
Entertainment in de 21ste eeuw 

 

Boeken en games verdringen muziek en beeld 

 

GfK Benelux Marketing Services meet via haar 

entertainmentpanel de verkoop (aan consumenten) van muziek, 

video, games en sinds kort ook boeken. Hieronder een overzicht 

van de belangrijkste ontwikkelingen op de entertainmentmarkt 

in de eerste jaren van deze eeuw, voorzien van een beknopt 

historisch kader. 

 

Door Werner Schlosser 

 

Muziekhistorie 

Van de vier entertainmenttakken heeft de muziekmarkt de langst 

gemeten geschiedenis. Ten behoeve van deze analyse stappen we 

in in 1975. Geen willekeurig jaar, maar het moment waarop 

Veronica als gloednieuwe publieke zender het eerste 

vrijdagavond-Top 40-uurtje introduceerde. Dit stimuleerde de 

verkoop van singletjes enorm en heeft de muziekmarkt een 

flinke impuls gegeven. Nooit is het volume van de Nederlandse 

muziekmarkt zo hoog geweest als in 1978, toen 55 miljoen 

geluidsdragers werden verkocht. Belangrijke introducties waren 

de cd in 1983, die een enorme vervangingsmarkt creëerde, en de 

komst van MTV in Nederland, vier jaar later. Hierdoor steeg de 

totale omzet uit de verkoop van muziek naar een all-time high 

van €578 miljoen in 1991. Daarna kwam echter de ommekeer. 

Internet won snel aan populariteit en in 1994 werd een nieuw, 

gecomprimeerd digitaal muziekformaat ontwikkeld: mp3. De 

combinatie van die twee stelde consumenten - vooral 

tegenwoordig, bij de huidige breedbandpenetratie - in staat 

onderling muziek uit te wisselen. Het in 1998 gelanceerde 

Napster maakte dit wel heel erg makkelijk, en resulteerde er 

ogenblikkelijk in dat het aantal legaal aangeschafte dragers 

begon terug te lopen. 

 

Aanval en verdediging 

Ondanks de populariteit van dit beruchte programma bleef de 

waarde van de muziekmarkt nog een aantal jaren nagenoeg 

gelijk, rond de €495 miljoen. Pas met de opkomst van het in 

Amsterdam ontwikkelde en uiteindelijk wereldwijd massaal 

gebruikte KaZaA, in 2001, werd het effect van internet op de 

muziekindustrie echt duidelijk. De 21ste eeuw staat voor deze 

bedrijfstak dan ook in het teken van de daling die sinds de 

introductie van KaZaA is ingezet. Behalve dit programma, en 

zijn talloze klonen, hebben ‘gevorderde’ consumenten ook 

nieuwsgroepen en ftp-servers als uitwisselingsplatforms 

ontdekt. 

De tegenacties van de industrie zijn niet allemaal even handig 

en effectief. Organisaties als BREIN (Bescherming Rechten 

Entertainmentindustrie Nederland) doen goed werk en boeken ook 



vorderingen waar het gaat om het opeisen van persoonsgegevens 

bij internet service providers en het traceren en beboeten van 

grootschalige overtreders. Softwarematige maatregelen als 

digital rights management (drm) op originele cd’s en legaal 

aangeboden downloads bleken niet alleen het kopiëren, maar ook 

het afspelen te beletten, en stuitten op grote weerstand. Van 

consumenten, maar vooral van de Consumentenbond, die haar 

leden doodleuk doorverwees naar dubieuze sites als het 

Russische Allofmp3.com. Ook de thuiskopieheffing, en vooral 

het feit dat die wordt ingezet tezamen met drm, ligt onder 

vuur. Een plan om tevens nieuwe dragers als harde schijven en 

mp3-spelers te gaan belasten kreeg de handen evenmin op 

elkaar. GfK voorspelt dat eind 2007 ruim 32% van alle 

Nederlandse huishoudens een mp3-speler bezit. 

 

Onlinetegenoffensief 

Behalve de verdediging heeft de industrie ook de aanval 

ingezet. Zo wordt steeds meer materiaal gedigitaliseerd en aan 

wederverkopers aangeboden. Daarbij is in toenemende mate 

sprake van het achterwege laten van drm. Het aantal legale 

muziekaanbieders stijgt, evenals de hoeveelheid verkochte 

downloads. De plus die hiermee gerealiseerd wordt is echter 

alweer aan het afvlakken en kan de daling in de verkoop van 

fysieke producten nog lang niet compenseren. 

