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   ‘We zetten 
  onze macht
      niet als 
 drukmiddel in’
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De belichaming van ‘doe maar gewoon, dan 
doe je al gek genoeg’, bescheiden, wars van 
pretenties. Dat is Jan van Ditmarsch. Hoewel 

hij bij zijn eerste werkgever bertus Distributie van 
magazijnmedewerker via telefonisch verkoper 
en (hoofd) inkoop inmiddels is opgeklommen tot 
commercieel directeur. Sinds 1 januari van dit jaar, 
na het vertrek van algemeen directeur Michiel de 
ruiter, leidt hij het bedrijf zelfs, samen met financieel 
directeur Peter Stip. “Natuurlijk zullen er nieuwe din-
gen op me afkomen”, verwacht Van Ditmarsch. “Maar 
ik streef ernaar om als meewerkend voorman bij de 
dagelijkse werkzaamheden betrokken te blijven en 
de dingen te blijven doen die ik al deed.”
Het geven van interviews is niet een van die din-
gen. in 2003 gebeurde dat voor het laatst, in – toen 
nog – Muziek en beeld. De bertus-medewerkers 
werden in dat artikel liefdevol omschreven als  
‘muziekfreaks en langharig tuig’. “Dat is nog steeds 
zo”, erkent Van Ditmarsch.

Is het niet noodzakelijk een professionaliserings-
slag te maken om je in de huidige markt staande 
te houden?
“Zeker. en die zijn we ook zeker aan het maken. Met 
alleen liefhebbers red je het niet. Dat neemt niet 
weg dat op bepaalde posities binding met en inte-
resse voor het product heel belangrijk is. Zelfs op iT 
zitten bij ons enkele muziekfanaten.”

Bertus biedt inderdaad maar weinig dvd’s en 
helemaal geen games aan...
“Dvd’s zijn elf procent van onze omzet en games 
nul. Dat is een andere wereld en het zijn – op free 
record Shop, Media Markt en Music Store na – ook 
heel andere winkels. bij onze belangrijkste afne-
mers, de popspeciaalzaken, kom je geen games  
tegen. Dat hebben we wel geprobeerd, maar we 
kregen het de winkels niet in. Het werd gezien als 
wéér een drager erbij.”

Terwijl de ketens en andere verkoopkanalen juist 
wel meer productgroepen gingen voeren…
“Die versnippering was een overlevingstechniek, 
maar heeft zich in sommige gevallen tegen de  
winkels gekeerd. Die onduidelijkheid in het  
assortiment heeft de verkoop in mijn optiek geen 
goed gedaan.”

Loopt de cd niet sowieso op zijn laatste benen?
“ik ben voor de komende jaren positief over de  
verkoop van muziek, ook als fysiek product. Wel 
moeten de verkoopprijzen flink omlaag, naar onder 
de vijftien euro per cd. ik heb het daar wel over  
met de maatschappijen, maar die kunnen alleen 
maar de richtlijnen van hun internationale hoofd-
kantoren volgen. ik ben bang dat het kortetermijn-
belang en het halen van bonussen daar vóór een 
oplossing voor de langere termijn gaat.”

Hoe staat Bertus er zelf internationaal voor?
“Het gaat in europa goed. Via de import willen we  
alles wat door de maatschappijen niet in europa 
wordt uitgebracht, toch beschikbaar maken. 
Daardoor hebben we een actuele database van een 
miljoen titels. Vooral in Duitsland, Spanje, Portugal, 
frankrijk en italië hebben we veel afnemers. Het 
blijkt moeilijk te achterhalen wat ons marktaandeel 
is in die landen, of in europa als geheel. andersom 
kan ik wel zeggen dat zestig procent van onze omzet 
vanuit de benelux komt en veertig procent vanuit de 
rest van europa. Dat zal de komende jaren nog meer 
worden. De ontwikkeling dat de maatschappijen 
zich op de key-accounts richten en popspeciaal-
zaken voor hun bestellingen naar groothandels  
verwijzen, is namelijk in heel europa gaande.”

