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Inleiding  
 

Toen in de begin jaren van de internetrevolutie enkele jonge studenten en enthousiastelingen 

hun analoge passies gingen samenvoegen met de nog te ontdekken digitale werelden, 

ontstonden er volledig nieuwe en innovatieve ideeën over de mogelijkheden van het internet. 

Een van de passies die jong en oud kenmerken is muziek en het is dan ook niet verwonderlijk 

dat muziek toen en ook nu nog een grote rol speelt in de ontwikkeling en het gebruik van het 

internet en vice versa. De muziekwereld kan al worden gekenmerkt door een directe 

verbinding met technologie, of we het nu hebben over de toenemende digitalisering van 

muziekinstrumenten of de manieren van productie en distributie die zich langs digitale wegen 

bewegen. Deze inherente verworvenheid met technologie maakt van muziek een medium dat 

altijd in ontwikkeling is, zowel op creatief als op productief niveau.  

Als we kijken naar de innovaties op het gebied van muziekdragers, van bladmuziek naar de 

mogelijkheid muziek op te nemen middels de komst van diverse opnametechnologieën, vinyl, 

cassettebandjes, CD!s en nu MP3!s, is het duidelijk dat er constant technologische innovaties 

zijn in de muziekwereld
1
. Deze innovaties worden gekenmerkt door ontwikkelingen in 

kwaliteit, productie en productiekosten, bruikbaarheid, deelbaarheid, etc, kortom ze 

veranderen de manier waarop over muziek - en over muziek als industrie - gedacht kan 

worden. Opvallend is echter dat de ontwikkelingen in de muziekwereld niet altijd soepel 

aansluiten bij de muziekindustrie. Over het algemeen kunnen innovaties zorgen voor een 

vermindering van kosten en een vermeerdering van winst maar dit is niet altijd het geval. Zo 

is de muziekindustrie behoedzaam bij de introductie van technologische middelen die het de 

gebruiker (of consument) mogelijk maken muziek op te nemen of te delen zonder hiervoor te 

moeten betalen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij cassettebandjes; niet alleen boden deze de 

mogelijkheid muziek af te spelen maar ook geluid op te nemen door middel van relatief 

goedkope apparatuur. Dit ondermijnde het exclusieve “recht”  van de muziekindustrie muziek 

op te nemen vervolgens te verkopen . Omdat dit mogelijk kon leiden tot copyright 

overschrijding,  werden er rechtmatige handelingen verricht die er uiteindelijk voor zorgden 

dat bij verkoop van elk leeg cassettebandje een deel van de omzet naar de platenlabels 

zouden gaan.
2
 De muziekindustrie werd dus betaald voor de verkoop van een muziekdrager 

zonder dat hier muziek op stond! Toch kregen ook met de volgende generaties 

muziekdragers de consumenten, tegen de wil van de grote platenlabels in, steeds meer 

controle en invloed op de manieren, waarop ze deze konden gebruiken.  

                                                        

1
 Reebee Garofalo, “From Music Publishing to MP3: Music and Industry in the Twentieth Century” 

American Music 17 (1999): 323. 
2
 John Alderman, Sonic Boom (New York: Basic Books, 2001): 3. 
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En zo komen wij bij de komst van MP3!s in 1992.
3
 Deze compressietechnologie maakt het 

mogelijk muziek digitaal te converteren naar een formaat van enkele megabytes door geluid 

weg te cijferen dat niet te horen is door het gemiddelde menselijk gehoor. Het werd nu dus 

mogelijk muziek digitaal te maken en te rippen van een fysiek medium, zoals bijvoorbeeld een 

CD (Let wel dat hier grote sprongen worden gemaakt op het gebied van ontwikkelingen die nu 

niet direct van toepassing zijn). In die begintijd waren computers nog primair weggelegd voor 

enthousiastelingen en het grote publiek was nog niet bezig met MP3 technologie of het 

internet. Toch zorgden deze enthousiastelingen voor veel ontwikkelingen op het gebied van 

internettechnologie en muziektechnologie en het duurde niet al te lang voordat deze twee 

samenkwamen. Door middel van compressietechnologie werd het dus mogelijk muziek te 

extraheren van een fysiek medium en deze vervolgens door middel van codering immaterieel 

te maken. Dit heeft enkele grote gevolgen. Zo kan je een MP3 bestand kopiëren zonder 

kwaliteitsverlies, de kopie is identiek aan het origineel. En is het bijvoorbeeld, doormiddel van 

het internet, niet nodig aan de muziekbestanden te komen door middel van klassieke 

distributiekanalen. Digitale conversie heeft er dus voor gezorgd dat muziek niet meer 

gebonden is aan de analoge wereld. 