Een van die wederverkopers is downloadwinkel iTunes Music 

Store, die door hardwarefabrikant Apple werd opgetuigd om 

content te kunnen bieden aan kopers van een iPod. De 

muziekindustrie heeft een dubbel gevoel bij dit platform. 

Enerzijds zijn er volop klachten over de gebrekkige 

interoperabiliteit (de (on)mogelijkheid om iTunes-bestanden op 

andere mp3-spelers dan de iPod af te spelen). Anderzijds 

leveren de via de winkel - veruit de grootste digitale 

muziekverkoper ter wereld - verkochte bestanden wel een 

bijdrage aan de omzet op de muziekmarkt. Daar staat tegenover 

dat de omzet uit digitale tracks vaak ten koste gaat van 

(duurder) fysiek product. Uit cijfers van GfK blijkt weliswaar 

dat in 2006 maar liefst 97% van alle albums in de vorm van een 

schijfje werd verkocht, maar bij de singles was een grote 

verschuiving waarneembaar: gaandeweg dat jaar werd het aantal 

verkochte fysieke singles minder dan een vijfde van de 

verkochte downloads. Worden daar de illegale downloads bij 

betrokken (die GfK ook meet), dan is de situatie nog schever: 

in 2006 stonden tegenover één betaalde download maar liefst 

zestien illegale downloads. De komst van concurrerende 

(download)winkels, het uitbreiden van de catalogus, de 

introductie van een abonnementsysteem en het doorvoeren van 

meer prijsdifferentiatie maakt het onlinepotentieel groter, 

maar er zal altijd een illegale component blijven bestaan. 

 

De consument als portal 



De laatste ontwikkeling is, dat consumenten hebben ontdekt hoe 

ze zelf muziek en filmpjes kunnen maken en verspreiden via hun 

sociale netwerken. Het gevolg is een massale diversiteit en 

populariteit van zelfgemaakte content. Dit leidt alleen al op 

YouTube tot 65.000 uploads en 100 miljoen views per dag. Dit 

gratis opslaan maakt die massale diversiteit en dus een 

gigantisch aanbod mogelijk. De consument van nu laat zich geen 

selectie meer voorschotelen, maar maakt die zelf. Inhakend op 

deze ontwikkeling ziet GfK veel in een model dat het 

‘onlinefranchising' noemt. Dit houdt in, dat consumenten door 

industrie en retailers in staat gesteld zouden moeten worden 

een eigen muziekportal op te richten om hun sociale netwerken 

te gebruiken voor verkoop. Voor een muziekmaatschappij wordt 

de uitdaging voor de toekomst daarmee vertegenwoordigd door de 

catalogus die zij een retailer kan bieden. De waarde van 

winkeliers ligt in de verkoopstructuur die zij ‘peers' kunnen 

bieden, waarbij een toegankelijker structuur leidt tot een 

groter verkoopnetwerk. Gebleken is, dat de gemiddelde prijs 

van een album online hoger ligt dan offline; mensen zijn 

bereid te betalen voor het grote assortiment en de 

mogelijkheid om dit te kunnen vinden. Er is dus meer marge 

waarmee de extra schakel in de keten onderhouden kan worden. 

 

Met dit soort ontwikkelingen voor de boeg ziet GfK kansen om 

de ingezette daling van de muziekmarkt in kracht te laten 

afnemen of zelfs te laten stagneren, zodat deze in 2011 

ongeveer een omvang zal hebben van €246 miljoen. 

 

Fysieke verkoopkanalen 

Binnen de GfK-panelmarkt hebben fysieke winkels nog altijd een 

aandeel van 92% in de verkoop van fysieke producten. De eerste 

jaren van deze eeuw kregen mass merchandisers (o.a. 

warenhuizen, drogisterijen en doe het zelfwinkels) een steeds 

grotere vinger in de pap. In 2006 groeide hun marktaandeel, 

door een flinke stijging van het muziek-dvd-segment, in 

aantallen tot 21,4%. Met het instorten van die productgroep is 

het tij dit jaar gekeerd. In augustus 2007 werd nog maar 16,5% 

van alle geluidsdragers via dit kanaal verkocht. De 

entertainmentspecialisten namen de rest van de markt voor hun 

rekening. Pop/mor/reggae is het breedste en dus populairste 

genre bij hij muziekkopend publiek. Het percentage schommelt 

al jaren rond of iets boven de 40%. Dit blijkt ook wel uit de 

top 10 van albums die dit decennium tot nu toe best 

verkochten, en waarin Norah Jones, Robbie Williams en Jan Smit 

ieder met twee cd’s genoteerd staan. Rock/alternative is op 

grote afstand het op een na populairst, met een aandeel dat de 

laatste jaren tussen de 15 en 20% schommelt. Daarachter 

beweegt een flink aantal genres tussen de 5 en 7%: dance, 

klassiek, urban, blues/jazz en wereldmuziek. 

