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I
n het ontsluiten van zijn audiovisueel erfgoed kampt

het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid altijd

met twee problemen: rechten en selectie. Hoe goed het

materiaal ook geconserveerd en ontsloten wordt, het wordt

nooit eigendom van het Instituut. Ideeën voor exploitatie

van de collectie stuiten dan ook altijd op weerstand bij de

rechthebbenden. En ook al zouden de rechten geregeld

zijn, dan tast men nog in het duister of het door het Insti-

tuut geselecteerde materiaal aansluit bij de wensen van de

consument.

Het beheren van een collectie is één ding, het exploiteren

ervan is iets geheel anders. De muziekcollectie van het

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid fungeerde tot

voor kort louter als bedrijfsarchief van de publieke omroep.

Sinds november vorig jaar is daar echter een consumen-

tentoepassing aan toegevoegd: www.Fonos.nl. Dit online

muziekarchief verkoopt muziek van nationale makelij die

niet meer in de platenzaak te verkrijgen is. De consument

heeft de keuze uit zo’n 17.000 in Nederland geproduceer-

de muziektitels die on demand worden geproduceerd.

DOELGROEP
Het Fonis-initiatief – uniek in de wereld – ontsluit een

groot gedeelte van de sinds 1945 opgebouwde muziekcol-

lectie en bereikt daarmee een door de platenmaatschappij-

en genegeerde doelgroep: de leeftijdsgroep van 40 jaar en

ouder, die muziek consumeerde voordat de cd haar intrede

deed en niet is opgegroeid met downloads. Die doelgroep

wil de muziek gewoon in de kast hebben staan, compleet

met (een print van) de hoes. De muziek waarin deze groep

is geïnteresseerd, onder andere de in Nederland geprodu-

ceerde muziek van vóór 1980, is slecht verkrijgbaar. De

grote namen zijn wel vereerd met overzichtswerken, maar

originele elpees zijn nauwelijks op cd heruitgebracht.

Fonos brengt hier verandering in. 

Praktisch alle muziek die in Nederland vanaf 1960 is uitge-

bracht heeft Fonos in haar collectie en kan die, volgend op

een klantvraag, leveren op cd. Zij doet dit met inachtne-

ming van het intellectueel copyright en van elke cd die ver-

kocht wordt staat Fonos dan ook een vast bedrag af aan de

platenmaatschappijen (verenigd in de NVPI) en auteurs-

rechtenorganisatie Buma Stemra. 

Fonos digitaliseert – en restaureert – de oorspronkelijke

elpee en brandt die op cd; de voor- en achterkant van de

hoes worden digitaal gefotografeerd en naar cd-formaat

verkleind. De prijs van een Fonos-cd (19,95 euro) is bewust

onder de 20 euro gehouden, zodat deze zich kan meten

met het actuele product in de winkel. De klant betaalt met

een acceptgirokaart die met het pakketje wordt meege-

stuurd. 

Het initiatief is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

de Mondriaan Stichting en het ministerie van OCenW.

Sinds de lancering in november vorig jaar werden al meer

dan 3.500 cd’s verkocht. Bij de start van het project werd de

verkoop conservatief ingeschat op 1000 cd’s over

2003/2004, maar momenteel kan Fonos de vraag nauwe-

lijks aan. 

KLANTVRAAG
Fonos verkoopt alleen (nationale) muziek die niet meer in

de platenwinkel verkrijgbaar is. Dat betekent ook dat bij

iedere klantvraag wordt nagegaan of de betreffende drager

nog in de winkel ligt. Zo ja, dan wordt de klant doorverwe-

zen naar de geëigende kanalen. Is de originele drager niet

meer verkrijgbaar, dan mag Fonos het gevraagde product

leveren. Op dit moment verkoopt Fonos.nl nog geen losse

tracks of zelf samengestelde verzamel-cd’s, alleen originele

albums. 
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DE KLANT BEPAALT DE CONSERVERING