En hier word het interessant. De grootste bedrijven binnen de muziekindustrie hadden heel 

lang de totaal controle over hoe en wat voor soort muziek er voor de consument beschikbaar 

was en hoeveel het moest kosten. Er was veel geld nodig om muziek uit te brengen en de 

muziekindustrie nam zodoende niet graag te grote risico!s. De muziek die werd uitgebracht, 

moest veel geld opbrengen om winst te kunnen maken; populaire “makkelijke” muziek werd 

de norm. Maar nu zijn we aangekomen in het tijdperk van online muziekwinkels en 

muzieklabels die gebruik maken van de mediumspecificiteit van nieuwe media om op 

innoverende manieren de muziekindustrie te veranderen. Hier zal in deze scriptie onderzoek 

naar gedaan worden: Op welke manieren maken bedrijven gebruik van nieuwe media 

om muziek te verkopen?     

Opbouw 
 

Om de geformuleerde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zal eerst gekeken worden 

naar de traditionele muziekindustrie en hoe deze tot op heden functioneerde. Vervolgens zal 

aandacht worden gegeven aan drie casussen: CD Baby, iTunes en Spotify. Door deze 

tegenover de traditionele industrie te plaatsen, ontstaan heldere inzichten over waar en op 

welke manier wordt geïnnoveerd en welke rol nieuwe media hierbij hebben. Vervolgens zal 

na de analyses de verschillen en overeenkomsten van de casussen worden besproken. 

Welke inzichten geven deze resultaten en op welke manier vormen deze een springplank 

voor verder onderzoek en theorievorming?                

                                                        

3
 Reebee, 349. 
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Omdat in dit onderzoek nogal wat termen de revue passeren, hierbij een korte toelichting van 

de belangrijkste termen: 

Fysiek Product: Deze term word gebruikt om verschillende materiële muziekdragers te 

definiëren. Zodoende is een CD een fysiek product maar een MP3 niet.  

Digitaal Product: Een muziekdrager die immaterieel en elektronisch is. Een MP3. 

Streaming Service: Een service die muziek aanbiedt waarbij niet betaald wordt voor het 

nummer als product maar toegang geeft tot ongelimiteerde muziek. De muziek wordt 

gestreamed vanaf het internet en is zodoende geen eigendom van de gebruiker. 

Gebruikersinformatie: Data die impliciet of expliciet van de gebruiker wordt verzameld en 

vervolgens op verschillende manieren kan worden toegepast. Bijvoorbeeld om 

gebruikerspecifiek te kunnen adverteren, of een digitaal profiel te creëren van de gebruiker. 
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De Traditionele Muziekindustrie  

Massa als Motto 
 
Om een idee te krijgen van de manier waarop bedrijven gebruik maken van nieuwe media om 

op innoverende manieren muziek te verkopen, is het eerst handig in te gaan op de manier 

hoe bedrijven muziek verkopen zonder primair gebruik van nieuwe media. Om een goed 

beeld te krijgen van hoe de traditionele muziekindustrie functioneert, is het volgende schema 

gemaakt die het distributie- en productieproces stap voor stapt weergeeft: 

fig. 1: Traditionele distributieproces van de muziekindustrie
4 

Zoals te zien in figuur 1 is de weg van het creatieve proces van de artiest naar de uiteindelijke 

consument een relatief ingewikkelde, die langs veel verschillende partijen loopt. Al deze 

tussenstops zijn echter noodzakelijk om de muziek binnen het systeem van de traditionele 

uiteindelijk bij de consument te krijgen. Elke partij heeft een kostenplaatje en betekent voor de 

artiest een verlies van mogelijke winst. Maar dat geldt ook voor de platenlabels en 

producenten, deze investeren geld in de muziek en de artiest vanuit het  vertrouwen dat de 

muziek een verkoopsucces kan zijn. Maar dit vertrouwen komt voornamelijk voort uit 

uitgerekende succes verwachtingen; een platenlabel zal niet snel een artiest binnenhalen 

waarvan hij niet zeker weet of deze succesvol zal zijn. Voor een groot muzieklabel kan zelf 

pas vanaf 200.000 (!) verkochte albums gesproken worden van een succes.
5
 De platenlabels 

zullen zichzelf dan ook telkens vragen: appelleert deze artiest genoeg aan een brede 

demografie om winst te kunnen garanderen? Deze manier van denken is noodzakelijk om als 

platenlabel winstgevend te zijn.  Het pad dat figuur 1 aangeeft gaat uit van de artiest, deze 

maakt de muziek met behulp van de investeringen van het platenlabel, de muziek wordt 

onder leiding gemaakt van de producent die ook wordt betaald door het platenlabel en de 

                                                        

4
 Bockstedt, J., et. al. The Move To Artist-Led Online Music Distribution: Explaning Structural Changes 

in the Digital Music Market. (Z.p: Z.u, 2005), 4. 
5
 Boorstin, S. Eric. “Music Sales in the Age of File Sharing.” (University of Princeton Thesis:  

