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Wat is je allereerste herinnering aan
deze branche?
“De muziek die mijn vader meebracht van zijn
werk. Dat was voornamelijk klassiek en operet-
te. Ik herinner me nog dat ik als klein jongetje
al op een stoel ging staan en de dirigent van het
orkest speelde. Op die klanken heb ik ook leren
kunstfluiten. Dat mag ik nog altijd graag doen,
maar alleen als ik een borrel opheb. Ik ben 15
jaar lid geweest van een carnavalsvereniging en
toen trad ik elk jaar als kunstfluiter op voor
blinden en ouden van dagen. Ik heb altijd nog
de wens om met een groot symfonieorkest – of
met een kerkorgel en trompet – wat klassieke
nummers te fluiten.”

Je kreeg entertainment dus met de
paplepel ingegoten…
“Mijn vader werkte bij C.N. Rood. Dat bedrijf
was genoemd naar de oprichter Cornelis Nico
Rood en werd later omgedoopt in Corporate
Netherlands Recording. Er werd van alles
gemaakt en vlak na de oorlog begon het
bedrijf met het persen van platen. Ik mocht als
klein jongetje vaak met hem mee en ben zo
eigenlijk bij C.N. Rood opgegroeid. In 1955, op
mijn veertiende, ben ik er zelf begonnen. Ik
startte op de zogeheten platenkamer van een
herenhuis, die dienst deed als uitgiftemaga-
zijn en toen vol stond met 78-toerenplaten.
Daarna kwam ik op de verkoopafdeling en
beginjaren zestig vroeg de verkoopleider mij
of ik een fiets had. Nadat ik bevestigend ant-
woordde, zei hij dat ik dan vertegenwoordiger
mocht worden. Mijn rayon werd het Westland,
waar ik op mijn fiets door weer en wind win-
keltjes bezocht die van alles verkochten en de
singletjes in schoenendozen op de toonbank
hadden staan. Na drie weken vond men dat ik
met mijn doorzettingsvermogen bewezen had
dat ik er alles aan wilde doen. Toen mocht ik
een bromfiets huren en werd mijn rayon uit-
gebreid met de Zuid-Hollandse en Zeeuwse
eilanden. Dat was een geweldige tijd.”

Wat heb je in je 38 jaar bij CNR verder
nog gedaan?
“Ik ben achtereenvolgens junior vertegen-
woordiger, vertegenwoordiger, assistent-ver-
koopleider, verkoopleider en bedrijfsleider
van het centraal distributiecentrum geweest.
Toen CNR failliet ging, heb ik aan de wieg
gestaan van de overgang naar Arcade. Daar
heb ik de automatisering van de goederen-

stroom geherstructureerd en de verkoopafde-
lingen van Arcade, CNR en Vanguard Classics
tot één ploeg teruggebracht. Ik had het echter
niet meer zo naar mijn zin als voorheen en
ben toen ingegaan op het aanbod van de toen-
malige eigenaar van grossier Rhine Records
om met hem te gaan samenwerken. Na een
halfjaar heb ik het bedrijf met een compagnon
van hem overgenomen.”

Wat was de grootste verandering die dat
met zich meebracht?
“Het verkoopstuk werd heel anders. Ik had
altijd bij een grote maatschappij gewerkt,
waar je vaste prijzen had. Met uitverkoop had
je als bedrijfsleider niets te maken. Rhine
Records daarentegen bestond juist van over-
stocks en uitverkoop. Op een gegeven moment
besloot ik bij Rhine te stoppen omdat twee
kapiteins op één schip niet bleek te werken.
Toen vroeg Multistock of ik bij hen aan de
slag wilde gaan. Dat was van oorsprong een
erotiek-dvd-maatschappij, en ik heb met mijn
kennis, mijn klanten en mijn credits bij die
klanten het entertainmentstuk binnenge-

bracht. Dat bleek een goede aanvulling op het
pakket en leverde in korte tijd ook een enor-
me omzetvermeerdering op. Daar krijg ik ook
heel veel waardering voor terug.”

Wat houden je werkzaamheden voor
Multistock precies in?

