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christelijke markt

Distributeurs 
preken niet meer voor 

eigen parochie
Christelijk product ontworstelt zich langzaam maar zeker aan het traditionele verkoopkanaal: de christelijke 
boekhandel. Ook via marketing wordt een breder publiek gezocht. Als de berg niet naar Mozes komt…
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SPECIALchristelijke markt

N ederland is een bevoorrecht land wat het 
aanbod van religieus product betreft. Er 
zijn zo’n 300 christelijke boek- en muziek-

winkels. Ter vergelijking: Denemarken heeft er maar 
1, België 10 en Frankrijk nog geen 50. En christelijk 
repertoire in Nederland is niet alleen goed vertegen-
woordigd, maar scoort, vergeleken met de rest van 
de markt, goed.
Daar is een aantal redenen voor. Allereerst de enor-
me kwaliteitsverbetering in de afgelopen paar jaar. 
Deze is mede te danken aan de opkomst van een 
nieuwe generatie jonge muzikanten met hoge mu-
ziekopleidingen. Tegelijkertijd heeft bij de christelijke 
boekhandels een professionaliseringsslag plaatsge-
vonden door de omarming van computersystemen. 
En last but not least is er sprake van ‘geestelijke hon-
ger’, die door de crisis nog wordt aangewakkerd. 
Algemene (of ‘seculiere’) winkels zien de commercië-
le potentie van deze ontwikkelingen echter nog te 
weinig in.

In kaart brengen
Daar komt bij dat christelijke distributeurs/groothan-
dels niet altijd de kanalen kunnen bedienen die zij 
zouden willen. Vaak liggen de distributierechten voor 
de algemene markt (tevens) bij de seculiere majors. 
“In sommige landen werkt dat, maar in Nederland 
niet”, meent Olaf Milders, belast met pr en promotie 
bij distributeur/groothandel ASAF Books, Gifts & 
Music. “De majors hebben geen idee van de potentie 
en hebben het product niet op het netvlies.”
Als reden voert hij aan, dat de christelijke muziek-
markt de enige is met een eigen distributienetwerk. 
Dat opereert gescheiden van de rest van de markt, 
waardoor de successen nauwelijks zichtbaar worden 
buiten het circuit. “Ik denk dat het van groot belang is 
dat onze markt goed in kaart wordt gebracht. Een 

partij als GfK kan hierin veel duidelijkheid scheppen.”
Volgens Milders is de christelijke markt in potentie 6 à 
7 miljoen mensen groot. Allemaal mensen die in ‘iets’ 
geloven, maar niet per se actief met het geloof bezig 
zijn. “Via de christelijke boekhandels bereiken wij 
perfect de actieve gelovigen, maar wij moeten juist 
ook die andere mensen bedienen. Dat doen we niet, 
omdat we niet snappen hoe dat werkt.”
Er is voor christelijke en seculiere maatschappijen dus 
een wederzijds belang om met elkaar in contact te 
komen, onderkent Milders. “Ik zou graag met de NVPI 
in contact komen om haar leden aan te tonen dat er 
een christelijke markt bestaat en om ervaringen uit te 
wisselen."

Vindbaarheid
Veruit de meeste christelijke muziek wordt nu nog 
verkocht via het traditionele kanaal: de christelijke 
boekhandel. Daarnaast beginnen webwinkels (vooral 
bol.com) aan belang te winnen, al gaat ook dat nog 

