
Puls na gedwongen vertrek nog steeds ‘meer dan gemotiveerd’ 

 

“Dit was gewoon een coup” 

 

Toen Hans Puls in 1993, na zo’n vier decennia voor Vroom & 

Dreesmann gewerkt te hebben, met pensioen ging, zette hij zijn 

werkzaamheden voor de Stichting Nationale Platenbon en als 

vicevoorzitter/penningmeester NVGD voort. 20 uur per week 

zette hij zich in voor het belang van de winkeliers, totdat 

die hem eind oktober, aan de vooravond van zijn 25-jarig 

jubileum, niet als bestuurslid herkozen. Met pijn in het hart 

ziet hij hoe het NVGD-bestuur in zijn ogen de laatste tijd 

misbruikt wordt. “De periode Woltz was een ramp, maar dit heb 

ik nog nooit eerder meegemaakt.” 

 

Door Werner Schlosser 

 

• Onder Puls behaalde V&D in de jaren ’70 een marktaandeel 

van 20% in muziek 

• Een royement van Free zou SNP de helft van de 

platenbonomzet kosten 

• Puls noemt de attitude van Rick Guurink ‘beledigend en 

minachtend’ 

 

 

 

 

U maakt al sinds 1959 deel uit van de entertainmentbranche. 

Hoe bent u daar ingerold? 

“Ik heb in verschillende branches een jaar gewerkt om eens 

rond te kijken. Ik werkte bij een sanitairfabrikant, bij de 

gemeente, een aannemersmaatschappij en een naaimachinebedrijf, 

waarna ik in 1959 bij V&D in Den Bosch begon als assistent-

inkoper schoenen. Minder dan een jaar later werd ik inkoper op 

de muziekafdeling, waar V&D naast bladmuziek ook lp’s ging 

verkopen. Later viel ook radio en televisie daaronder. Na Den 

Bosch had binnen vijf jaar elk filiaal een eigen 

platenafdeling en ik trad toe tot de overkoepelende 

‘inkoopkamer’ op het hoofdkantoor in Amsterdam.” 

 

U hebt altijd voor V&D gewerkt. Niet het lef gehad een eigen 

winkel te beginnen? 

“Dat verwijt mijn vrouw me nog steeds, maar ik heb mijn werk 

bij V&D altijd als hobby ervaren. Het klikte ook fantastisch 

met de directie. Met Ton Dreesmann had ik op de handelsschool 

in dezelfde klas gezeten en Anton Dreesmann was net als ik op 

2 mei jarig. Beginjaren zeventig was ik wel bijna weggeweest. 

Ik hikte tegen de stugge constructie bij V&D aan, waarin alle 

filiaalmanagers hun eigen koninkrijkje hadden. Op dat moment 

vroeg EMI mij directeur te worden van de keten Fona-



muziekwinkels die de maatschappij wilde starten. Toen ik mijn 

vertrek bekendmaakte, gaf Anton Dreesmann me de gelegenheid de 

organisatie zo aan te passen als ik wilde: met een 

zelfstandige werkmaatschappij, Communications Vendex BV, waar 

één persoon verantwoordelijk was voor de in- én verkoop. Die 

constructie werd een groot succes. We behaalden elk jaar een 

enorme omzetplus en hadden op een gegeven moment 20% 

marktaandeel in muziek en 25% in platenbonnen. In 1992 bedroeg 

de omzet ƒ200 miljoen. Dat is tegenwoordig een stuk minder.” 
 

Als warenhuis was V&D in feite een van de eerste 

branchevreemde kanalen. Hoe kijkt u tegen de hedendaagse 

ontwikkelingen op dat vlak aan? 

“Ik ben opgevoed met vrij entrepreneurschap, hoewel na de 

oorlog een kartel bestond tussen retail en industrie. Toen dat 

verviel, ontstonden allerlei kansen, die wij ook ten volle 

benut hebben. Als NVGD-bestuurslid heb ik natuurlijk wel eens 

een ander evangelie gepredikt, maar je kunt het de industrie 

niet kwalijk nemen dat zij naar andere kanalen zoekt.” 

 

In uw tijd als directeur van Communications Vendex BV verkocht 

V&D geïmporteerde partijen elpees onder de gangbare marktprijs 

en werd mede daardoor in de jaren zeventig ruimschoots 

marktleider. Toenmalig NVGD-voorzitter Hans Kellerman noemde 

die werkwijze ‘wangedrag’. Hebt u spijt van iets wat u 

beroepshalve gedaan hebt? 

“Nee. In de ogen van de industrie ging ik weliswaar ‘vreemd’, 

maar dat was mijn taak bij V&D. Ik moest de toko met optimaal 

rendement runnen en daardoor wel eens moeilijk verteerbare 

voorstellen doen aan de industrie. Ik heb hooguit dáárvan 

spijt. Overigens hebben wij van bijvoorbeeld Saturday Night 

Fever 250.000 stuks verkocht, waarvan tienduizenden parallel 

geïmporteerd waren. Maar zo’n krentje verkochten wij voor de 

normale prijs, wat extra marge opleverde.” 

