
Free Record Shop: opruiming en ontruiming 

 
Toen de ‘Like’-knop van Facebook een paar jaar geleden de duim claimde, 

reduceerde Free Record Shop dit gezichtsbepalende beeldmerk tot een 

detail in zijn nieuwe logo. Het is typerend voor de neerwaartse spiraal 
waarin de grootste entertainmentketen van Nederland terechtgekomen is. 

 
Bijna 42 jaar geleden opende Hans Breukhoven zijn eerste Free Record 

Shop in Schiedam. Dankzij het (goedkoop) importeren van lp’s, briljante 
marketingcampagnes als Actie Keukenla en de Eurowisselactie, en 

ondanks het feit dat hij aanvankelijk niet in de cd geloofde, wist 
Breukhoven een internationaal imperium op te bouwen van meer dan 350 

winkels met een naamsbekendheid van bijna 100%. Er zit echter flink de 
klad in de keten en het is maar de vraag wat daarvan overblijft, nu met 

ProCures onderhandeld wordt over overname. 
 

In de 21ste eeuw kwam de kentering, en de mislukkingen. Een onvolledige 
greep: de strategie om op A-locaties te willen zitten, werd een loden 

(huur)last, de buitenlandstrategie faalde, de samenwerking met EXPO liep 

uit op een fiasco en Free had geen (tijdig) antwoord op de 
download/streamingontwikkelingen. Dat laatste is overigens vooral te 

danken aan tegenwerking vanuit de industrie door de jaren heen. Maar 
toch, een fysieke entertainmentketen die zich – al dan niet 

noodgedwongen – vooral op fysiek product richt, heeft niet lang 
bestaansrecht meer. Niet voor niets heeft Free besloten dit jaar geen 

winkel meer neer te zetten op het Pinkpop-terrein; de kosten wegen niet 
meer tegen de baten op. 

 
Feitelijk gaat het al een paar jaar niet goed met de keten. Dat in het 

gebroken boekjaar 2009/2010 een winst van €2,2 miljoen geboekt werd, 
tegen een verlies van €1,2 miljoen in 2008/2009, bleek een tijdelijke 

opleving. Eind 2010 had Free volgens industriebronnen al grote 
liquiditeitsproblemen en werden ‘oudere’ producten – soms al na drie 

maanden – in groten getale aan de industrie teruggestuurd. Nieuwe 

producten werden vaak pas ingekocht als oudere titels retour genomen 
werden. 

 
Ondertussen is een grote reorganisatie gaande op het hoofdkantoor en 

onder de winkels. Vele filialen, waaronder alle stationskiosken, worden 
gesloten. Slechts een enkele wordt omgevormd tot GameMania, maar de 

meeste verdwijnen definitief. De resterende winkels zijn hun voorraad aan 
het uitdunnen met ‘3 voor 2’-acties. Ik zag zelfs ‘1 plus 1 gratis’-acties op 

het hele assortiment, behalve top 20-producten. Reken maar dat de 
inkoopprijs van die artikelen zo’n actie niet rechtvaardigt, dus de 

leveranciers kunnen vermoedelijk naar (een deel van) hun geld fluiten.  
 

Investeringsmaatschappij ProCures, die vorig jaar de boekhandels van 
Selexyz en De Slegte aankocht, onderhandelt nu ook met Free Record 
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Shop over overname. Ik vermoed overigens dat ProCures uiteindelijk 

maar een klein deel van de winkels wil overnemen en feitelijk uit is op de 
naam Free Record Shop. Bij de onderhandelingen wordt verhuurders en 

leveranciers de duimschroeven aangedraaid. Naar verluidt moeten de 

huren omlaag, dient een deel van de uitstaande facturen te worden 
kwijtgescholden en moeten betere inkoopcondities overeengekomen 

worden. 
 

Nu staan zowel verhuurders als de entertainmentindustrie niet bekend om 
hun flexibele houding. Verhuurders kunnen huurverlaging weigeren en 

trachten een andere huurder te vinden. Bij de industrie ligt dat lastiger. 
Natuurlijk kunnen ook die zoeken naar andere afnemers, maar dat is al 

aan de orde van de dag. Het product wat ze te bieden hebben is nu 
eenmaal niet meer zo sexy als het was en Free Record Shop is nog altijd 

een grote partij. Een lastige situatie dus, wellicht zelfs een patstelling. 
 

Doet de industrie niets, dan gaat de overname niet door en de keten 
waarschijnlijk failliet. Geeft de industrie toe, dan kunnen op zeer korte 

termijn belletjes verwachten van hun andere afnemers. Voordeel zou wel 

zijn, dat lagere verkoopprijzen mogelijk meer consumenten trekken. Maar 
daar kan het ook zo maar te laat voor zijn, want de consument is grillig en 

heeft al andere wegen gevonden om aan entertainmentproducten te 
komen. 

 
Ik draag entertainmentwinkels een warm hart toe, en toen ik me vijf jaar 

geleden al eens hardop afvroeg welke van de twee grote ketens (Free 
Record Shop of Music Store) het loodje zou leggen, zette ik mijn geld in 

op laatstgenoemde. Het lijkt dus anders te gaan lopen. Dat is overigens 
geenszins  goed nieuws voor de kleinere ketens en zelfstandige winkels 

die overblijven. Als Free Record Shop verdwijnt, zal die klap tot diep in de 
industrie doordreunen. Kleinere labels en distributeurs krijgen het zwaar 

te verduren, omdat die toch al relatief lage aantallen verkopen; maar ook 
majors gaan het merken, omdat die het juist moeten hebben van het 

brede publiek dat Free wil bedienen. Dit zal leiden tot minder releases, 

dus nog minder redenen voor consumenten om naar de resterende 
winkels te komen. 

 
Niemand heeft er baat bij als Free Record Shop omvalt. Zeker niet omdat 

Martin de Wilde van entertainmentretailbranchevereniging NVER het 
marktaandeel van de keten nog altijd op zo’n 25-30 procent schat (wat 

meer is dan dat van bol.com). Ik hoop dan ook voor de hele branche dat 
het niet zover komt. 

 
Werner Schlosser - entertainmentjournalist, eigenaar Werner 
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