Jullie hebben veel van die klanten naar je toe 
weten te trekken. Hoe?
“Doordat wij toen geïnvesteerd hebben in  
vertegenwoordigers, én door onze catalogus en de 
daaraan gekoppelde bestelmodule, het bertus 
automatiserings Systeem (baS, onlangs opgevolgd 

door baS Plus, WS). ruim 95 procent van alle enter-
tainment verkopende winkels in de benelux werkt 
daar nu mee.”

Een prachtige tool ook om rechtstreeks mee aan 
consumenten te gaan verkopen...
“Het is inderdaad mogelijk om consumenten in de 
winkel door die catalogus te laten bladeren, waarbij 
zij uiteraard andere informatie te zien krijgen dan  
de winkelier. Ook kunnen zij via dit systeem recht-
streeks een bestelling plaatsen. De Yource-winkel 
van free record Shop in antwerpen heeft dit  
systeem bijvoorbeeld staan.”

Waarom start Bertus niet zelf een webshop op 
basis van BAS?
“er zijn al wel webshops van derden die op baS Plus 
draaien, maar ik denk dat het moeilijk is nog een 
plaatsje te verwerven naast de huidige aanbieders. 
We spelen wel met de gedachte om een download-
platform op te zetten voor de labels die wij exclusief 
distribueren. Zoiets als de brandzuilen (bij free 
record Shop, WS) van tien jaar geleden, maar dan 
eerder op promotionele dan op commerciële basis. 
‘Koop dit fysieke product en krijg daar gratis  
die download bij’, dat werk. We moeten wel in die  
digitale toekomst mee, anders zet ik hier in feite  
een streep onder bertus. Ook dat zouden we dan in 

samenwerking met onze bestaande klanten doen; 
we willen de winkels niet passeren.”

Toch boden jullie vorig voorjaar medewerkers van 
poppodia aan, om rechtstreeks en tegen inkoop-
prijs cd’s bij jullie te kopen...
“Dat was een actie van een overenthousiaste  
medewerker, die helemaal niet binnen de bertus-
strategie past. ik begrijp wel dat winkeliers daardoor 
op hun achterste benen stonden. We hebben  
die mededeling direct teruggedraaid en nooit ten 
uitvoer gebracht.”

Is Bertus, gezien het succes, in de markt voor een 
overname?
“Dat speelt momenteel niet, maar als zich een  
kandidaat aandient? Zeg nooit ‘nooit’. We zijn er niet 
pertinent tegen, maar het is ook geen doelstelling 
op zich.”

Willen jullie onafhankelijk blijven of ook zelf een 
rol in het spel spelen? Kijk naar het feit dat jullie 
een aandeel in V2 Benelux genomen hebben…

“Op die manier hebben we destijds de management 
buy-out mede mogelijk gemaakt. Wij houden ons 
niet bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering, maar 
verzorgen puur de distributie en wat sales. Door 
deze deal te sluiten, hebben we ons ervan verzekerd 
dat voor een langere periode te kunnen blijven 
doen.”

Zijn er, vanuit die strategie, meer van dergelijke 
deelnemingen denkbaar?
“Je weet het nooit. We hebben in het verleden wel-
eens dergelijke verzoeken afgeslagen en er zijn ook 
weleens pogingen van ons op niets uitgelopen. Maar 
momenteel zijn we niet met partijen in gesprek.”

V2 werkt sinds 1 januari samen met Munich. Heeft 
Bertus nu ook aandelen in Munich?
“Nee, dat staat los van elkaar. Wel is door deze sa-
menwerking een sterke independent gecreëerd, 
waarvoor wij alle distributie doen. Maar we zijn er 
niet op uit anderen uit de markt te drukken.”