 

Videoverleden 



De GfK/NVPI-data voor de recente ontwikkelingen in de 

videomarkt gaan terug naar 1989, middenin de vhs-periode. De 

naam van deze magnetische beelddrager is een afkorting van 

vertical helical scan, maar de populaire variant luidt video 

home system. De eerste vhs-videorecorder werd in 1976 

geïntroduceerd door JVC. Niet lang daarna werden concurrerende 

formaten als Betamax en Video 2000 op de markt gebracht, maar 

ondanks de superieure beeldkwaliteit van die laatste, kwam vhs 

uiteindelijk als winnaar uit de strijd. Op het hoogtepunt van 

de levenscyclus, in 1998, werden 9,5 miljoen videocassettes 

verkocht. Die vertegenwoordigden een totale waarde van €115 

miljoen. De analoge vhs bereikte zijn piek dus na de 

introductie van de drager die hem zou opvolgen. Immers, nadat 

pogingen om een digitale variant (vcd, cd-i, laserdisk) te 

lanceren midden jaren ’90 mislukten, maakte de dvd in 1997 

zijn opwachting. 

 

Marktverbreding 

Dit digitale medium bevatte beelden in studiokwaliteit, 

waarmee de consument in feite een master in handen kreeg, die 

een oneindig aantal keren in exact dezelfde kwaliteit kon 

worden gekopieerd. Om piraterij tegen te gaan, werd elk 

schijfje voorzien van een kopieerbeveiliging. Bovendien werd 

de wereld in zes regio’s verdeeld, ieder met hun eigen 

releasebeleid. In de beginjaren ging dat onder meer gepaard 

met ‘windows’ tussen de bioscoop-, huur- en kooprelease, maar 

die zijn nu voor het grootste deel verdwenen. 

Helaas hebben alle genoemde maatregelen niet kunnen 

verhinderen dat film heel populair werd bij klein- en 

grootschalige piraten. GfK voorspelt dat dit alleen maar meer 

zal worden. Dit leidt zij af uit een optelsom van feiten: de 

gemiddelde opslagcapaciteit per Nederlands huishouden bedraagt 

nu 90GB en is stijgende; Nederland kent de hoogste 

breedbandpenetratie van Europa; de verwachting is dat de 

harddiskrecordermarkt de komende jaren gaat exploderen... Het 

lijkt dus dat de filmmarkt het lot van de muziekindustrie gaat 

volgen. 

Deze dubieuze vorm van populariteit hangt uiteraard samen met 

het feit dat de introductie van de dvd de doelgroep voor de 

videomarkt aanzienlijk heeft verbreed en het kop(iër)en van 

een film tot gemeengoed heeft gemaakt. Een van de factoren die 

bij die marktverbreding en snelle adaptatie door het publiek 

een rol gespeeld hebben, is de prijsdifferentiatie. Een aantal 

partijen begon de nieuwe drager al bijna direct zeer 

laaggeprijsd aan te bieden. Niet lang na de introductie van de 

nieuwe drager lagen er budget-series en goedkope dvd-boxen in 

de winkels. Paradoxaal genoeg zijn het juist deze producten 

die weinig negatieve effecten ondervinden van download- en 

kopieergedrag, omdat dat voor producten met zo’n lage prijs 

veel te bewerkelijk is. 



Vooral de niet-traditionele entertainmentverkopers mogen dvd’s 

graag inzetten als ‘loss-leader’. Via deze kanalen kwam niet 

alleen voordelig geprijsde software, maar ook zeer goedkope 

hardware op de markt. Dit versnelde de penetratie van 

apparatuur en bracht tevens een nieuwe vraag naar titels op 

gang. 