Voor het ontsluiten en digitaliseren van cultureel erfgoed hanteert het Nederlands Instituut

voor Beeld en Geluid een verrassende en een verrassend succesvolle methodiek. De klant-

vraag is bepalend voor wat er van de collectie wordt geconserveerd.
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singles en een relatief klein aantal 78-toeren platen. Aange-

zien de elpees uit de Fonotheek te lijden hebben gehad

onder de gevolgen van uitleen, wordt in alle gevallen waar

de collecties elkaar overlappen gekozen voor het NVPI-

exemplaar.

De handelsplatencatalogus is zeer uitgebreid ontsloten, die

van de NVPI slechts op niveau 1 (artiest, titel, label en

bestelnummer). Om Fonos beheersbaar te maken is ervoor

gekozen beide databases niet direct te converteren naar de

website. Tussen het front-end (website) en de back-end

(muziekcollecties) is een zogenaamd Mid Office gebouwd,

een op Sybase gestoelde multimediale database waarin, via

XML-exports, beide collecties zijn terechtgekomen. 

PRODUCTIE VAN CD’S
Fonos heeft grote ambities daar waar het gaat om de

beschrijvingen die ze elpees meegeeft. In principe worden

alle gegevens overgenomen die op de oorspronkelijke elpee

staan: uitvoerenden, sessiemuzikanten, producers, techni-

ci, fotografen en designers; tracks en tijden; componisten

en tekstdichters; labels, bestelnummers en oorspronkelijk

jaar van uitgave. Er wordt geen genoegen genomen met

afgekorte voornamen (iets wat erg gebruikelijk is in de pla-

tenwereld) en vaak krijgt een elpee nog extra annotatie

mee. Door deze journalistieke benadering wordt respect

getoond voor de oorspronkelijke drager, iets wat door de

doelgroep erg gewaardeerd wordt. Ook wordt er gelinkt

met de discografische informatie die het Nationaal Pop

Instituut (NPI) biedt op haar website Popinstituut.nl.

Na het beschrijven van de elpee (en de correctieronde) wor-

den de voor- en achterzijde van de elpee-hoes digitaal gefo-

tografeerd en in het Mid Office geplaatst. Hierna gaat de

elpee naar de tweede schakel in het proces, Tree-Top Servi-

ces in Harderwijk. Dit bedrijf digitaliseert en restaureert de

elpee, produceert de cd en stuurt die naar de klant. Ook is

het bedrijf verantwoordelijk voor de verkoopadministratie

en incasso. 

Bij de productie wordt niet over een nacht ijs gegaan. De A-

en B-kant van de elpee worden eerst op een harddisk gezet

en voorzien van witjes tussen de tracks. Daarna wordt de

content via portable harddisks overgedragen aan freelance

muzikanten die de audio afluisteren op tikken en onregel-

matigheden (‘denoising’ en ‘declicking’). Gerestaureerde

content wordt vervolgens op een server geplaatst. Inmid-

dels is ook de hoes via Photoshop gerestaureerd (o.a. ver-

wijderen van stickers) en op de server geplaatst. Dan volgt

het ‘fulfillment’ proces, het produceren van de uiteindelij-

ke cd: het printen van de hoesjes (met informatie uit het

Mid Office), het bedrukken van de zilveren schijf, alsmede

het aanbrengen van een coating laag, het printen van de

factuur en adresstickers, gevolgd door de uiteindelijke ver-

zending. 

Het gehele proces van beschrijven, restaureren en fulfill-

ment duurt op dit moment zo’n zes weken. De verwach-

ting is dat dit na de aanloopmoeilijkheden zal teruglopen

naar een verwerkingstijd van ongeveer drie weken. Anders

is het met elpees die al gedigitaliseerd zijn: deze kunnen

direct vanuit de server geleverd worden en zijn binnen

twee à drie dagen bij de klant. 