Als je twee productmanagers en een zwaardere 
promotieafdeling neerzet, is Bertus wellicht zélf 
een goede platenmaatschappij. Waarom is die 
stap nooit gezet?
“De kracht van de combinatie met V2 is juist, dat zij 
zelfstandig opereren vanuit Hilversum. binnen de ▶ 

‘Toen de cd ‘boomde’, 
begon iedereen een cd-shop.  
Nu normaliseert dat weer ’

Voor Jan van Ditmarsch was 2009 een dubbel jubileumjaar. Het jaar waarin hij 50 werd, werkte hij ook  
30 jaar bij Bertus Distributie. Dat bedrijf groeit tegen de markt in en heeft stevige internationale ambities, 
die hij zelf zal aansturen.

Door: Werner SchloSSer FotograFie: teSSa PoSthuma De Boer
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Beste beslissing?
“De ontwikkeling van  
het bertus automatiserings 
Sys teem in 1994 en de verhui-
zing naar een groter pand  
in 2002.”

Slechtste beslissing?
“We hebben ooit de Hermes House band  
afgewezen. Die zijn nu eigenlijk in heel europa 
populair, behalve in Nederland.”

Grootste teleurstelling?
“Het mislopen van samenwerkingen met  
bepaalde labels die ik zelf erg leuk vind. Nee, ik 
zeg niet welke.”

▶  Aantal medewerkers?
“140.”

▶  Aantal titels in catalogus?
“1 miljoen, waarvan 41.000 uit voorraad 
leverbaar.”

▶  Capaciteit magazijn?
“1,7 miljoen stuks.”

▶   Aantal stuks uitgeleverd in 2009?
“ruim 9 miljoen stuks.”

▶   Omzet 2009?
“€85 à 86 miljoen, een verbetering met 5% 
ten opzichte van 2008.”

▶   Verwachting 2009?
“een flinke groei van Music On Vinyl, 
waardoor de omzet in totaal een soortgelijke 
plus zal opleveren.”

▶   Omzetverhouding naar productgroep?
“Cd: 75%, lp: 14%, dvd: 11%; naar verwachting 
zal vinyl de komende jaren een groter 
aandeel gaan vertegenwoordigen.”

facts & figures

samenwerking houdt iedereen zich met zijn  
eigen specialiteiten bezig. Zo krijg je ook geen 
belangen verstrengeling.”

Jullie hebben wel samen met Sony Music en  
perserij Record Industry het vinyllabel Music On 
Vinyl opgezet. Hoe loopt dat?
“De eerste releases lieten langer op zich wachten 
dan gepland, maar de reacties op de kwaliteit  
van het vinyl, het artwork en de uitvoering zijn erg 
lovend. Heel bijzonder is ook, dat op sommige lp’s 
bonustracks staan ten opzichte van de cd-release. 
Nu mensen het product gezien hebben, beginnen 
de verkopen aan te trekken, ook vanuit het 
buitenland.”

Bertus exporteert en importeert al sinds jaar 
en dag binnen de EU. Concurrentievervalsing,  
vonden veel maatschappijen...
“Dat vind ik te sterk uitgedrukt. Sinds halverwege de 
jaren tachtig doen we niet meer aan parallelimport 
en is de relatie genormaliseerd. We beperken ons  
nu ook tot het uitbrengen van producten die niet  
officieel in Nederland uit zijn. Sterker: we worden 
nog weleens gebruikt om in de markt te ‘voelen’  
of er vraag is naar een bepaald product, waarna het 
vaak alsnog wordt uitgebracht.”

Bertus bestaat bij de gratie van specialisatie, maar 
het zijn vooral de specialistische retailers en de 
kleinere winkeliers die wegvallen. Hoe wapenen 
jullie je daartegen?
“Vergeet niet dat er ook wel erg veel winkels waren. 
Vooral papa/mamawinkels. Toen de cd ‘boomde’, be-
gon iedereen een cd-shop. Nu normaliseert dat 
weer. Toch blijft ons klanten bestand redelijk stabiel: 
rond de 1500 in europa. free record Shop en rigu 
Sound bijvoorbeeld tellen dan als één klant.”