April 2004), 10. 
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artiest. Na het creatieve proces wordt de muziek doorgegeven aan de fabrikant die de muziek 

vervolgens in massale hoeveelheden op CD zet. Vervolgens wordt vanuit de fabrikant de 

muziek gedistribueerd naar muziekwinkels over de hele wereld. Zoals het schema laat zien 

gaat het om fysieke producten. Hierna is de muziek dan eindelijk beschikbaar voor de 

consument die een redelijke duit moet neerleggen voor een album of single. Dit gehele 

proces kenmerkt zich door de noodzakelijke materialiteit van muziek, of beter gezegd, de 

voormalige noodzakelijkheid. Voor artiesten was de enige manier om hun muziek te 

verspreiden middels de verkoop van een fysiek product. Het geld om dit proces van concept 

naar album te financieren hebben meeste artiesten niet en hierbij was de rol van het 

platenlabel een vereiste en deze eisten, vanzelfsprekend, in ruil hiervoor een groot 

percentage van de opbrengsten. De artiest heeft niet de vrijheid of het vermogen tegen dit 

stugge systeem in te gaan en hier worden de mogelijkheden van nieuwe media zeer 

interessant.   
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CD Baby 

 De Macht bij de Artiest 
 
CD Baby gelooft er in dat de controle over creatieve producten moet liggen bij de artiest en 

past nieuwe media toe om hiervan een werkelijkheid te maken.     

 CD Baby omschrijft zichzelf als de grootste online distributeur van onafhankelijke 

muziek en hun cijfers liegen er niet om. Er zijn al meer dan 360.000 verschillende albums 

verkocht en de catalogus van CD Baby bedraagt ongeveer 3 miljoen nummers. De nadruk ligt 

bij CD Baby op het onafhankelijke of hoe zij het beschrijven: “[In•de•pen•dent: (adj.) Not 

having sold one!s life, career, and creative works over to a corporation.]”.
6
 Hiermee verwijzen 

ze naar de manier waarop meeste grote platenlabels door middel van de contracten die zij de 

artiesten bieden deze dusdanig benadelen en bestelen. CD Baby is hier tegen en biedt een 

zeer interessant en vernieuwend alternatief. CD Baby maakt duidelijk gebruik van de media 

en past deze zo toe om, zowel voor de consument, artiest als zijzelf een gunstig systeem te 

bewerkstelligen. Maar hoe doet CD Baby dit dan precies? Aan de hand van het volgende 

schema wordt meer duidelijk:                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 2. Schematische weergave van distributieproces van CDBaby.com  

Zoals het schema laat zien omvat CD Baby meerdere aspecten die voorheen in de 

muziekindustrie voor verschillende partijen waren weggelegd. CD Baby kan zodoende gezien 

worden als distributiekanaal, platenlabel, promotieplatform en producent. We beginnen bij de 

artiest, deze neemt enkele nummers op (een praktijk die nu met vrij weinig moeite thuis kan 

worden gedaan met behulp van makkelijk te verkrijgen computersoftware en hardware) en 

                                                        

6
 “About CD Baby.” CD Baby. About – 30-10-2010 

http://www.cdbaby.com/About 
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stuurt vervolgens deze nummers op naar CD Baby die, inruil voor een vast bedrag, deze 

muziek online beschikbaar maakt voor de consument.  

fig 3.  Kosten voor de artiest bij CD Baby
7
 

Omdat CD Baby veel van de traditionele noodzakelijkheden kan verrichten op één en 

hetzelfde digitale platform ontlopen ze veel van de risicofactoren uit figuur 1 en hierdoor dus 

ook veel kosten. De geringe kosten die ze wel maken, laten ze betalen door de artiest zoals 

het hierboven gegeven tabel laat zien. Wat figuur 2 ook laat zien is dat CD Baby niet alleen 

handelt met digitale producten maar ook met fysieke producten. Ook hier wordt weer gebruik 

gemaakt van de mogelijkheden van media. Doordat CD Baby niet alleen de kant van de 

productie en distributie hanteert, maar ook de kant van de verkoop, is het mogelijk fysieke 

producten te verkopen met minimale kosten. Massaproductie wordt hier vervangen door 

specifieke consumentgerichte productie. Pas bij vraag naar fysieke producten vanuit de 

consument wordt deze geproduceerd, de kosten zijn dan betaald vóór de productie in plaats 

van andersom. Het eindresultaat hiervan is een vergrote keuzemogelijkheid voor de 

consument en een grotere winst voor zowel CD Baby als de artiest bij relatief minder omzet. 

Dit is ook te zien in het volgende tabel:   

fig 4.Omzetmodel van de artiesten en CD Baby. “X” is de prijs opgesteld door de artiest.
8
 

Het is hierbij belangrijk op te merken dat bij CD Baby de artiest vrij is een eigen prijs te 

bepalen voor diens producten en omdat de kosten altijd gelijk zijn is het een stuk 

overzichtelijker en gemakkelijker voor de artiest een “juiste” prijs te bepalen. Bij een 

                                                        

7
 “CD Baby Pricing.” CD Baby. Pricing – 30-10-2010 

https://members.cdbaby.com/whatwedo/pricing.aspx 
8
 Ibidem 

Service Prijs Details 

Album Sign-up 
$35 per 
album 

Waaronder CD (of vinyl) en download verkoop op CDBaby.com en digitale 
en fysieke distributie 

Single Song 
Sign-up 

$9 per 
single 

Waaronder download verkoop op CDBaby.com en digitale distributie. Geen 
fysieke verkoop 

Service Prijs Details 

CD!s en Vinyl X - $4 CD Baby houdt $4 van verkocht product 

CDBaby.com Downloads 75% van X 
CD Baby houdt 25% van verkoopprijs met een 

minimum van 29 cent 

Digitale Distributie Verkoop (Van bijv. iTunes, 
Amazon MP3, Rhapsody, etc.) 