 

Verkoop 

Bij de verkoop van dvd’s hebben mass merchandisers meer in de 

melk te brokkelen dan bij muziek. Op basis van volume bedroeg 

hun marktaandeel de afgelopen jaren ruim een kwart, maar 

evenals op de muziekmarkt moeten ze dit jaar terrein 

prijsgeven. Bijna 80% van alle dvd’s wordt momenteel verkocht 

via entertainmentspecialisten. In waarde liggen die 

percentages nagenoeg net zo. 

Het populairste genre is al een paar jaar drama/romance. Bijna 

een kwart van alle verkochte titels valt in deze categorie. 

Twee jaar geleden was dit nog geen 20%. Deze structurele winst 

van de afgelopen jaren gaat vooral ten koste van de genres 

animation en sf/horror. 

Het segment waar de dvd-branche de laatste tijd op drijft zijn 

tv-series, al dan niet in boxvorm. Het is bekend dat tv-

series, vooral degene waar toonaangevende landen als de 

Verenigde Staten en Engeland mee vooruitlopen, veelvuldig 

illegaal gedownload worden. Maar als ze eenmaal op dvd zijn 

uitgebracht, hebben ze blijkbaar toch een aantrekkingskracht 

op de consument. Wat uit de top 10 van bestverkochte dvd’s van 

de afgelopen jaren ook duidelijk naar voren komt, is de kracht 

van een goed concept. Lord Of The Rings en Harry Potter staan 

er beide met twee titels in. Ook Da Vinci Code, de film naar 

het bekende boek, staat in de top 10. 

 

Crossover 

Het toverwoord van de laatste twee jaar is ‘multimedia’, ofwel 

‘multichannel’ of ‘crossover’. Hiermee wordt bedoeld dat een 

titel op zoveel mogelijk dragers geëxploiteerd wordt. Of via 

zoveel mogelijk kanalen verkocht. Of een combinatie van die 

twee. De drie genoemde concepten zijn daar alle een voorbeeld 

van. De release van de titel op de ene drager kan de verkoop 

van diezelfde titel op een andere drager versterken. Dat 

blijkt ook uit de verkoopgegevens van GfK. In eerste instantie 

zag het bureau in Frankrijk het effect opduiken, dat de 

bioscooprelease van de Da Vinci Code zorgde voor een stijging 

in de verkoop van het gelijknamige boek met 60%. Ook de game 

en soundtrack stegen naar nieuwe hoogten. Navraag ten behoeve 

van dit artikel leert, dat hetzelfde effect ook in Nederland 

opging. De week na de bioscooppremière van de film 

constateerde GfK een ruime verdubbeling in de boekverkopen en 

de weken daarna gingen er zelfs nog meer exemplaren over de 

toonbank. 

 



Next generation 

Terwijl veel kenners zeggen dat de computer en de televisie 

één zullen worden en films in de toekomst nog vooral via 

internet zullen worden geconsumeerd, is in 2007 een nieuwe 

fysieke beelddrager geïntroduceerd. Of beter: er zijn twee 

verschillende, verbeterde dvd-varianten op de markt gekomen: 

HD-DVD en Blu-ray. Beide hebben een hogere beeldkwaliteit dan 

(en betreffen dus een verbeterde versie van) de dvd, waarbij 

‘hd’ staat voor high definition. Opnieuw een formatenoorlog 

dus. Binnen de GfK-panelmarkt gaat – een paar maanden na de 

introductie - Blu-ray voorop. De producten zijn echter nog 

maar zo jong, en de aantallen zo laag, dat hier nog geen 

conclusies aan verbonden mogen worden. Het 

marktonderzoeksbureau voorspelt, zonder daarbij een voorkeur 

voor een van de twee producten uit te spreken, dat de komende 

jaren in het teken zullen staan van de nieuwe hd-formats, 

zoals het begin van de 21ste eeuw in het teken stond van de 

dvd. Het verwacht dat high definition uiteindelijk weer een 

marktverbreding zal realiseren door nieuwe consumenten aan te 

spreken, huidige consumenten hun huidige filmcollectie te 

laten omzetten naar hd en huidige consumenten simpelweg meer 

films te laten kopen. Het succes van elk nieuw format wordt 

evenwel bepaald door de huishoudpenetratie die de betreffende 

afspeelapparatuur bereikt. Vanwege deze afhankelijkheid is het 

zeer moeilijk een goede verwachting voor de komende jaren te 

geven. Toch verwacht GfK gezien de huidige ontwikkelingen dat 

high definition de komende jaren de daling in verkoop van het 

‘oude’ dvd-format zal compenseren, waardoor de videomarkt in 

2011 een geschatte omvang van €330 miljoen zal hebben. En dat 

is dan nog exclusief andere distributievormen als video on 

demand en pay per view, die voor de toekomst ook steeds meer 

belang toegedicht krijgen. 

