
Nieuws: Rookhuizen ziet geen toekomst meer in fysieke cd’s 

 

In januari 2008, vijf jaar na de oprichting, stopt Stacey 

Rookhuizen met haar muzieklabels Dutch Delight en Stacey 

Records. Dat zei zij afgelopen vrijdagavond in een uitverkocht 

Paradiso, waar het vijfjarig jubileum van Stacey Records 

gevierd werd. De bezoekers van het feestje kregen de verzamel-

cd 5 Jaar Stacey Records gratis mee naar huis. 

 

“Ik heb veel cd’s uitgebracht waar ik ontzettend trots op 

ben”, zei Rookhuizen vrijdag, “maar bekijk de nieuwste cd van 

2nd Place Driver en de gratis compilatie-cd nog maar goed, 

want dit zijn de laatste albums die ik uitbreng. Ik stop met 

het uitbrengen van cd’s.” Ze gaf aan geen nut meer te zien in 

fysiek product, vooral niet in haar omgeving, de wereld van de 

opkomende Nederlandse bands. “Waarom zou ik zo veel tijd, geld 

en energie in een schijfje steken als het niet verkoopt? 

Terwijl er zo veel andere en veel interessantere manieren zijn 

om muziek aan de man te brengen die wél werken? Vandaar dat ik 

roep: ‘Fuck de cd!’. Ondanks dat er honderden legale 

downloadwinkels zijn, weigert een groot gedeelte van de 

consumenten te betalen voor muziek. “Tegen gratis kan je niet 

concurreren”, zei zij vrijdag. 

 

Rookhuizen maakte bekend haar tijd in de toekomst te gaan 

gebruiken om via zo veel mogelijk kanalen onbekende 

Nederlandse bands te ondersteunen en promoten. Ze zal zich 

actiever gaan richten op internet en blijft talentscout, en 

dus actief in band coaching, marketing en (online)promotie 

voor bands. Ook het door haar opgerichte platform Dutch 

Delight gaat door. Naast vaste avonden in Amsterdam, Utrecht 

en Breda zal vanaf januari 2008 ook een maandelijks evenement 

worden gehouden in poppodium Gigant in Apeldoorn. Tevens 

blijft zij haar wekelijkse radioprogramma op KINK FM 

presenteren en is ze vanaf januari met een vast item op de 

Amsterdamse tv-zender AT5 te zien. Dit alles doet zij naast 

haar parttimebaan voor het Nationaal Pop Instituut (vanaf 2008 

het Muziek Centrum Nederland). 
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