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Branchevervaging - het woord zegt het al - is van alle markten. 

Warenhuizen en supermarkten bestaan bij de gratie van 

branchevervaging, maar ook entertainmentwinkels zijn haast uitdragerijen 
geworden. De een meer dan de ander uiteraard, maar Free Record Shop 

spant welhaast de kroon. Dat nam twee jaar geleden 50% van de 
aandelen in cadeauartikelenketen EXPO over en integreerde beide 

winkelformules in een aantal plaatsen al. Of het de kip met de gouden 
eieren is, moet nog blijken. 

 
Daarover gesproken: de kip/eidiscussie is in deze ook interessant. Gingen 

entertainmentwinkeliers andere productgroepen aanbieden doordat hun 
industriepartners ‘vreemdgingen’ in andere verkoopkanalen, of voelde de 

industrie zich genoodzaakt alternatieve verkooppunten te zoeken doordat 
de omzet binnen de entertainmentretail terugliep? Het verwijten gaan al 

20 jaar over en weer, maar ik houd het op een ‘sign of the times’. 
 

Ook via kranten en tijdschriften vinden entertainmentproducten grif hun 

weg naar de consument. In ons omringende landen gebeurt dat al jaren 
(in België werd in 2009 bijna een op de tien cd’s verkocht als ‘plusproduct’ 

bij een krant of tijdschrift; bij dvd was dat zelfs een op de vijf), maar 
Nederland omarmt dit businessmodel nog niet zo heel lang. Na enkele 

losse flodders in het verleden lijkt men de smaak nu te pakken te hebben. 
Vooral De Persgroep timmert op dit gebied aan de weg. Zozeer zelfs, dat 

veel entertainmentmaatschappijen een salespersoon in dienst hebben 
‘met een krantenwijk’, die zich dus volop bezighoudt met het sluiten en 

invullen van dit soort deals.  
 

Games lijken de dans vooralsnog te ontspringen, maar boeken, dvd’s en 
cd’s zijn allemaal al aan de beurt geweest. De ene keer gaat het om 

artikelen die gratis worden weggegeven (de dvd The American bij de 
Volkskrant, de cd Sundays In New York van Trijntje Oosterhuis bij het 

AD), de andere keer om product dat tegen bijbetaling kan worden 

gekocht. De hele James Bond-collectie is al eens op die manier uitgevent 
en vanaf 15 oktober is, 20 weken achter elkaar, een serie 

nederpopklassiekers aan de beurt. Verzamel-cd’s van ‘Nederlands grootste 
zangers en zangeressen’ (artiesten als Guus Meeuwis, Boudewijn de 

Groot, André Hazes en Marco Borsato) kunnen op vertoon van een 
kortingsbon en met bijbetaling van €5,95 worden aangeschaft. Bij elk 

album zit dan ook nog eens een glossy magazine dat helemaal in het 
teken staat van de betreffende artiest. 

 
Waar de consument die cd’s kan kopen? Bij maar liefst 4500 

afhaaladressen! Daar zit ‘m ook gelijk de crux: er zijn in Nederland geen 
900 entertainmentwinkels meer. Dus zelfs als die allemaal meedoen, gaat 

4/5 van de actie buiten hen om. De actie zal dan ook vooral lopen via 
benzinestations, supermarkten en de vaste partners van De Persgroep: 



Primera en… nou vooruit, Free Record Shop. Maar die keten heeft 

tegenwoordig minder dan 200 winkels, en het vlaggenschip – de FAME 
megastore in Amsterdam – wordt begin volgend jaar gesloten. 

 

En hoe pakt zo’n deal dan uit voor, in dit geval, muziekmaatschappij en 
artiest? Die krijgen ieder een paar dubbeltjes per verkochte cd. Maar ze 

profiteren wel enerzijds van het feit dat het gaat om bestaand repertoire 
(waarvoor dus geen opnamekosten gemaakt hoeven worden), en 

anderzijds van de enorme reikwijdte van de campagne (en dus de grote 
afzet). Puur volume dus, hoewel alleen artiesten met een zorgvuldig 

opgebouwde catalogus hieraan kunnen deelnemen. Het is maar de vraag 
of de huidige generatie artiesten het ooit zover zal schoppen. 

 
Hoe dan ook weer een opvallende actie, die de gemoederen wel even zal 

bezighouden. Al was het maar omdat die wordt ingezet aan de vooravond 
van de belangrijkste verkoopperiode. Prima nieuws dus voor het AD, de 

artiesten en muziekmaatschappijen, maar naar het zich laat aanzien 
slecht nieuws voor de meeste entertainmentwinkeliers, die - positief 

geformuleerd - waarschijnlijk niet rechtstreeks van deze actie gaan 

profiteren. En zij hebben al zoveel omzetverlies goed te maken, willen ze 
de schade dit jaar beperkt houden. 

 
Werner Schlosser - entertainmentjournalist, eigenaar Werner 

Bros. tekst | uitleg (www.wernerbros.biz) 

http://www.wernerbros.biz/