 

Gamegeschiedenis 

Sinds begin deze eeuw brengt GfK ook de gamemarkt in kaart. 

Hoewel gaming al een stuk ouder is dan 2002, zijn eerdere 

cijfers over de marktomvang onbekend of onbetrouwbaar. Het 

‘verleden’ doen wij daarom af met het (slechts) noemen van 

vroege toptitels als Pong (dat in 1974 Nederland bereikte), 

Breakout (1976), Space Wars (1977) en Astroïds (1978). Wat aan 

die eerste spellen opvalt, is dat er veel geschoten moest 

worden. Uiteraard kwam daar kritiek op. In 1976 kwam Death 

Race op de markt, een spel waarbij punten gescoord konden 

worden door mensachtige poppetjes dood te rijden. Die werden 

weliswaar gnomen genoemd, maar ze gilden wel heel naar en 

veranderden in een kruis als ze geraakt werden. Een storm van 

kritiek volgde en het spel werd nog in hetzelfde jaar van de 

markt gehaald. Vooral in de jaren tachtig waren er bezorgde 

ouders die zich afvroegen of hun kinderen nog wel het 

onderscheid konden maken tussen de - soms gewelddadige - 

fictie van de computerspelletjes en de werkelijkheid. Die 



discussie is nog altijd in volle gang, met als grootste 

verschil dat spellen tegenwoordig van een leeftijdsaanduiding 

worden voorzien. 

 

Soft- én hardware 

Meer dan elk ander entertainmentsegment wordt de gamemarkt 

gekenmerkt door een sterke relatie tussen hardware- en 

softwareverkopen. Hoe meer mensen bepaalde spelsystemen kopen, 

des te breder deze penetreren in de samenleving en des te 

populairder de spelletjes worden. Gaming is dan ook de enige 

productgroep binnen het entertainmentpanel van GfK waar hard- 

en software bij elkaar worden opgeteld. De 21ste eeuw heeft 

voor de game-industrie in het teken gestaan van een ongekende 

- en nog altijd toenemende - populariteit. De PlayStation2 en 

GameBoy Advance hebben enorme successen geboekt en de 

verwachtingen zijn hooggespannen voor de volgende generatie 

consoles. Vooral de Nintendo Wii en Sony’s PlayStation3 

verkopen in grote aantallen en ook draagbare systemen als de 

DS en de PSP (van dezelfde fabrikanten) vlogen recentelijk de 

winkels uit. Als gevolg hiervan is gaming een steeds breder 

fenomeen geworden, dat door steeds meer mensen beoefend wordt. 

 

Meer mainstream 

Veel credits voor deze slag moeten uitgaan naar Nintendo. Tot 

drie jaar geleden bediende de game-industrie nog hoofdzakelijk 

de hardcore-doelgroep. Nintendo doorbrak dit met de 

introductie van de handheld DS. Door een compleet nieuwe vorm 

van bediening en games die daar gebruik van maakten wisten de 

Japanners een groot aantal niet-gamers aan zich te binden, 

waaronder nieuwe doelgroep als vrouwen en ouderen. Met de Wii 

herhaalde het bedrijf deze truc, opnieuw met meer succes dan 

menigeen had zien aankomen. In september van dit jaar meldde 

The Financial Times dat sinds de release wereldwijd 9 miljoen 

Wii’s over de toonbank zijn gegaan. Hiermee is dit de meest 

verkochte next-gen spelcomputer. 

Dit dwong de concurrentie eveneens innovatiever te worden en 

zette een beweging in gang waarbij de gamebranche zich meer en 

meer op mainstream gamers ging richten. Dat blijkt ook uit de 

marktcijfers van de afgelopen jaren. In 2002 werden aan 

gameconsoles en spellen nog €256,6 miljoen omgezet, terwijl 

dat in 2007 naar schatting op €417,5 miljoen zal uitkomen. Het 

enige segment dat steeds minder in het laatje brengt zijn de 

pc-games, hoewel de verkochte aantallen wel blijven stijgen. 