slechts om fysiek product. Slechts sporadisch - alleen 
bij de grootste titels - tonen entertainmentwinkels in-
teresse. Milders: “Fysieke winkels kijken vooral naar 
potentiële hardlopers die aansluiten bij hun andere 
repertoire.”
Christelijk materiaal, bijna altijd langlopend, mist dus 
op twee punten de aansluiting. Die met fysieke win-
kels althans. In webshops nemen producten immers 
slechts virtuele schapruimte in, hoelang ze ook 
worden aangeboden. Voor de kopers hoeven online-
retailers het niet te laten. “Christelijke jongeren shop-
pen ook graag op internet”, weet eigenaar/directeur 
Arjan van den Bijgaard van Ecovata. Hij zegt er hard 
aan te werken zijn fysieke producten ook in andere 
webshops opgenomen te krijgen (zowel seculier als 
christelijk), maar bol.com is volgens hem momenteel 
het enige algemene bedrijf dat op aanbodgebied 
een zekere substantie heeft.
Bol.com is enkele jaren geleden begonnen met de 
verkoop van religieus product. De winkel maakt daar-
bij geen selectie, maar biedt alles aan wat in 
Nederland wordt uitgebracht. Opmerkelijk is daarbij 
de mogelijkheid om op label te zoeken. Managing
director Daniel Ropers: “Hoe specialistischer een
label, hoe meer dat ook als keurmerk geldt. Vergelijk 
het met Disney op het gebied van kinder-dvd’s. Bij 
popmuziek heeft het bijvoorbeeld geen nut mensen 
te kunnen laten zoeken op  ‘Universal Music’.”
De extra inspanning die bol.com zich getroost heeft, 
is volgens Ropers succesvol. “Zowel religieuze muziek 
als boeken groeit met ruim dubbele cijfers.” Hij ver-
wacht dat dit nog wel even zal doorzetten. “Steeds 
meer mensen kopen via internet en weten ons daar-
bij te vinden. Maar behalve om verkrijgbaarheid, gaat 
het op internet ook om vindbaarheid.” Een belang-
rijke bijdrage aan het succes is volgens Ropers dan 
ook dat het christelijke aanbod gecategoriseerd 

wordt als ‘religieus’. Daarnaast biedt de winkel lees- 
en luistersamples en het bekende principe ‘wie dit 
kocht, kocht ook…’.

Breder in de markt
Maar, zoals gezegd: christelijk product wordt primair 
via de christelijke boekhandels verkocht. Om hen niet 
te passeren, is digitale distributie nog niet echt door-
gebroken. Pr- en communicatieman Leon van 
Steensel van GMI Music: “Daar wordt al tijden naar
gekeken, maar dat ligt gevoelig.” Daar komt bij dat 
distributeurs niet van elk label de digitale rechten 
hebben. Muziekmaatschappij Ecovata biedt wel al,  
via een Amerikaanse salesagent, sommige producten 
als download aan, onder meer via iTunes. 
Volgens directeur/eigenaar Ron Venema van distri-
buteur Sabra wordt door de algemene handel steeds 
meer repertoire van zijn bedrijf opgenomen. “Het is 
een veel stabieler markt”, verklaart hij. “Christelijke 
producten verkopen niet heel snel, maar wel lang- 

durig. Vooral het gewijde repertoire, zoals koormu-
ziek, blijkt tijdloos. Bovendien blijkt uit onderzoek 
van de BCB (Brancheorganisatie voor het Christelijke 
Boeken- en Muziekvak, WS), dat dit product niet al-
leen door oudere mensen gekocht wordt.”
Als het aan Venema ligt, zet hij zijn producten in de toe-

komst nog breder in de markt. Als nog te ontginnen

gebieden noemt hij bijvoorbeeld Bijenkorf, V&D en ▶

‘Bij ons geen verpakte boodschappen. 
Dat schept alleen maar onduidelijkheid’

ARJAN VAN DEN BIJGAARD, DIRECTEUR/EIGENAAR ECOVATA 
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Op een (h)eiland?