91% van netto 
inkomen 

CD Baby houdt 9% van netto inkomen betaald door 
hun partners de artiest houd de rest 

Credit Card Swiper Sales 87,2% van X 
CD Baby houdt 9% plus 3,8% van credit card 

kosten (totaal 12,8%) 
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traditioneel muziekcontract ontvangt de artiest ongeveer $1,40 per album als deze een 

gemiddelde prijs zou hebben van $17.
9
 Vergelijk dit met het omzetmodel van CD Baby en de 

artiest verdiend op een album van dezelfde prijs $13! Vanaf drie verkochte albums ontvangt 

de artiest dan enkel winst: -35 + (> 3 (17-4)).  

CD Baby doet niet aan verkoop via CDBaby.com maar functioneert ook als aggerator. Een 

aggerator houdt in dat CD Baby de muziek die zij beschikbaar stellen op hun eigen site ook 

digitaal wordt gedistribueerd naar andere online muziekwinkels zoals iTunes, Rhapsody etc. 

Voor $35 stel je dus niet alleen je album beschikbaar op CD Baby maar ook bij alle populaire 

partners van CD Baby. Let wel dat de prijs bij deze andere online muziekwinkels vaak vast 

staat zoals de volgende casussen laten zien.  CD Baby kan dus het best omschreven worden 

als platform of marktplaats waarop artiesten hun muziek kunnen stallen en verkopen tegen 

zelf geformuleerde prijzen. Dit platform wordt mogelijk gemaakt door het medium waarop het 

wordt toegepast. Het internet maakt het mogelijk artiest, productie en consument op één en 

dezelfde immateriële locatie samen te brengen en deze toegankelijk te maken voor de hele 

wereld. Vervolgens zorgt het medium voor het verminderen van kosten die gebonden zijn aan 

fysieke productie, distributie en verkoop. Door gebruik te maken van de kwaliteiten van het 

medium zijn de traditionele risicofactoren vermeden of verminderd. Door het gebrek aan 

risico!s is het niet nodig artiesten vast te leggen aan stugge contracten en kan consumenten 

tegen lagere prijzen muziek worden aangeboden.  Dit klinkt allemaal erg goed, redelijk en 

logisch maar toch hanteert CD Baby één soort businessmodel en ideologie binnen een 

digitale markt die zeer divers is. De vraag is dan ook niet alleen hoe de nieuwe digitale markt 

verschilt van de traditionele fysieke markt maar ook hoe binnen deze digitale markt 

verschillende methodes worden gehanteerd.   

                                                        

9
 Donnelly, Bob. “Net Profit Deals: The Recording Industry!s New Contract Du Jour” Entertainment Law 

Reporter 25 (2004): 6. 
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iTunes 

De Creatie van een Eigen Markt 
 
iTunes is een interessant analyse object omdat het succes van iTunes vanuit de consument 

bekeken op het eerste gezicht niet heel erg logisch is.     

 Apple!s iTunes (Music Store) is één van de bekendste en meest gebruikte online 

muziekwinkels ter wereld vanwege een paar belangrijke aspecten: Ten eerste was het 

programma iTunes automatisch verbonden met Apple computers sinds 2001. Elke computer 

werd verkocht met het programma op de computer en vrijwel alle muziek die je kon afspelen 

via je computer, bijvoorbeeld met CD, ging automatisch via iTunes. Zodoende waren de 

meeste Apple gebruikers, al voordat de iTunes Music Store in 2003 startte meer dan bekend 

met de iTunes software, interface en bediening. De Music Store was dus een toevoeging aan 

wat voorheen enkel diende als elektronische jukebox voor je eigen gedigitaliseerde muziek.      

Daarnaast was het starten van een online muziekwinkel in 2003 nog redelijk nieuw en waren 

nog maar weinig echte commercieel succesvolle concurrenten die tegen Apple!s gevestigde 

naam konden opboksen.   

Nog belangrijker dan de timing was wellicht de exclusieve compatibiliteit met Apple!s eigen 

MP3 speler de iPod die, noodzakelijkerwijs, gelijk met iTunes werd geïntroduceerd in 2001. 

De iPod werd binnen enkele maanden een culturele sensatie en is voor veel mensen vrijwel 

synoniem geworden met het begrip MP3 (en nu ook MP4) spelers. iTunes had er dus voor 

gezorgd dat het voor veel mensen onontkoombaar was om het programma niet te gebruiken, 

zo hoopte Apple. iTunes was meer dan succesvol en binnen 1 jaar waren al meer dan 100 

miljoen nummers verkocht via de Music Store.
10

  

Belangrijk op te merken is dat deze nummers op legale wijze alleen beluisterd konden 

worden op MP3 spelers van Apple. Apple hanteerde op iTunes strikte DRM restricties. DRM 

(Digital Rights Management) is een digitaal beveiligingssysteem die restricties toepast op het 

gebruik van digitale producten. Zo had dit als gevolg dat de verkochte muziek niet kon worden 

afgespeeld op ongeautoriseerde computers (een nummer kon op maximaal 5 computers 

geautoriseerd worden) en het mocht maar een beperkt aantal keer gebrand worden op CD. 

