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De voorgenomen overname vindt plaats op 2
juni aanstaande en zal niet ten koste gaan van
arbeidsplaatsen. “Het was mijn voornaamste eis
dat de werkgelegenheid gegarandeerd werd en
de bestaande contracten werden overgenomen,
en daaraan heeft de Hermans Holding voldaan”,
aldus Van der Flier in een reactie. De verkoop
heeft volgens hem niets te maken met het ver-
trek,per 1 april,van Martin de Wilde als interim-
manager. Ook zijn gezondheid is niet in het
geding. Gevraagd naar wat dan wel de directe
aanleiding was om tot verkoop over te gaan
noemt hij de komst van een Media Markt-vesti-
ging in Utrecht (“Die gaat waarschijnlijk eind
van de zomer open en zit hier bijna om de
hoek”) en ‘de huidige marktsituatie’.

Verademing
“Sinds oktober vorig jaar is de omzet behoorlijk
onder druk komen te staan. Ik was met mijn tien
winkels gewoon te klein voor tafellaken en te
groot voor servet. Daarom heb ik diverse malen
geprobeerd een samenwerking met andere win-
kels aan te gaan om ‘buying power’ te creëren,
maar als het neerkomt op een financiële inspan-
ning kun je niet je nek blijven uitsteken. Begin
april kwam ik met Hermans Retail-directeur
René de Wit in gesprek,oorspronkelijk ook over
samenwerking op inkoopgebied. Al snel mond-
den die gesprekken uit in onderhandelingen
over een overname. De Wit toonde zich in die
gesprekken zeer daadkrachtig en slagvaardig.
Een verademing zou ik bijna willen zeggen. Ik
heb er dan ook alle vertrouwen in dat het wel
goed komt met de winkels.”
Toekomstplannen heeft Van der Flier naar eigen
zeggen nog nauwelijks. “Het is allemaal zo snel
gegaan, dat ik nog niet weet wat ik nu ga doen.
Ik heb nog niets concreets en dat is dus ook niet
de reden geweest om de winkels te verkopen. Ik
ga in elk geval niet mee in de overname. Dat is
me niet gevraagd en lijkt me ook niet verstan-
dig. Maar nu het allemaal een beetje tot me
begint door te dringen, voelt het wel een beetje

dubbel. Ik begon in 1967 bij de Bijenkorf in Den
Haag en in 2003 lijkt mijn bijdrage aan de enter-
tainmentbranche ten einde te komen…”

‘Strategische samenwerking’
Opvallend is, dat de vijf speciaalzaken in de
Utrechtse Drieharingstraat (toegespitst op klas-
siek, jazz, dvd, world en pop) verder zullen gaan
onder de naam Boudisque. Dit is het gevolg van
een ‘strategische samenwerking’ die Hermans
Holding en Boudisque zijn aangegaan. In een
toelichting zegt De Wit: “Die samenwerking
behelst vandaag niet meer of minder dan dat het
ons in staat stelde deze tien zo diverse winkels
in een keer aan te schaffen en te continueren.”
Richard van der Veen, eigenaar van Boudisque,

ontkent desgevraagd dat er op een nauwere
samenwerking gestudeerd wordt. Hij beschrijft
de hoofdkantoren van Hermans Holding en

Boudisque als ‘twee verschillende werelden’,
hoewel die nu wel een raakvlak hebben.
De vijf Ear & Eye-winkels in Maarssen, Biltho-
ven, Nieuwegein, IJsselstein en Ede zullen wor-
den geschaard onder de Diskoland-groep van de
Hermans Holding. Overigens meldt Van der
Flier dat deze vijf winkels voorlopig wel de
naam Ear & Eye zullen behouden. ‘De overna-
me onderschrijft de ambitie van de retail-divisie
van de Hermans Group om naast haar marktlei-
dende positie op het gebied van retail services
via Hermans Retail BV en Hermans Instore
Marketing BV (o.a. V&D, Wehkamp, HEMA en
Kwantum) ook de eigen winkelketen Diskoland
in Nederland verder uit te breiden’, aldus een
persbericht van de Hermans Holding. “Disko-
land heeft een dominante positie in Noord- en
Zuid-Holland”, voegt De Wit hieraan toe. “We
hebben na deze aankoop in totaal 30 winkels,
waaronder filialen in Ermelo, Barneveld, Baarn
en Mijdrecht. Die vormen voor ons, samen met
de winkels rondom Utrecht, als het ware onze
derde regio. Wij willen in de toekomst nog ver-
der groeien, maar hebben daarbij geen harde
targets. Wij kiezen voor gestructureerde kwali-
tatieve groei.”

Handen vol
Van der Veen meldt, gevraagd naar zijn toe-
komstplannen: “Ons streven is om te blijven
groeien. In Amsterdam hebben we in vijf jaar
tijd de omzet zien verdubbelen en zitten onge-
veer aan het plafond. Nu de groei daar begint af
te nemen, is het logisch om de opgedane erva-
ring, inkoopcapaciteit en marketingactiviteiten
over meer verkooppunten te verspreiden. Ik
sluit een verdere groei niet uit, maar we gaan
niet overnemen omwille van het overnemen.
Voorlopig hebben we aan de nieuwe winkel in
Utrecht, in positieve zin, onze handen vol.”
Van der Veen spreekt overigens liever van een
‘samengaan’ dan van een ‘overname’, want de
winkels in Amsterdam en Utrecht behouden
hun eigen specialismen. Dit betekent dat Bou-
disque voor het eerst ook klassiek gaat ver-
kopen. “In Utrecht staat een aantal zeer bekwa-
me en gemotiveerde mensen dat, zoals bij ons
gebruikelijk, signalen zal afgeven aan onze
inkopers in Amsterdam. Ook op andere genres
zal ervaring worden uitgewisseld.” Van der Veen
sluit niet uit dat ook de winkel in Amsterdam op
den duur klassiek zal gaan verkopen.

Overname

Diskoland en Boudisque nemen winkels Fred van der Flier over

“te klein voor tafellaken

en te groot voor servet”

Fred van der Flier heeft besloten zijn tien Ear & Eye-winkels te verkopen. Door
een ‘strategische samenwerking’ tussen de Hermans Holding en de
Amsterdamse speciaalzaak Boudisque gaan de vijf Utrechtse filialen verder
onder de naam Boudisque. De overige winkels worden op termijn Diskoland-
vestigingen.

Door Werner Schlosser

Fred van der Flier: “In 2003 lijkt mijn bijdrage aan

de entertainmentbranche ten einde te komen…”
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