De christelijke markt zou verder in omvang kunnen 
toenemen door artiesten niet als christelijk neer 
te zetten en zo een meer mainstreampubliek te 
bereiken. Dat heeft bands als Creed, POD en Jars 
Of Clay geen windeieren gelegd. “In de christelijke 
wereld wordt dit vaak gezien als water bij de wijn 
doen, maar ik vind het geweldig”, zegt Milders. “Je 
kunt de boodschap op diverse manieren brengen. 
Ik ben ervan overtuigd dat U2 voor de christelijke 
markt meer betekend heeft dan bijvoorbeeld Elly 
& Rikkert.” Artiesten en labels hebben volgens 
hem wel degelijk de behoefte vaker in de Top 40 
te staan.
Venema heeft een dubbel gevoel bij het feit dat 
steeds meer producten niet meer als christelijk in 
de markt worden gezet. “Aan de ene kant heeft een 
artiest, als die bij een seculiere muziekmaatschap-
pij tekent, meer mogelijkheden om breder met de 
boodschap om te gaan. Aan de andere kant merk 
ik dat, als ze totaal seculier gaan en de teksten heel 
oppervlakkig worden, de verkopen bij ons terug-
lopen. De christelijke markt is een vrij beschermd 
wereldje.” Sabra zelf heeft overigens vrij weinig 
‘last’ van dit fenomeen, omdat het vooral lokaal 
repertoire verkoopt. “Buitenlandse bands stappen 
eerder over dan Nederlandse. Dat zal wel iets met 
calvinisme te maken hebben, denk ik.”
Van Steensel spreekt van een kip-eidiscussie, 
maar is ervan overtuigd dat meer bereikt wordt 
door een product als christelijk te ‘branden’, dan 
door te gaan voor een grote doelgroep. “Het eff ect 
van gerichte en gestructureerde marketing op de 
doelgroep is voor ons veel groter en dus aantrek-
kelijker dan het product een grote massa insturen, 
hopend op eff ect.”
Van den Bijgaard is nog stelliger: “Ecovata is een 
stichting”, zegt hij, “met als mission statement het 
doorgeven van het evangelie van Jezus Christus. 
Wij kiezen ervoor met artiesten te werken die zich 
heel uitgesproken uitlaten over het evangelie. 
Jongeren horen graag radicale, echte bood-
schappen, die oprecht uit het hart komen. Wij 
voorzien daar op onze manier in. Bij ons dus geen 
verpakte boodschappen. Dat schept alleen maar 
onduidelijkheid.”
Christelijk product wordt in winkels dan ook vaak 
apart gepresenteerd. Maar waarom wordt het 
materiaal niet in het algemene alfabet gezet? 
Werpt de christelijke branche niet zelf een bar-
rière op? “Daar kun je best gelijk ik hebben”, geeft 
Milders toe. “Maar wij denken traditioneel in twee 
marktstromen. Wij zijn christelijk en willen ons ook 
graag zo profi leren.”

34-36_distributie_@O 2.indd   35 20-11-09   16:29



D E C E M B E R  2009     37  w w w. e n t e r t a i n m e n t b u s i n e s s . n l

SPECIALchristelijke markt

xx
▶ xx
▶  xx
▶  xx
▶  vxx

xx

Xxx

“xxx”

algemene boekwinkels. Anderen noemen ketens als 

Media Markt, Free Record Shop en Music Store als poten-

tiële toekomstige outlets.

Muziek- en distributiemaatschappij GMI zoekt de uit-
breiding vooral in de eigen gelederen. “Wij zijn onze
focus momenteel aan het verscherpen”, zegt Van 
Steensel. “We kijken steeds nadrukkelijker wat de in-
houdelijke meerwaarde is van de muziek. In ons ge-
val is muziek niet alleen entertainment, maar kan het 
ook een verdieping brengen in je christen zijn. Onze 
traditionele afnemers zijn zich niet altijd bewust van 
de kracht van de muziek en wij willen graag dat zij 
daar net zo van overtuigd raken als wij. Dan valt er 
via de christelijke boekhandel nog een hoop extra’s 
te bereiken.”

Geestelijke honger
Van den Bijgaard ziet dat graag iets breder. Hij defi ni-
eert zowel christenen (op zoek naar bevestiging) als 
niet-christenen (om de boodschap aan over te bren-
gen) als doelgroep. Een alomvattend publiek dus, 
maar ‘er is ook veel geestelijke honger in Nederland’, 
weet hij. “Hoe dieper de crisis, hoe groter die hon-
ger.” Dat komt in zijn optiek omdat het in dit markt-
segment allemaal draait om de toegevoegde 
waarde. De meerwaarde van relimuziek zit echter in 
de inhoud, terwijl dat in de rest van de markt vaak de 
verpakking is. Vooral in dit digitale tijdperk.
Daar heeft Ecovata geen last van, wat overigens niet 
wegneemt dat de verpakking ook (misschien wel 