De verkoopprijs wordt dus steeds lager.  

 

Nederlanders kopen steeds meer gamehardware. In 2005 circa 

550.000 stuks, vorig jaar 640.000 exemplaren en in 2007 zullen 

ruim 895.000 units verkocht worden. Sinds vorig jaar worden 

vooral de (duurdere) next generation consoles (Wii, PS3 en 

Xbox 360) aan de man gebracht, wat ook blijkt uit de 

omzetcijfers. Genereerde hardware in 2005 nog inkomsten van 



€87,4 miljoen, vorig jaar was dit al €120,4 miljoen en dit 

jaar zal naar verwachting eindigen op €189 miljoen. 

Het aanspreken van een brede doelgroep brengt wel een minpunt 

met zich mee: in tegenstelling tot hardcore-gamers is het 

mainstream-publiek niet gewend om iedere maand een nieuw spel 

te kopen. In aantallen uitgedrukt is dat effect op dit moment 

echter nog niet zichtbaar. Ook de gameverkoop laat een 

ongekende stijging zien: van 1,8 miljoen stuks in 2002 naar 

5,2 miljoen exemplaren in 2007. GfK schat dat de markt voor 

gamehard- en software in 2011 een gezamenlijke omzet van €530 

miljoen zal hebben. 

 

Toppers 

Het succes van de PS2 is ook duidelijk zichtbaar in de top 10 

van bestverkochte consolegames sinds 2003. Maar liefst negen 

van de tien noteringen betreffen games die voor dit platform 

werden uitgebracht. Veelzeggend is echter ook, dat die ene 

niet-PS2-titel er eentje is voor de Nintendo DS. En juist deze 

titel, Brain Training, geeft een duidelijk signaal af van de 

verbreding van de gamemarkt. Dit spel is populair van jong tot 

oud. Brain Training valt in het genre thinking & classic, dat 

flink in opkomst is. Veruit het populairste genre is evenwel 

nog altijd adventure/action (bijna eenderde van alle spellen), 

gevolgd door simulations (bijna 20%). 

Niet alleen op het gebied van aanbod en afname, ook op het 

vlak van de verkoopkanalen vindt een verbreding plaats. 

Entertainmentspecialisten hebben voor wat de software betreft 

een stabiel marktaandeel van circa 70%, maar de mass 

merchandisers moeten behoorlijk inleveren ten gunste van 

‘others’. Dit is bij GfK een verzamelkanaal van 

consumentenelektronica, fotoretail, telecom en computershops. 

Aansprekende namen in deze categorie zijn onder meer Media 

Markt, Dixons en Dynabyte. Het aandeel van deze ‘others’ steeg 

de afgelopen twee jaar fors, van ruim 20% naar bijna 25%. Op 

hardware-gebied is het marktaandeel van de mass merchandisers 

de afgelopen twee jaar zelfs gehalveerd, maar hier zijn het de 

entertainmentspecialisten die profiteren. Twee jaar geleden 

werd ruim 40% van alle consoles in dit kanaal aangeschaft, nu 

al bijna de helft. 

 

‘Jongste’ telg 

Hoewel de boekdrukkunst al veel langer bestaat dan de 

mogelijkheid muziek en bewegende beelden vast te leggen en 

verspreiden, wordt de boekenmarkt pas sinds kort op een 

betrouwbare, onafhankelijke manier in kaart gebracht. Pas 

sinds begin 2007 stelt GfK wekelijks een ‘hitlijst' samen op 

basis van verkoopinformatie uit de Nederlandse boekenmarkt. 

Dit doet het onderzoeksbureau in samenwerking met de Stichting 

Marktonderzoek Boekenvak, opgericht door de Nederlandse 

Boekverkopersbond en de Groep Algemene Uitgevers van het 

Nederlands Uitgeversverbond. In het onderzoek worden meer dan 



4500 winkelvloeren in verschillende distributiekanalen 

dagelijks gevolgd. Hieronder zijn AKO, Bruna, Libris, ECI, 

bol.com, de Free Record Shop-groep, Music Store, V&D, 

Bijenkorf, Shell, Kruidvat, DA, Etos, Albert Heijn, C1000 en 

Kwantum. 