De nummers waren tevens alleen op iPod!s te beluisteren en waren niet afspeelbaar op 

andere niet-Apple geaffilieerde MP3 spelers. Het is opvallend hoe deze restricties werden 

ingezet om illegale praktijken, zoals het onbeperkt delen van muziek, tegen te gaan maar 

hierdoor enkel de gebruiker beperken ten opzichte van illegale muziek. In een open brief naar 

                                                        

10
 Levy, Steven. The Perfect Thing: How the iPod Shuffles. (New York: Simon & Schuster, 2006). 
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de gebruikers van iTunes beschreef Steve Jobs (CEO van Apple) in 2007 onder de titel 

Thoughts on Music de reden achter deze DRM regeling:  

Apple was able to negotiate landmark usage rights at the time, (...) Obtaining such rights from 

the music companies was unprecedented at the time, and even today is unmatched by most 

other digital music services. However, a key provision of our agreements with the music 

companies is that if our DRM system is compromised and their music becomes playable on 

unauthorized devices, we have only a small number of weeks to fix the problem or they can 

withdraw their entire music catalog from our iTunes store.
11

 

Vervolgens schetst Jobs drie verschillende scenario!s: Het huidige systeem blijft bestaan, het 

DRM systeem wordt door elke distributeur aangenomen waardoor muziek gekocht van iTunes 

ook te gebruiken is op andere MP3 spelers, en als laatste het volledige verwijderen van het 

DRM systeem. Over dit laatste scenario zegt Jobs zelf:      

“Why would the big four music companies (Sony Music Entertainment, EMI, Universal Music 

Group en Warner Music Group) agree to let Apple and others distribute their music without 

using DRM systems to protect it? The simplest answer is because DRMs haven!t worked, and 

may never work, to halt music piracy. (...) these same music companies continue to sell billions 

of CDs a year which contain completely unprotected music.”
12  

In datzelfde jaar kondigde Apple iTunes Plus aan, hogere kwaliteit nummers zonder DRM 

restricties in samenwerking met het platenlabel EMI.
13

 En op 6 januari 2009 kondigde Apple 

aan dat alle muziek DRM vrij zou zijn in samenwerking met al hun geaffilieerde 

muzieklabels.
14

 Dit heeft er blijkbaar niet toe geleid dat iPod gebruikers ineens massaal 

andere diensten gingen gebruiken als we zien dat in 2010 het 10 miljardste nummer werd 

gekocht via iTunes.
15

  

Dat iTunes een commercieel succes is, staat vast maar hoe verschilt iTunes nu precies van 

andere webwinkels en zelfs de traditionele distributiekanalen? Ten eerste maakt iTunes 

gebruik van verschillende apparaten die toegang kunnen krijgen tot, en te gebruiken zijn met, 

iTunes. De iPhone, iPod Touch en de nieuwe iPad hebben allemaal de mogelijkheid on-the-

go een nummer aan te schaffen en direct te beluisteren door middel van een mobiele versie 

van iTunes. Hierdoor zorgt Apple ervoor dat de enige mogelijkheid om een nummer aan te 

schaffen via die mobiele apparatuur gaat door middel van iTunes. 

                                                        

11
 Jobs, Steve. “Thoughts on Music.” [2007]  Apple. Hot News – 30 -10 -2010 

http://www.apple.com/hotnews/thoughtsonmusic/ 
12

 Ibidem 
13

 ”Apple Launches iTunes Plus.” [2007] Apple. Hot News – 30-10-2010 
http://www.apple.com/pr/library/2007/05/30itunesplus.html  
14

 ”Changes Coming to the iTunes Store.” [2009] Apple. Hot News- 30-10-2010  
http://www.apple.com/pr/library/2009/01/06itunes.html 
15

Comer, Tye. “iTunes Sells 10 Billion Songs” [2010] Billboard. News – 30-10-2010 
http://www.billboard.com/news/itunes-sells-10-billion-songs-1004070994.story#/news/itunes-sells-10-
billion-songs-1004070994.story 
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Fig 5. Schematische weergave van distributieproces iTunes Music Store 

