
Free Streaming Shop: top of flop? 

 
Eerst kwam Spotify, toen een tijdje niemand en opeens duikelen de 

streamingdiensten over elkaar heen. Free Record Shop belooft te komen 

met ‘een soort Spotify, alleen stukken goedkoper’. Maakt zo’n dienst 
kans? 

 
Mijn vorige column heeft er natuurlijk niets mee te maken, maar opeens 

komen verschillende retailorganisaties met hun eigen streamingdiensten. 
Media Markt Saturn Holding heeft Juke gelanceerd en Hans Breukhoven 

kondigde dit weekend in De Telegraaf aan dat Free Record Shop volgend 
jaar met zijn eigen Spotify-killer (mijn woorden) komt. Laat ik duidelijk 

zijn: in potentie is dit wat de consument wil: veel initiatieven, zodat je 
diegene kunt kiezen die het best bij je past, en per platform zoveel 

mogelijk aanbod in jouw straatje voor zo min mogelijk geld. Dit sluit ook 
uitstekend aan bij de heersende gedachte dat muziek gratis is. Dus als 

Free Record Shop komt met een goedgevulde, makkelijk te bedienen (en 
af te rekenen!) dienst, is het spekkoper. Toch? 

 

Maar hoewel dat wel zo zou moeten zijn, is het niet de consument die op 
dit vlak bepaalt. Dat is nog altijd de industrie (waarbij in deze column 

‘muziek’ ook kan worden vervangen door ‘film’). De grote 
muziekmaatschappijen kochten zich halverwege het vorige decennium in 

in Spotify en maakten daarmee diens lancering mogelijk. Het gaf Spotify 
immers toegang tot de broodnodige catalogi en bood de majors de unieke 

kans de marktprijs van streamingmuziek mede te bepalen - een kans die 
ze bij de introductie van downloaddienst iTunes hadden laten liggen. De 

afdrachten die Spotify doet zijn voor de muziekindustrie schijnbaar 
afdoende. Het zijn immers over het algemeen niet de labels (zeker niet de 

majors) die klagen dat de afdrachten te laag zouden zijn, maar artiesten 
en componisten. 

 
Na diverse mislukte initiatieven bleek Spotify in 2006 de eerste geslaagde 

poging om een succesvolle streamingdienst in de markt te zetten. 

(Enigszins hilarisch is de recente ‘erkenning’ hiervan door Emerce, dat 
Spotify vorige maand koos tot ‘Beste Europese Start-up Van 2012’.) Het 

duurde tot vorig jaar voordat het Franse Deezer op enige schaal de aanval 
opende. Sindsdien is Sony Entertainment Network gestart met de betaalde 

cloud service Music Unlimited, Ziggo met Ziggo Muziek, Microsoft met 
Xbox Music en Media Markt Saturn dus met Juke. Dat zijn momenteel de 

spelers die ertoe doen en nog altijd opereert streaming muziek relatief in 
de marge. Maar wacht maar tot Google met zijn aangekondigde dienst 

komt, of Amazon met zijn cloud service. En Apple zal toch niet eeuwig 
blijven afwachten? 

  
In dat Umfeld komt ook Free Record Shop dus volgend jaar met een 

streamingdienst. Ik hoop maar dat dat niet te laat is. Sowieso denk je bij 
Free in eerste instantie aan een keten fysieke winkels. En al was het 

http://www.retailactueel.com/index.php/2012/09/24/ook-winkeliers-moeten-met-de-stroom-mee


duimpje in het logo het ‘Like’-symbool decennia lang vooruit, die hebben 

nauwelijks online uitstraling. Voor jongeren staat de naam synoniem voor 
cd’tjes, films en games. Zij hebben weinig binding met dit ‘oude’ merk. En 

dan zal Free Record Shop ook de industrie nog aan boord moeten krijgen. 

Met, zoals de aankondiging luidt: ‘een soort Spotify, alleen stukken 
goedkoper’. Niet alleen is dat een directe aanval op een dienst die deels 

eigendom is van de majors, het betekent ongetwijfeld ook (nog) lagere 
afdrachten. 

 
Ik kan me hooguit voorstellen dat Free Record Shop de dienst lanceert in 

samenwerking met bijvoorbeeld een kabel-, internet- of telecompartner, 
waardoor een aansprekende schaalgrootte ontstaat. Maar daarover - en 

over een heleboel andere zaken - staat in het Telegraaf-interview van 
afgelopen weekend niets. Het blijft dus gissen hoe het konijn uit de hoed 

van Breukhoven er gaat uitzien. Laten we eerlijk zijn: hij heeft ons wel 
vaker verrast. 

 
Het zou kunnen helpen als Free Record Shop kleur bekent (blauw 

waarschijnlijk) en duidelijk kiest maakt voor een bepaald genre. De markt 

voor generieke, op ‘iedereen’ gerichte diensten zal in mijn optiek vrij snel 
verzadigd zijn. Net als bij fysieke entertainmentwinkels zie ik meer kansen 

voor hen die durven te specialiseren. Ik weet dat Hans durft, maar durft 
hij ook te specialiseren? 
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