De best verkochte Fonos-cd is die van jazzrockformatie

Spin (met ex-leden van Ekseption) met hun gelijknamige

elpee uit 1976, gevolgd door de Limburgse rockband Part-

ner, met A man-size job requires a man-size meal. Andere

successen zijn Hauser Orkater (Zie de mannen vallen),

Alexander Curly (Zilverdael; een luistersprookje gebaseerd

op Tolkiens In de ban van ring) en de symfonische rock van

Water met Damburst. 

Ondanks dit succes is het beheren van de Fonos-site niet

een activiteit die Beeld en Geluid de eerste jaren geld zal

opleveren. Het digitaliseren en restaureren van elpees blijft

een dure aangelegenheid en de inkomsten die daar per ver-

kochte cd tegenoverstaan kunnen deze kosten niet onmid-

dellijk compenseren. De site wordt pas rendabel als het

overgrote deel van de collectie gedigitaliseerd is en er

alleen nog reeds gedigitaliseerd materiaal verkocht wordt.

De digitalisering van een elpee speelt bij de vijfde verkoop

break-even. Op dit moment ligt het aantal elpees dat vijf

maal of minder is verkocht op tachtig procent; slechts twin-

tig procent van de bestelde elpees levert op dit moment dus

geld op.

DE COLLECTIE & CONVERSIE
De collectie die voor dit alles de basis vormt, bestaat uit

twee delen: het Nederlandse gedeelte uit de reguliere col-

lectie van de Fonotheek van Beeld en Geluid (het bedrijfs-

archief van de publieke omroep, ook wel de handelsplaten-

collectie genoemd) en de NVPI-collectie (Nederlandse

Vereniging voor producenten en Importeurs van beeld- en

geluidsdragers), een verzameling van 27.000 in Nederland

geproduceerde muziekdragers. Die laatste collectie is in

1997 door de NVPI aan Beeld en Geluid geschonken en

verkeert in zeer goede staat: zo’n 9.000 goed geconserveer-

de en nooit gedraaide elpees, met alleen een nummer-

sticker op de achterkant. Verder bevat de collectie 15.000 –>
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BUSINESS MODEL
Aan het businessmodel van Fonos.nl zitten een aantal inte-

ressante aspecten. Elpees worden on-demand gedigitali-

seerd: de klantvraag is dus bepalend voor wat er van de col-

lectie geconserveerd wordt. Het restauratieproces door

Tree-Top levert Beeld en Geluid ook een aardig beeld op

van de status van de drager in kwestie: iedere digitalise-

ringsopdracht gaat gepaard met het printen van een zoge-

naamd Digi-rapport, een status die de restaurateurs van

Tree-Top moeten invullen over de drager met opmerkin-

gen over tikken en andere audio-onvolkomenheden. Na

gebruik komt de elpee met het Digi-rapport terug bij Beeld

en Geluid; de ‘master’ kan dan met dit rapport worden

opgeslagen in een depot. Immers, alle content (audio,

hoes, data) is opgeslagen op een server en de master is niet

meer nodig.

In tegenstelling tot de huidige werkwijze van de platenin-

dustrie kent Fonos geen voorraadrisico en kampt niet met

fysieke opslag in een magazijn. Dragers worden opgesla-

gen op een server en kunnen direct op aanvraag geleverd

worden. Voor de platenindustrie is het opnieuw uitbrengen

van een elpee op cd financieel alleen interessant bij een

verwachte verkoop van 1.000 of meer exemplaren. Fonos

kent een dergelijke drempel niet en verkoopt alles, ook al is

er maar één gegadigde. Als de industrie haar content ook

op een dergelijke manier had gedigitaliseerd en opgesla-

gen, was Fonos.nl waarschijnlijk nooit van de grond geko-

men. 