Zoals figuur 5 laat zien maakt iTunes gebruik van muziek die afkomstig is van platenlabels en 

muziek aggregators zoals CD Baby. In tegenstelling tot CD Baby verkoopt iTunes enkel 

digitale muziekproducten. Dit is logisch gezien de nadruk die zij leggen op hun MP3/4 

spelers. Hierin ligt ook de voornaamste kracht van iTunes; Apple heeft een goed gevestigde 

positie binnen de digitale muziekdragers markt en blijft deze daarnaast ook steeds verder 

uitbreiden. De digitale verkoop van muziek via iTunes wordt dus voor een groot deel geholpen 

door de verkoop vanaf hun eigen producten. iTunes omvat minder aspecten van het 

distributieproces in vergelijking met bijvoorbeeld CD Baby maar combineert juist de 

onafhankelijke artiesten die CD Baby online zet met de gevestigde platenlabels en hun 

succesvolle artiesten om een groter en meer divers aanbod aan de consument. Daarnaast 

zien zij af van het concept om de prijs van muziek door de artiest te laten bepalen en 

hanteren zij 3 vaste prijzen: $0,69, $0,99 en $1,29.
16

 

Figuur 5 laat ook zien dat gebruikersinformatie vanuit elk platform terug wordt gevoerd naar 

iTunes en andersom, dit systeem heet “Genius”. Deze gebruiksinformatie houdt in dat op 

basis van de muzieksmaak en afspeellijsten van de gebruiker gepoogd wordt een 

muziekprofiel te maken van de gebruiker. Door miljoenen digitale profielen naast elkaar te 

zetten word het mogelijk gemaakt voor iTunes om aanbevelingen te geven op basis van de 

raakvlakken van de digitale profielen.
17

 Dit lijkt de “behulpzame verkoper” in de muziekwinkel 

te simuleren. Daarnaast geeft het iTunes de mogelijkheid op een zeker agressieve maar 

                                                        

16
 ”Changes Coming to the iTunes Store.” [2009] Apple. Hot News- 30-10-2010  

http://www.apple.com/pr/library/2009/01/06itunes.html 
17

 Webster, Mark. “How Clever is Apple!s Genius?” [2008] The Independent. Gadgets & Tech – 30-10-
2010 http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/how-clever-is-apples-genius-
938292.html 
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tevens effectieve manier te adverteren door middel van gebruikerspecifieke aanbevelingen. 

Nu zijn deze voorheen impliciete gebruiksprofielen expliciet geworden met de invoering van 

“Ping”.  Ping wordt door Apple omschreven als: “A social network for music”.
18

 Ping maakt het 

mogelijk iTunes gebruikers te verbinden met elkaar en met de artiesten. Vervolgens wordt het 

mogelijk aanbevelingen te geven van muziek die je op het moment aan het luisteren bent en 

dit wordt zichtbaar voor je vrienden. De behulpzame verkoper uit de muziekwinkel krijgt nu 

dus een (bekend) gezicht en een naam.  Tim O!Reilly beschrijft in zijn tekst “What is Web 2.0” 

de architectuur van participatie en benadrukt hierbij:  

One of the key lessons of the Web 2.0 era is this: Users add value. But only a small 

percentage of users will go to the trouble of adding value to your application via explicit means. 

Therefore, Web 2.0 companies set inclusive defaults for aggregating user data and building 

value as a side-effect of ordinary use of the application. As noted above, they build systems 

that get better the more people use them
19

  

iTunes hanteert met Genius en Ping beide vormen van User Added Value waar O!Reilly over 

spreekt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld CD Baby gebruikt iTunes de consument om waarde 

toe te voegen aan het iTunes platform. Apple probeert door middel van de collectieve kennis 

die zij hebben opgebouwd over de consumenten en hun muzieksmaak deze met elkaar te 

verbinden teneinde een meer gestroomlijnde en consumentgerichte ervaring te creëren voor 

hun gebruikers. O!Reilly geeft aan dat expliciete toevoeging via gebruikers vaak een stuk 

minder gebeurd maar iTunes (en menig ander digitaal platform) gaan hier tegen in door de 

toevoeging te combineren met sociale aspecten. Je geeft niet aan welk nummer je leuk vindt 

omdat iTunes aangeeft dat je dat moet doen, maar zodat je vrienden dit weten en dat hopelijk 

ook leuk vinden.  

                                                        

18
 “Ping.” Apple – 30-10-2010 

http://www.apple.com/itunes/ping/ 
19

 O!Reilly, Tim. “What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 
Software”[2005] O!Reilly Media – 30-10-2010 
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html 
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Spotify 

Muziek als Water 
 
In tegenstelling tot CD Baby, iTunes en de traditionele muziekindustrie onderscheidt Spotify 

zich door afscheid te nemen van het concept van muziek als product.    