 

U was jarenlang voorzitter van de Utrecht Groep. Wat was dat 

precies? 

“Dat waren de acht of negen grootste platenverkopers, die 

samen 70% van de markt hadden. Behalve V&D waren daar onder 

meer Free Record Shop, Music Store, vanLeest, Expert, Ter 

Meulen en de Fox Music-keten bij. Die kwamen tussen halverwege 

de jaren zeventig en negentig regelmatig bij elkaar in 

Utrecht. Aan het begin van de vergaderingen riep men elkaar 

steevast ter verantwoording over bepaalde gevoerde acties, 

waarna ook andere brancheonderwerpen besproken werden, zoals 

collectieve promotiecampagnes en opleidingen.” 

 

Behalve voor de Utrecht Groep hebt u zich ingespannen voor de 

NVGD, Stichting Begotel, Stichting CPG en Stichting Nationale 

Platenbon. Wel wespennesten allemaal hè? 



“Dat bracht het bestuurswerk voor de NVGD met zich me. Ik vond 

het allemaal leuk om te doen en heb vooral plezier gehad in de 

CPG. Daar heb ik veel kunnen bijdragen aan succesvolle 

campagnes. Los daarvan was het een prachtig 

communicatieplatform voor retail en industrie.” 

 

De NVGD is momenteel verdeeld in twee ‘kampen’... 

“Dat bestrijd ik. Er is maar één ‘dissident’ bestuurslid – zo 

noemt hij zichzelf ook - en dat is Rick Guurink. Behalve een 

beledigende en minachtende attitude naar de overige zes 

bestuursleden, is zo’n insteek een grove overschatting van 

eigen kunnen. Hij probeert met steeds wisselende 

doelstellingen, die niet in het algemeen belang zijn, 

stemmingen te creëren onder de leden. Hij speelt een 

machtsspel over de rug van de NVGD en verlamde daardoor in 

2007 met vijf door hem en zijn mensen beheerste ALV’s het 

totale bestuursbeleid.” 

 

Hoe is die situatie ontstaan? 

“Music Store komt op haar pad steeds vaker Free Record Shop 

tegen. Dat is concurrentie, daar is niets mis mee. Na het 

bootlegdebacle bij Free heeft Guurink erg aangedrongen op een 

royement van Free Record Shop. Dat is niet gebeurd omdat Free 

alle medewerking heeft gegeven en van verschillende kanten al 

voldoende is gestraft. Vervolgens zijn bij hen maatregelen 

genomen om tot een ‘eens maar nooit meer’-situatie te komen 

met spijkerharde garanties. Daarna volgde een tweede incident, 

toen Free een eigen bon introduceerde. Dat is volgens Guurink 

tegen de NVGD-reglementen en zou dus alsnog moeten resulteren 

in uitsluiting van Free van deelname aan de Nationale 

EntertainmentBon. Het reglement is volgens advocaten echter 

niet meer van deze tijd. Het houdt een belemmering in van het 

economisch distributierecht en is dus niet te handhaven. Dat 

is een steen des aanstoots voor Rick. Hij mag het NVGD-bestuur 

echter niet voor zijn karretje spannen om een concurrentiezaak 

uit te spelen.” 

 

Maar laten we eerlijk zijn, Free heeft de NVGD/SNP natuurlijk 

helemaal niet nodig... 

“Qua schaalgrootte heb je daar gelijk in, maar de consument 

zal het niet meer begrijpen als de marktleider de Nationale 

EntertainmentBon niet meer voert. Bovendien: als Free zou 

worden geroyeerd, kill je de helft van de platenbonomzet.” 

 

Past zoiets commercieels als een entertainmentbon wel in een 

verenigingsstructuur? 

“Waarom niet? De NVGD behartigt de belangen van haar leden en 

de bon is daar erg belangrijk in. De ervaring leert immers dat 

bij een uitgifte van 100% aan bonnen, 130% aan omzet 

terugkomt. Klanten kopen meestal voor een hoger bedrag dan op 

de bon staat.” 



 

In de jaren zeventig werden door verschillende NVGD-leden ook 

concurrenten van de Platenbon geïntroduceerd, waarna zij 

geroyeerd werden. Dat leidde tot een juridisch conflict over 

de financiële afwikkeling tussen alle partijen. Is de inhoud 

van de SNP-kas de echte inzet van de huidige bonnenstrijd? 

“Het zou mij niet verbazen als Guurink net zolang als 

bestuurslid wil aanblijven tot er een eventuele slotuitkering 

zou kunnen komen. Bij de andere leden speelt dat naar mijn 

gevoel niet. De introductie van andere bonnen is echt niet in 

ons belang en zal de consument alleen maar verwarren.” 