“Ik doe zowel inkoop (in binnen- en buitenland)
als verkoop. Naast een aantal grote entertain-
mentklanten, zoals Makro, vanLeest, Free
Record Shop en V&D bezoek ik ook nog een
aantal zelfstandige winkeliers. Door de vele wis-
selingen van de wacht op inkoopgebied weet ik
van enkele van onze klanten bijna beter wat ze
kunnen verkopen dan de klanten zelf. In som-
mige gevallen mag ik ook zelf bepalen welke
artikelen die klanten zouden moeten opnemen.”

Heb je ooit iets moeten verkopen waar
je niet achterstond?
“Vaak genoeg, maar als ik er niet achterstond,ver-
kocht ik het niet. Daar heb ik ook wel eens een
enorm dispuut over gehad met een toenmalige
verkoopdirecteur.Die zei:“Je bent veel te lief voor
je klanten. Je moet ze volstoppen tot ze verzui-
pen.” Ik antwoordde: “Ik moet elke 14 dagen bij
die mensen langs en dan wil ik graag weer iets ver-
kopen,dus ik doe het op mijn manier.” Ik had dan
ook de beste omzet van alle vertegenwoordigers.
Momenteel heb ik het voordeel dat ik iets waar ik
niet achtersta,ook niet zal inkopen.”

Heb je wel eens illegaal materiaal moe-
ten aanbieden?
“Nee, dat zou ik nooit doen. Ik zeg altijd: als ik
een verbintenis aanga, is het voor langere tijd.
Ik ben nu vijftig jaar werkzaam in de 
entertainmentbranche, ben vijfenveertig jaar
getrouwd, ik heb klanten waar ik al veertig
jaar kom… Kortetermijnpolitiek is mij vreemd.
Die instelling loopt als een rode draad door
mijn leven.”

Welke andere karaktereigenschappen
moet een goede vertegenwoordiger vol-
gens jou bezitten?
“Het belangrijkst is eerlijkheid, naar het bedrijf
en naar de klant. Ook kennis van product is
belangrijk, maar inzicht in de materie weegt nog
veel zwaarder. Niet alleen in de richting van de
winkelier, maar ook naar de consument toe.”

Ed van der Burgh 50 jaar actief in de entertainmentbranche 

“Als ik een verbintenis aanga,
is het voor langere tijd”

“Ik kan er niets aan doen dat ik vijftig jaar in het vak zit.” Wie hem kent,
hoort het hem zeggen… Ed van der Burgh is een rasvertegenwoordiger. Een
gedreven man die hoge eisen stelt aan zichzelf maar toch bescheiden is over
wat hij daarmee bereikt heeft. Voor Muziek en Beeld kijkt hij terug en staat
stil bij de belangrijkste veranderingen op zijn vakgebied.

Interview
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Hoe heb je het vak van vertegen-
woordiger zien veranderen?

“Het is veel sneller, onpersoonlijker en
harder geworden. Vroeger had je een band
met de klant en tegenwoordig kopen ze
voor een cent ergens anders. Er zijn steeds
minder winkels, dus steeds minder verte-
genwoordigers, die almaar grotere rayons
krijgen toebedeeld. Daardoor wordt de
kans dat je elkaar tegenkomt steeds klei-
ner. Die schifting hebben ze ook aan zich-
zelf te danken. ‘Ouderwetse’ vertegen-
woordigers gaan met grote tassen fysiek
product langs hun klanten om hen te
enthousiasmeren. ‘Moderne’ vertegen-
woordigers hebben alleen een map onder
hun arm. Daarmee zet je jezelf buitenspel.
Ik luisterde vroeger in het weekend het
nieuwe product af. Dan zette ik met een
krijtje, waaraan ik een heel scherp puntje
geslepen had, een streepje bij de mooie passa-
ges, zodat ik die aan mijn klanten kon laten
horen. Zo verkoop je muziek.”