De leden van de NVPI kunnen beschikken over de marke-

tinginformatie die Fonos.nl genereert. Het is zeer wel

denkbaar dat op basis van die inzichten maatschappijen

besluiten bepaalde artiesten of albums opnieuw uit te bren-

gen. Fonos.nl stopt in zo’n geval dan met het exploiteren

van de betreffende geluidsdrager. Op die manier helpt

Fonos aan een nog bredere verspreiding van het nationaal

cultureel erfgoed. 

TOEKOMST
Om op termijn uit de kosten te komen, zal het percentage

eenmalige bestellingen aanmerkelijk omlaag moeten.

Anderzijds: hoe meer materiaal er ontsloten en gedigitali-

seerd is hoe beter het is voor de collectie. Maar om op z’n

minst break-even te spelen zal het streven er op gericht

zijn om veel mensen het al gedigitaliseerde materiaal te

laten kopen. Het publiek zal gewezen moeten worden op

de parels in onze collectie en er zal actief moeten worden

ingespeeld op wat er besteld wordt. Op korte termijn komt

Fonos daarom met een ‘chart’, een top-dertig van de best

verkopende elpees. Een tweede stap zal zijn om hier een

geannoteerde chart van te maken, waarvoor fanclubs,

bezoekers, en genootschappen per plaat gerichte informatie

aanleveren. Daarmee wordt ook voldaan aan een van de oor-

spronkelijke doelstellingen van Fonos: het actief betrekken

van communities die voor gratis redactioneel gaan zorgen. 

In 2004 zal Fonos haar positie moeten gaan uitbouwen

door het creëren van strategische allianties met print- en

mediapartners, het ontwikkelen van nieuwe features op de

site en het aanbieden van nieuwe diensten voor haar

bezoekers. Mogelijke nieuwe diensten zijn o.a.:

• Verkoop van singles. De NVPI-collectie bevat meer dan

vijftienduizend (nationale) singles. Vooral de vaak obscure

B-kantjes zijn zeer in trek bij de liefhebbers. 

• Zelf samengestelde verzamel-cd’s. Over een jaar is het

niet ondenkbaar dat Fonos het ‘jukebox’ idee gestalte gaat

geven en de klant die tracks op een cd kan zetten die hij

zelf wenst. 

• Fungeren als platform voor de verkoop van nieuwe

muziek. De artiest produceert zijn/haar cd, levert dit met

artwork aan en kan de gewenste informatie en annotatie

zelf in het Mid Office aanmaken. Fonos draagt zorg voor

de distributie, rechtenafdracht, facturering en incasso.

• Meer Beeld en Geluid-producten via Fonos.nl gaan verko-

pen, zoals hoorspelen (De familie Doorsnee, Paul Vlaanderen
en dergelijke) en documentaires. 

• Het vermarkten van de grote collectie banden met uniek

live materiaal, dat meestal maar één keer op de radio is uit-

gezonden.

• Verkoop van Fonos-cd’s via de retail. Diverse platenzaken

toonden hiervoor al belangstelling, maar het NVPI-contract

staat dit (nog) niet toe. 

• Fungeren als de ‘onderkant’ van de platenindustrie. Actu-

ele releases van de industrie die op een bepaald moment

niet meer leverbaar zijn moeten automatisch instromen in

de Fonos-catalogus. 

•  Eventuele winsten – maar dat zal nog wel even duren –

zullen terug moeten vloeien naar bijvoorbeeld conserve-

ringsprojecten waar geen of nauwelijks subsidie voor te

krijgen valt. De achterstanden in niet geconserveerd mate-

riaal bij Beeld en Geluid zijn enorm, dus als Fonos daarbij

kan helpen is dat alleen maar goed.

Machgiel Bakker is projectmanager Fonos/manager muziek Neder-
lands Instituut voor Beeld en Geluid.

Over Fonos.nl houdt Machgiel Bakker tijdens de Online Conferentie

2004 (6-7 april) een lezing.