 

Een ander heikel punt is de stemverhouding binnen de NVGD. Die 

is in de huidige opzet toch ook scheef? 

“Absoluut, die is gebaseerd op de marktverhoudingen van 

vijftig jaar geleden. Nu wordt 90% van de handel gedicteerd 

door 10% van de leden. Met gebruikmaking van het huidige 

systeem (één stem per NVGD-lid, ongeacht of dit een solitaire 

winkelier of een filiaalbedrijf is, WS) heeft Guurink het 

afgelopen jaar allerlei zaken tegengehouden, waaronder 

voorstellen om het stemsysteem aan te passen. Zo pleegt hij 

machtsmisbruik op oneigenlijke gronden. De periode Woltz 

(omstreden NVGD-directeur in de jaren zeventig en tachtig, WS) 

was een ramp, maar dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt.” 

 

Eind oktober bent u door de leden niet herkozen in het NVGD-

bestuur. Vond u het op 73-jarige leeftijd zelf onderhand ook 

niet welletjes? 

“Ik had het willen blijven doen zolang ik er plezier in heb. 

Het had voor mij nog wel een paar jaar mogen voortduren. Het 

gaat niet makkelijk in de branche en als het ooit nodig was om 

- zowel onderling als met de industrie - samen te werken, dan 

is het nu. Ik was nog steeds meer dan gemotiveerd.” 

 

Dit was dus niet het afscheid dat u voor ogen stond... 

“Mijn enige zonde is misschien geweest, dat ik de NVGD 

dikwijls als een kindje van Puls heb gezien. Ik stak veel tijd 

in lobbywerk, omdat ik dat belangrijk vond. Na acht perioden 

van drie jaar snap ik dat ook anderen een rol in het bestuur 

willen spelen, maar dit was gewoon een coup door de Music 

Store-leden. Het ging er niet om dat ik eruit moest, er 

moesten Guurink-getrouwe kandidaten naar binnen als voorzitter 

en bestuursleden. Dat heeft hij nooit zo uitgesproken, maar 

het lag er wel dik bovenop.” 

 

Het lijkt me voor een betrokken man als u vreselijk om aan de 

zijlijn te staan van uw eigen club. Bent u iemand die – 

excusez le mot - over zijn graf heen regeert? 

“Ik mis het wel heel erg, ja, en de manier waarop het gegaan 

is, is wellicht unfair. Ik weet niet hoe het in de toekomst 

zal lopen, maar ik ga de huidige bestuurders niet in de weg 



lopen. Het dagelijkse contact is er niet meer, maar ik houd 

alles nog wel bij.”  

 

De huidige samenstelling van het NVGD-bestuur is toch geen 

representatieve afspiegeling van de entertainmentretail anno 

2007? De grootste marktpartijen (Free, Media Markt) zijn niet 

vertegenwoordigd… 

“Dat klopt. Media Markt ambieert zelf geen bestuurspositie, 

maar er moet natuurlijk altijd een Free Record Shop-

representant in. Komend voorjaar is er weer een ALV, waarbij 

nogmaals over een aantal bestuursposities gestemd wordt.” 

 

Zelfstandige entertainmentwinkeliers lijken verlamd door de 

ontwikkelingen van de laatste jaren. Gaan zij in uw optiek 

voldoende uit van hun eigen kracht? Hebben zij nog toekomst? 

“Wie de flexibiliteit kan opbrengen om zich in te leven en aan 

te passen aan de wensen van de consument, wel. Zo moet je 

primair actief zijn in de gamesector en echt een goede site 

hebben, maar slechts heel weinig winkeliers hebben dat. Het 

succes van bol.com is grotendeels daaruit te verklaren. Je 

moet het lef hebben een pakket entertainmentproducten en -

diensten neer te zetten, afhankelijk van de plaatselijke 

behoeften en mogelijkheden, maar daar moet een 

haalbaarheidsanalyse aan voorafgaan.” 

 

U hebt gewerkt in de retail en bij belangenorganisaties. Zou u 

ook aan de industriekant hebben willen werken? 

“Nee, ik ben opgevoed als retailer. Ik wil rechtstreeks 

dienstbaar zijn aan de consument, terwijl de industrie over de 

hoofden van de consument heen regeert. Veel van de 

succesformules waarmee wij bij V&D werkten, kwamen dan ook 

vaker uit onze koker, dan uit die van de industrie.” 

 

Resten voor u nu de begonia’s? 

“Nee zeg, kom! Als ik niets meer in de belangenorganisatie kan 

doen, is er nog genoeg vrijwilligerswerk, waarop ik mij nu aan 

het oriënteren ben. Daarnaast golf ik tweemaal per week en ik 

heb wat meer tijd voor mijn vrouw.” 