Komen er, behalve winkels, ook weleens complete 
verkoopkanalen bij?
“bol.com is een redelijk nieuwe klant en we leveren 
ook aan eCi. Voor impulskanalen zoals non-traditio-
nals en benzinestations hebben we simpelweg het 
product niet. en hoewel we al eens met succes een 
Jiskefet-titel via albert Heijn verkocht hebben, zijn 
wij ook niet de partij die straks het entertainment-
product aan aH gaat leveren.”

Waarom investeren jullie niet in een promotie-
platform, zoals een radiostation?

“ik was in de jaren tachtig nauw betrokken bij de CD 
Show van de TrOS op radio 3, omdat ik heilig in die 
drager geloofde. Mijn hart ligt dus wel bij dat medi-
um, maar het is geen kernactiviteit van bertus. Je zou 
je ook kunnen afvragen waarom de gezamenlijke 
muziekmaatschappijen, of de NVPi, niet in zo’n  
zender investeren. Zoiets als KX radio, dat gaat alle 
kanten op… prachtig. ik denk echt dat dat een goed 

initiatief zou zijn. Maar dan collectief. als eenling 
krijg je zoiets niet van de grond.”

In het buitenland vallen veel Bertus-achtige bedrij-
ven om (zoals Sonica en Entertainment UK). Waarom 
zou dat jullie niet gebeuren?
“Dat zul je mij niet horen zeggen. We draaien nu goed, 
maar ik kan niets garanderen.”

Die  ontwikkeling kan ook in jullie voordeel werken…
“Dat klopt, dat merken we nu al. Maar je kunt je toe-
komstplannen natuurlijk niet baseren op het mogelijk 
wegvallen van concurrenten.”

Voor hoeveel groothandels/distributeurs is in 
Nederland op termijn plaats?
“Twee. bertus en waarschijnlijk rigu. Zij zijn nu al onze 
grootste – en eigenlijk nog enige – concurrent. andere 
partijen, zoals SeS en Weton-Wesgram in het verleden, 
zijn nu een stuk minder prominent aanwezig. ik vind 
dat jammer, want concurrentie houdt je scherp, maar 
het geeft wel aan dat er iets aan de hand is.”

Bertus neemt welhaast een monopoliepositie in. 
Dan ligt het gevaar van misbruik op de loer…
“Je bedoelt dat onze macht eigenlijk te groot is? Daar 
blijkt in de praktijk niets van. De labels bepalen alles 
nog steeds zelf. Of we in een conflictsituatie onze 
macht als drukmiddel inzetten? Nee. Wij moeten  
ervoor zorgen dat we onze zaakjes op orde hebben,  
zodat we een discussie met goede argumenten en op 
eigen kracht kunnen winnen.”

Waar voorzie je voor de komende vijf jaar de 
belangrijkste groei voor Bertus?
“Ten eerste in het verwerven van meer klanten doordat 
de maatschappijen hun drempels nog verder  
opschroeven. Daarnaast ook in europa. Om andere 
landen goed te kunnen bedienen zullen we native 
speakers moeten aannemen aan de verkooptelefoon 
en bij klantenservice. Dat kan van hieruit, maar ook 
vanuit een kantoor in die landen zelf. ik denk dan op-
nieuw aan Portugal, frankrijk, italië en Scandinavië. 
in belgië, Duitsland en Spanje hebben we al een  
eigen vestiging, maar over vijf jaar zou dat wel eens 
in zes of tien landen het geval kunnen zijn. 
inderdaad, we blijven ambitieus. De distributie van 
het product blijven we overigens wel vanuit Capelle 
aan den iJssel doen. We hebben nog dertig à veertig 
procent overcapaciteit op de verdeelmachines, dus 
er kunnen nog wel extra klanten bij.” ■


