
Releaseclustering (ver)stopt de markt 

 

Het is van alle tijden, maar ook dit jaar hebben de muziekmaatschappijen 

in hun wijsheid besloten hun grootste albumreleases in de laatste 
maanden van het jaar uit te brengen. Een strategie die niet in het belang 

is van de winkelier, niet van de artiest en zelfs niet van de labels zelf. 

 

Ik heb niet van alle branches evenveel specifieke kennis en ervaring als 
van de entertainmentsector, maar volgens mij zijn maar weinig 

bedrijfstakken zo seizoensgericht als de entertainmentbranche. Ik weet 

niet beter of nieuwe modellen hardware, sierraden en geurtjes komen 

verspreid over het hele jaar uit. Allemaal producten waar sinterklaas en de 
kerstman fan van zijn, net als muziek, films en games. Maar de 

entertainmentbranche hokt zijn belangrijkste producten op en laat ze in 

de aanloop naar de feestdagen massaal los. 

 
Het uitbrengen van je belangrijke titels vlak vóór de verkoopperiode van 

het jaar lijkt logisch, maar er zit ook iets kortzichtigs in. Het zorgt er 

namelijk voor dat uiteindelijk niemand optimaal van al die releases 

profiteert. Die ene grote hausse in het najaar leidt er bijvoorbeeld elk jaar 

weer toe dat ook albums waaraan hoge verwachtingen kleven de boot 
missen. Dus niet alleen onbekendere acts, maar ook ‘triple A’-artiesten 

worden de dupe van deze strategie. 

Natuurlijk zullen er ook verrassingen zijn, maar die heb je ook op 

verkoopluwe momenten. Wat te denken van de schlagerartieste Helene 
Fischer die met haar album Für Einen Tag afgelopen week volstrekt 

onverwacht de eerste plaats van de Album Top 100 haalde. Saillant detail 

is wel, dat dit niet zozeer goed verkoopt bij muziekwinkels, maar niet aan 

te slepen is bij Blokker. 
 

Met het zwaartepunt aan het eind van het jaar worden door de industrie 

willens en wetens problemen gecreëerd in Q1 en 2. Een slap eerste 

halfjaar moet door zowel labels als winkeliers in de tweede helft worden 

goedgemaakt, met alle druk van dien (niet in het laatst op de budgetten). 
En ja hoor, alleen al in september kunnen we nieuwe albums tegemoet 

zien van David Guetta, De Toppers, Ilse DeLange, Doe Maar, The Killers, 

Pink, Green Day, Nick & Simon, Mumford & Sons en Muse. 

 
Het recentste voorbeeld dat het ook anders kan (en zeer succesvol), is het 

laatste album van Adele. Dat werd in januari 2011 uitgebracht. Het 

resultaat is bekend. Als een album goed genoeg is, wil het publiek het op 

elk moment van het jaar kopen. De industrie lijkt van dat soort 
voorbeelden echter niet te willen leren. 

 

Door al je topmateriaal tegelijk uit te brengen dwing je de consument (en 

ook de winkelier, voor wie de kosten voor de baten uitgaan) tot keuzes. 
Aan de kant van de consument leidde teveel keuze vroeger vaak tot geen 



beslissing, tegenwoordig is het omgekeerde het geval. Het leidt tot 

hamsteren. Laat me dat uitleggen. 

Ook in 2012 moeten entertainmentwinkeliers (en ook de industrie) het 

nog vooral hebben van de verkoop van fysieke producten. En die zijn 
duurder dan de digitale varianten. Maar de consument heeft tegenwoordig 

nog een derde optie: streamen. Dat kost vrijwel niets. Dus wat doet een 

consument die in het najaar met dat volslagen overaanbod wordt 

geconfronteerd? Die neemt niet de tijd om eerst te luisteren en dan een 
afgewogen keuze te maken. Nee, die harkt de albums van zijn gading 

allemaal binnen (en zal een groot deel waarschijnlijk nooit beluisteren). 

Door de ophoping van releases aan het eind van het jaar worden 

consumenten dus eerder bij de muziekwinkels vandaan gejaagd, dan er 
naartoe. 

 

Entertainmentretailers beleven al niet hun ‘finest hour’, laten we het niet 

nodeloos zwaarder voor hen maken dan het al is… 
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