juist) voor christenen erg belangrijk is. “Aansprekend 
artwork is erg belangrijk, en dan vooral de teksten. 
Men wil kunnen meelezen en -zingen..” Naast de tek-
sten zijn mensen volgens Van den Bijgaard ook be-
nieuwd naar achtergrondinformatie, zoals de 
totstandkoming van de cd en de ideeën van de ar-
tiesten. “Wij zullen dan ook niet snel beknibbelen op 
de omvang van het cd-boekje.”
Door die inhoudelijke meerwaarde ligt GMI ook niet 
wakker van de downloaddiscussie. “Wij verkopen 
nog veel cd’s, omdat die ook vaak als cadeau worden 
weggegeven”, aldus Van Steensel. GMI opereert wel-
iswaar op commerciële basis, maar de eerste doel-
stelling is het verspreiden van het woord via muziek, 
zegt Van Steensel. Het succes van het bedrijf is uiter-
aard het duidelijkst via de omzet te meten, maar dat 
is om die reden niet het voornaamste uitgangspunt. 
“Het gaat ons om het eff ect dat de muziek heeft op 
de levens van mensen. Juist in tijden van crisis zijn 
mensen op zoek naar zingeving. We merken dan ook 
dat ons product de laatste tijd op een bredere waar-
dering mag rekenen.”

Recessieproof?
De dip die de totale entertainmentmarkt doormaakt, 
gaat goeddeels aan de christelijke uitgevers voorbij. 
Sterker nog: de omzet van Sabra zal dit jaar 5% hoger 
uitkomen dan in 2008. “Vorige jaren was dat hoger”,
erkent Venema, om mysterieus te vervolgen: “maar 
de komende jaren zullen ook weer hoger uitvallen.” 

Ecovata & Highway Music
voor gospel

uit de Lage

De markt voor gospelmuziek
uit de Lage Landen groeit!

Bestellen kan via
onze distributeurs

of direct bij Ecovata
(013) 5219596

info@ecovata.nl

Landen

van de produkten
in het bijgesloten

ProduktNieuws zijn
reeds 800.000 stuksverkocht

advertentie

Daartoe heeft hij een aantal ijzers in het vuur, waar 
hij nu nog geen details over kwijt wil. Ook Van den 
Bijgaard ziet een ‘heel duidelijke groei’ in zijn busi-
ness. “Vanaf 2003 groeide de omzet van Ecovata naar 
de detailhandel vier jaar op rij met 50%.” Milders be-
vestigt dat momenteel minder diep wordt inge-
kocht, maar noemt de omzet van ASAF toch ‘stabiel’. 
Hij spreekt de verwachting uit dat de cd nog tien jaar 
bestaat, maar prijst zich gelukkig dat ‘christenen 
doorgaans technologisch minder bewust’ zijn. 
Downloads ziet hij als een tussenvorm. “De volgende 
ontwikkeling is volgens mij streaming.” ASAF heeft 
echter geen rechten voor het digitaliseren van de 
content van zijn distributiepartners. Heeft het bedrijf 
op termijn dan wel bestaansrecht? Volgens Milders 
wel. “Wij handelen ook in cadeauartikelen en boe-
ken, en zijn dus niet van muziek afhankelijk.”
De omzet van GMI in Nederland staat onder druk, 
zegt Van Steensel. “Dat wil overigens niet zeggen dat 
we alle zeilen moeten bijzetten. De markt is vrij sta-
biel, maar vertoont altijd golfbewegingen.”
Waar anderen dalingen opvangen door de verkoop van 
nevenartikelen of door zich op een niche te focussen, 
distribueert GMI tevens op het Europese vasteland.
Toch probeert ook GMI zich aan de neergaande 
trend van de fysieke cd te ontworstelen. “Wij zoeken 
de komende tijd niet alleen verdieping in de cd-ver-
koop, maar gaan ook cursussen aanbieden om mu-
ziekteams in kerken meer wegwijs te maken in de 
diepere betekenis van de muziek.” ◾
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