 Spotify biedt muziek aan als digitale dienst die tegen een bepaald bedrag de 

gebruiker instaat stelt onbeperkt muziek te streamen via het internet op de computer of op je 

mobiele telefoon. De toegang hiertoe verloopt via een abonnement en Spotify bied drie 

verschillende versies van dit abonnement: 

Service Prijs per Maand Details 

Open !0,00 20 uur per maand streamen, advertenties 

Unlimited !4,99 Geen advertenties, oneindig streamen 

Premium !9,99 
Op je mobiele telefoon, offline modus, geen 

advertenties, oneindig streamen 

Fig. 6 Abonnementen Spotify.
20

 

Zoals te zien is in figuur 6 biedt Spotify een gratis abonnement aan dat het mogelijk maakt tot 

20 uur per maand muziek te luisteren, deze stream aan muziek wordt dan regelmatig met 

advertenties  onderbroken en in het Spotify menu zijn banners en andere advertenties 

zichtbaar. De ontwikkelaars van Spotify geven zelf aan dat dit open abonnement vooral 

gezien moet worden als een proefversie van het echte product.
21

 Het Unlimited abonnement 

doet af van de verschillende vormen van advertenties en biedt ongelimiteerde muziek aan via 

een met het internet verbonden computer. Het Premium abonnement maakt het mogelijk 

Spotify offline te gebruiken. Dit houdt in dat het mogelijk wordt tot 3.333 nummers te bewaren 

om vervolgens offline af te spelen, als het premium abonnement vervalt, vervallen ook deze 

nummers, in feite leen je de muziek dus.
22

 Daarnaast is het bij dit abonnement mogelijk 

Spotify te gebruiken op je telefoon. Spotify op je mobiele telefoon maakt het mogelijk overal 

(met een goede verbinding) de gehele bibliotheek van Spotify te beluisteren.
23

 Een van de 
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 “Get Spotify.” Spotify. Overview – 30-10-2010 

http://www.spotify.com/nl/get-spotify/overview/ 
21

 Leeuwen, Rob.”Redt Spotify de muziekindustrie?: het succes van een Zweedse jukebox” Managment 

Team 32 (2010): 13 
22

 “Offline Mode,” Spotify. Help – 8-11-2010 
http://www.spotify.com/nl/help/faq/offline-mode/ 
23

 “Mobile,” Spotify. Help – 8-11-2010 
http://www.spotify.com/nl/help/faq/mobile/ 
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ontwikkelaars van Spotify zegt hierover: “Vroeger draaide het om eigendom van muziek, dat 

verschuift langzaam maar zeker naar toegang tot muziek”.
24

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7. Schematische weergave van distributieproces Spotify 

Spotify legt de nadruk dus op het verlenen van toegang tot muziek in plaats van het verkopen 

ervan (zoals het schema laat zien biedt Spotify ook de mogelijkheid  muziek te kopen maar 

hier wordt een stuk minder aandacht aan gegeven). Figuur 7 lijkt veel weg te hebben van 

figuur 5 en Spotify en iTunes hebben dan ook veel gemeen. Meer nog dan iTunes sociale 

netwerk service Ping benadrukt Spotify het sociale karakter van muziek. Zo kan door middel 

van je vrienden op Facebook gekeken worden wie van deze ook beschikken over Spotify, 

vervolgens krijgen deze contacten een aparte plek binnen de interface van Spotify. Je 

contacten zijn in staat playlists te maken die vervolgens door jou zijn af te spelen en vice 

versa. En omdat elke gebruiker toegang heeft tot dezelfde muziek zijn de playlists door 

iedereen af te spelen. Hierin zit een groot verschil ten opzichte van Ping. Ping lijkt meer op 

een model waarbij de gebruikers elkaar, zonder hier direct bewust van te zijn, aanzetten tot 

het kopen van muziek.  Spotify gebruikt het sociale netwerk om gebruikers te laten zien over 

hoeveel muziek zij “beschikken” en spoort hierdoor de gebruikers aan elkaar van nieuwe 

muziek te voorzien.  Net als aangegeven bij iTunes wordt de architectuur van participatie, 

geformuleerd door O!Reilly, hier ook ondersteunt door middel van sociale componenten.  
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Naast O!Reilly!s architectuur van participatie beschrijft hij met betrekking tot de mogelijke 

ontwikkelingen van Web 2.0 het principe van “software above the level of a single device”.
25

 

Dit aspect van Web 2.0 houdt in dat software niet langer gebonden is aan één apparaat maar 

gebruikt kan worden via een aantal verschillende apparaten. Ondanks dat O!Reilly iTunes 

gebruikt als voorbeeld is Spotify hier een beter voorbeeld van. “(They) are not web 

applications per se, but they leverage the power of the web platform, making it a seamless, 

almost invisible part of their infrastructure.”26 Via verschillende computers en telefoons is het 

platform van Spotify te bereiken en vervolgens kan er gebruik worden gemaakt van de 

service na in te loggen met je account.  “This is one of the areas of Web 2.0 where we expect 

to see some of the greatest change, as more and more devices are connected to the new 

platform”.
27

 Daarnaast sluit de nadruk op “toegang” ten opzichte van “eigendom” aan op de 

steeds verder normaliserende verwachting toegang te hebben tot informatie (of muziek).
 28

  

Als deze toegang betrouwbaar is en op meerde platformen kan worden geleverd is het 

betalen ervoor hetzelfde als betalen voor bijvoorbeeld ongelimiteerd internettoegang. In The 

Pirates Dilemma benadruk Matt Mason dat piraterij verantwoordelijk is voor het transformeren 

van de markt en hoe deze bedrijven forceert te innoveren, Spotify is een goed voorbeeld van 

een bedrijf die voortkomt uit de piratenideologie.
29

   

 

                                                        