Wat zijn in jouw optiek de belangrijkste
veranderingen in het retaillandschap?
“Door het kleinere aantal winkels heeft een
enorme verschraling in de assortimenten
plaatsgevonden. Maar het ergste vind ik het
verdwijnen van de kennis en betrokkenheid
van het winkelpersoneel. Ik zeg altijd: een
eigen smaak mag je hebben… vóór 9.00 uur
en ná 18.00 uur. Daartussenin moet je com-
mercieel met je aspirant-koper mee kunnen

denken. Op dat gebied hapert het enorm. Ook
de eigenaars van de winkels staan gauw met
de armen over elkaar te constateren dat het zo
stil is. Als je zo blijft staan, zal het altijd stil
blijven. Die gemakzucht is naar mijn mening
ook de reden dat zoveel winkeliers naar een
groothandel gaan. Eigen inbreng is er daar-
door bijna niet meer, waardoor veel titels geen
kans meer krijgen. De producten moeten in
de hitparade staan of er moet een tv-campag-
ne gepland zijn, met retourrecht, anders

wordt het niet meer ingekocht. Dat hebben de
maatschappijen zelf gecreëerd, maar hangt nu
bij velen als een molensteen om de nek. Die
hang naar zekerheid bij de winkeliers komt
voort uit het veranderde consumptiegedrag
van de consument, die steeds vaker zoekt naar
de goedkoopste aanbieder en ook heel veel
downloadt.”

Ondervindt Multistock, met haar specia-
lisatie in low-budgetrepertoire, daar
ook hinder van?
“Nee, met ons gaat het nog steeds prima. Wij
doen in impulsaankopen. Door de lage prijs van
onze producten hoeven er maar een paar goede

tracks op te staan. Voor dat geld gaan mensen
die niet downloaden. Vorig jaar hadden we een
omzetplus van 20% vergeleken met 2004. Op
dit moment lopen we iets achter, maar dat komt
doordat we begin vorig jaar een enorme klapper
hadden, iets waar je natuurlijk elk jaar op
hoopt. Wat we wel merken, is dat onze prijzen
door de grotere concurrentie momenteel lager
zijn dan voorheen, terwijl je meer moeite moet
doen - en dus kosten moet maken - om het juiste
product te vinden. Die lagere marge betekent

dus dat je hogere aantallen moet verkopen.
Maar als je genoegen neemt met ‘het snelle
dubbeltje’ in plaats van ‘het langzame
kwartje’ is dat nog goed mogelijk.”

Op welke manier(en) speelt
Multistock in op de veranderende
markt?
“Als klein bedrijf zijn we heel flexibel. Zo
verkopen we naast cd’s en dvd’s tegenwoor-
dig ook heel goedkope producten voor
erbij. Poppetjes, sleutelhangers, een tot een
roosje gevouwen damesslipje… dat soort
artikelen. Die geven onze klanten vaak weg
bij aankopen voor een bepaald bedrag. Ook
willen we het aantal eigen producten, zoals
destijds Thomas Berge, de laatste dvd van
Wibi Soerjadi en de Landen Achter De
Horizon-serie, uitbreiden.”

Heeft je ‘Fingerspitzengefühl’ je wel
eens in de steek gelaten?
“Nee. Er is wel eens tegen kostprijs plus BTW
doorverkocht, maar ik heb nog nooit verlies
geleden op een product. Dat komt ook doordat
ik heel vaak al 50, 60% verkocht heb, voordat ik
het inkoop. Dat heeft te maken met het vertrou-
wen van mijn klanten om mij hun acties in te
laten vullen. In feite geef ik bij het inkopen
andermans geld uit.”

Je bent de laatste jaren een paar keer
ernstig ziek geweest. Wat heb je daar-
van geleerd?
“Bijna niets, ik ben nu eenmaal ongedurig van
aard. Maar sinds ik in het ziekenhuis op een
zonovergoten dag wakker werd, heb ik wel als
leus ‘ík heb het mooiste weer van de wereld’.
Elke nieuwe dag is er weer een dag bij. Door
er zo tegenaan te kijken, voel ik me een stuk
relaxter.”

En je bent teruggegaan van vijf naar
drie werkdagen… Waarmee vul je die
andere dagen?
“Sinds mijn hartoperatie van twee jaar geleden
doe ik veel aan tennis, fietsen, schilderen en
motorrijden, en ik vis graag op haai in Ierland.
Dat is een prachtig land. Mijn vrouw is daar nog
nooit geweest en ik zou er graag nog eens een
rondrit met haar maken.”
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