 

Vooral fictie 

Omdat GfK al eerder begonnen was met ‘schaduwdraaien’, kan een 

vergelijking gemaakt worden met halverwege 2006. Dan blijkt 

dat entertainmentspecialisten nog slechts een minimale rol 

spelen als boekverkopers. Wel is een kleine groei 

waarneembaar: van 1 naar 2% in aantallen. Doordat de totale 

opbrengst uit de verkoop van fysieke boeken met 10,1% steeg 

tot ruim €278 miljoen nam ook de boekenomzet bij de 

entertainmentspecialisten toe, maar in verhouding tot de 

andere verkoopkanalen bleef hun aandeel op 1% staan. 

Entertainmentwinkeliers beginnen dus langzaamaan boeken aan 

hun assortiment toe te voegen. Mass merchandisers moesten het 

afgelopen jaar terrein prijsgeven aan, nota bene, de 

traditionele boekwinkels. Daar worden nu weer bijna 80% van 

alle boeken verkocht. Gespecialiseerde boekwinkels verkopen 

alle prijssegmenten, dus ook de hogere, terwijl andere kanalen 

veelal aan ‘cherry picking’ doen. Daarom is het marktaandeel 

van boekhandels in waarde nog hoger: bijna 90%. 

Het populairste genre is fictie/literaire non-fictie. Bijna de 

helft van alle verkochte boeken is onder die categorie te 

scharen. Non-fictie informatief/professioneel en kinderboeken 

volgen daarna met ieder ongeveer 17,5%. Vooral aan het eind 

van het jaar en rond de zomervakantie winnen kinderboeken fors 

aan marktaandeel.  

 

Lezen vs. luisteren 

Een van de jongste ‘innovaties’ op de boekenmarkt is het 

luisterboek. Het aandeel van gesproken verhalen is weliswaar 

nog klein, maar wel groeiende, blijkt uit GfK-

panelmarktcijfers. In deze productgroep lopen de 

entertainmentwinkels relatief voorop. Van alle verkochte 

boeken is 6,9% een luisterboek. Bij de mass merchandisers is 

dat 1,2% en bij de boekhandels maken luisterboeken 0,4% uit 

van hun assortiment. Het volume van de luisterboekenmarkt 

steeg met 10% t.o.v. 2006, de omzet zelfs met 24% tot €1,7 

miljoen. 

 

Vergeleken met landen om ons heen zijn Nederlanders geen grote 

lezers. Hier gingen in de eerste helft van dit 2007 zo’n 22 

miljoen boeken over de toonbank. Bij een bevolking van 16,3 

miljoen is dat 1,35 boek per persoon. Het totaal bestede 

bedrag (€278 miljoen) komt neer op €17,05 per hoofd van de 

bevolking. In andere Europese landen liggen die waarden 

beduidend hoger: in de eerste zes maanden van dit jaar kocht 

elk van de 82,4 miljoen Duitsers 2,16 boeken. Daarvoor 



betaalde hij bij elkaar €24,88. De 60,8 miljoen Fransen 

kochten per persoon gemiddeld zelfs 2,32 boek, maar gaven 

minder geld uit: €23,78. 

De groei van het segment luisterboeken daarentegen is in 

Nederland verhoudingsgewijs zeer hoog. In Frankrijk was dit 

jaar 0,4% van alle verkochte boeken een luisterboek (in de 

eerste helft van 2005 was dat 0,1% meer). In Duitsland was dat 

4,1%, een stijging met 3,5%. Ons land noteerde weliswaar een 

percentage van 0,6, maar liet ten opzichte van vorig jaar wel 

een groei zien van 30%. 

 

Totale entertainmentmarkt 

GfK verdeelt de entertainmentbranche doorgaans in een game-, 

video en muzieksegment. Worden daar (fysieke en luister)boeken 

aan toegevoegd, dan blijken deze in een klap de belangrijkste 

productgroep te vormen. Van de bijna 56 miljoen individuele 

entertainmentproducten die er naar schatting in de eerste 

helft van 2007 in Nederland verkocht werden, betrof het in 

maar liefst 22 miljoen gevallen een boek. Dat is 8% meer dan 

vorig jaar in hetzelfde tijdvak. Van de €737 miljoen die de 

eerste zes maanden van dit jaar aan entertainment besteed 

werden, ging ruim eenderde (€278 miljoen) naar boeken. In 2006 

was dat nog 10% minder. Alleen de gamemarkt maakt met een plus 

van 37,1% een grotere groei door, mede door het succes van de 

next generation spelconsoles en games. 

 

 



 
 

 



 
 

 


