, Jus-
tin Timberlake en Britney Spears,
maar dat was uitstel van executie.
Op de opkomst van internet met al-
le download- en ‘peer to peer’-mo-
gelijkheden had de muziekindus-

trie geen antwoord. Inmiddels wor-
den er achterhoedegevechten ge-
voerd. „Ik kan die starre houding
vanuit de platenindustrie met be-
trekking tot het internet ergens wel
begrijpen. Het is zo’n andere we-
reld met zo’n totaal andere mentali-
teit. De cd werd in eerste instantie
ook met scepsis begroet. Maar die
kwam nog uit eigen kring: bij Phi-
lips en Sony vandaan.”
Hij beschrijft hoe in 1999 de uitwis-
selingssite Napster op zijn hoogte-
punt was en de muziekindustrie
weigerde zaken te doen met Nap-
ster, zoals ze dat veel later met You-
Tube wèl zou doen. Napster had ze-
sentwintig miljoen gebruikers. Dat

zijn zesentwintig miljoen poten-
tiële klanten en dat kon alleen
maar groeien. „Maar Napster dat
waren ‘hackers’. Daar deed je geen
zaken mee.”
Ondertussen modderde de platen-
maatschappijen voort met het ont-
wikkelen beveiligingen die vaak al
gekraakt waren op het moment dat
ze op de markt kwamen. „Ik ben
niet tegen copyright, maar die tech-
nische beveiligingen waren zin-
loos”, zegt Knopper. „Daarmee
heeft de industrie drie of vier kost-
bare jaren verspild die ze had kun-
nen gebruiken voor het ontwikke-
len van een goed internetdistribu-
tiesysteem voor muziek.”

Geluidsdragers zullen vooralsnog
niet verdwijnen, maar veel meer
een zaak worden van kleinere, onaf-
hankelijke platenmaatschappijen
met veel lagere overheadkosten dan
de immense Sony’s, EMI’s en War-
ner’s van voorheen, meent de Ame-
rikaan. „Groepen met een loyale
fanbasis, zoals Radiohead, hebben
ook al bewezen dat ze die grote pla-
tenmaatschappij niet eens meer no-
dig hebben.” De grote muziekbe-
drijven bestaan nog wel maar zul-
len zich op andere sectoren van de
muziekindustrie gaan richten. Ze
moeten wel! „Het concertcircuit bij-
voorbeeld. Want dáár wordt nu het
grote geld verdiend.”

Links de omslag van het boek, rechts Steve Knopper  foto GPD