25
O!Reilly, Tim. “What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 

Software”[2005] O!Reilly Media – 8-11-2010 
http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=4 
26

 Ibidem 
27

 Ibidem 
28

 Ooijen, Robbert. “Home Streaming is Killing Piracy.” (Univeristeit Utrecht Thesis: 2010), 50.  
29

 Mason, Matt. The Pirate!s Dilemma. (New York: Free Press, 2008.), 38. 
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Conclusie 

Technologie en Idealen 

  
In de besproken casussen kwamen ondanks enkele duidelijke verschillen veel 

overeenkomsten naar voren. Ten eerste wordt met het gebruik van nieuwe media het 

distributieproces verkleint en worden software en het internet ingezet als digitaal platform 

waarop productie, promotie, distributie en verkoop tezamen functioneren en toegankelijk zijn. 

Het voornaamste belang hiervan is een gigantische verlaging van -nu onnodige- kosten die 

bespaard worden door de voordelen van digitalisatie: immateriële producten, geen fysieke 

afstanden en vrijwel universele toegankelijkheid
30

. Daarnaast zorgt het model van het 

platform, zoals te zien is bij iTunes en Spotify, voor een gebruikers ervaring die het 

aanschaffen en het beluisteren van muziek samenbrengt en stimuleert.      

Ten tweede hebben de voordelen van digitalisatie bedrijven de vrijheid gegeven vanuit 

verschillende ideologieën muziek te verkopen. Zowel CD Baby, iTunes als Spotfiy maken 

gebruik van verschillende prijsmodellen die tevens enigszins zicht geven op de idealen van 

de bedrijven. CD Baby gebruikt bijvoorbeeld een vast kostenmodel voor de artiest en geeft 

deze vervolgens controle over de vraagprijs. CD Baby wil afstand doen van de noodzaak van 

artiesten via ongunstige contracten hun muziek te distribueren. Zij willen hiermee de artiest 

de controle geven over hun creatieve goederen en creëren een distributieproces waarbij zij 

hier de mogelijkheid toe hebben. Bij de ideologie van iTunes is duidelijk dat de nadruk moet 

liggen op de samenhang van Apple!s hardware en software om voor de consument een 

subtiele, gemakkelijke en effectieve ervaring te creëren. Apple lijkt zodoende niet mee te 

doen aan een markt maar heeft een succesvolle eigen markt  gecreëerd.  Opmerkelijk 

genoeg wordt dit bewerkstelligd door de vrijheid van zowel de consument als de artiest te 

beperken zodat de verkoop en consumptie van muziek soepel verloopt voor de gebruiker. 

 Spotify gaat uit van het principe dat toegang (tot muziek) belangrijker is dan 

eigendom (van muziek) en staat hiermee haaks op CD Baby en iTunes. Spotify vraagt 

zodoende geld voor toegang tot vrijwel ongelimiteerde muziek, hoe meer je betaalt hoe meer 

toegang je hiertoe krijgt. Daarnaast speelt Spotify in op de ideologie van de illegale 

piratenpraktijken die plaatsvinden op het internet, “Give us what we want when we want it”.
31

  

 Door de verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken, op basis van strategie, tactiek en 

uitvoering wordt duidelijk dat deze elk werken vanuit bepaalde, expliciete of minder expliciete 

                                                        

30
 Lessig, Lawrence. The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World. (New York: 

Random House, 2001.),110-120. 
31
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idealen. Deze idealen hebben niet alleen betrekking op de verkoop van muziek maar ook op 

de conceptualisering van muziek, de positie van de artiest hierin en de rol van de consument. 

De casussen hebben aangetoond dat de manieren waarop bedrijven nieuwe media hebben 

toegepast in de verkoop van muziek sterk van elkaar verschillen maar tegelijkertijd veel 

overeenkomen. De technologische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt idealen na te 

streven en minder afhankelijk te worden van de beperkingen die de analoge, industriële, 

fysieke wereld kenmerken. In de oratie van Frank Kessler uit 2002 wordt het idee van 

vooruitgang in de mediageschiedschrijving besproken. De nadruk ligt hierbij op de 

verschillende conceptvormen omtrent vooruitgang en hoe deze te herkennen.
32

 Kessler 

onderscheidt kort gezegd drie verschillende opvattingen over het concept vooruitgang 

waarvan onder andere: het doelgerichte proces en het open proces.
33

 Waarbij het 

doelgerichte proces richting een bepaalde bestemming beweegt en het open proces juist niet 

geleid wordt door een teleologisch doel. Als we het idee van vooruitgang toepassen op de 

huidige innovaties binnen de muziekindustrie is het lastig te beschrijven in hoeverre de 

veranderingen voortkomen uit de mogelijkheden van nieuwe media (het open proces) of de 

verlangens van waaruit deze nieuwe media zijn gecreëerd (gesloten proces). De vraag die 

onder andere voortkomt uit dit onderzoek is dan ook: zijn de huidige ontwikkelingen binnen de 

muziekindustrie het gevolg van oudere verlangensel of nieuwe mogelijkheden? 
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