
Hoe heeft jouw interesse voor muziek zich
ontwikkeld?
“Het begon al toen ik in 1945 geboren werd
boven een platenwinkel, Peltenburg, in Leiden.
Voor mijn derde verjaardag kreeg ik van mijn
broer een plaat van Count Basie. De eerste (toen
nog 78-toeren)single die ikzelf kocht, in 1955,
was Mambo Rock van Bill Haley. Een paar jaar
later diende zich de mogelijkheid aan om als
verkoper te beginnen in de platenzaak van een
verdwaalde Oostenrijker, Claus, in Den Haag.
Daar kwamen vertegenwoordigers over de vloer
en toen dacht ik ‘dat is het!’. Lekker rondrijden
in zo’n auto van de zaak...”

Je ging dus bij een platenmaatschappij werken?
“Ja. Op 1 november 1965 ben ik aan de slag
gegaan bij Artone. Dat was de platenfirma van
de gebroeders Cas en Bill Slinger in Haarlem,
waaruit het latere Sony Music is ontstaan. De
directeur van het bedrijf was John Vis, een man
die veel werkte met coryfeeën als Pim
Jacobs, Louis van Dijk en Rita Reys
en voor wie ik groot respect had.Arto-
ne viel uiteen in drie afdelingen: het
grote Amerikaanse label CBS, Artone
(waarop veel Hollandse platen uit-
kwamen) en het door Piet Felleman
geleide Funckler, waar onder meer het Tamla
Motown-label onder viel. Ik werd aspirant-ver-
tegenwoordiger voor het bedrijf, ook wel ‘bij-
veger’ genoemd. Ik bezocht de regio’s waar
anderen niet heen wilden; alles links van de lijn
Uden-Den Helder. In die tijd heb ik enorm veel
repertoirekennis opgedaan.”

Wat ben je daarna gaan doen?
“Een aantal andere dingen: ik heb bij de Bijen-
korf in Den Haag op de platenafdeling gestaan,
ben diskjockey geweest in de Playboy Club in
Scheveningen en heb nog een halfjaar bij Pho-
nogram gewerkt, maar de sfeer daar sprak me

totaal niet aan. Daarna begon ik een eigen pla-
tenzaak, De Muziekkampioen, in Den Haag. Ik
haalde wekelijks muziek uit Engeland die hier
nog niet te krijgen was. Die verkocht ik ook
door aan andere zelfstandige platenzaken. Dat
was eigenlijk mijn eerste groothandelsacti-
viteit.”

Hoe heb je dat tot hoofdactiviteit kunnen uitbou-
wen?
“Halverwege de jaren zeventig begon de Neder-
landse Expert Groep met een eigen muziektak,
Eurogram, waaruit later de Music Shop-formule
voortkwam. Een aangesloten winkel verwees
me door naar de directeur, Theo van der Schaaf.
Die liet me weten dat hij de volgende dag 5.000
exemplaren van de single Mull Of Kintyre van
Wings wilde hebben. EMI Nederland kon de
single niet leveren en dus moest die uit Enge-
land gehaald worden, maar hij wilde maximaal
de Nederlandse ppd betalen. Nadat dat me

gelukt was (en nog voor een lagere prijs ook),
werd Eurogram vaste klant en ben ik ze alle
vinyl gaan leveren. V&D kwam daar later bij.
Hans Puls, die de muziek inkocht voor alle filia-
len, kende ik nog uit mijn Artone-tijd. Hij vroeg
me uiteindelijk alle V&D-vestigingen met sing-
les te beleveren.”

V&D was destijds een groot singleverkoper. Over
welke volumes hebben we het dan?
“In december 1978 leverde ik aan hen 50.000
exemplaren van Meat Loafs Paradise By The
Dashboard Light. Bij Sony hadden ze eenzelfde
aantal besteld. Dat geeft wel een indicatie.”

Jullie leveren de singles aan onder meer Free
Record Shop. Wanneer is die samenwerking tot-
standgekomen?
“Niet zo lang daarna. Ik kwam Hans Breukho-
ven tegen tijdens de Midem. We hebben flink
met elkaar gelachen en bij terugkeer in Neder-
land stelde hij Juan da Silva voor mij eens te bel-
len. Dat was vlak voordat zij de zaken van Disco
Dancer overnamen, waardoor hun afzet met,
naar ik meen, 70% steeg. Vooral op het gebied
van singles groeiden ze enorm snel. In die snelle
markt is het belangrijk om vlug te kunnen leve-
ren en dat is juist onze specialiteit. Vooral nu de
belangrijkste maatschappijen hun magazijnen
verplaatst hebben naar het buitenland, is dat een
belangrijk voordeel.”

Hoe loopt het traject van bestelling tot levering?
“Onze afnemers geven hun bestellingen ‘s och-
tends vroeg aan ons door, waarna wij nog voor
het middaguur persoonlijk en uit voorraad leve-
ren. De nieuwe orders worden door ons verza-
meld en als één bestelling bij de maatschappijen
geplaatst. Die leveren de singles weer bij ons af,
enzovoort.”

Wie zijn momenteel jullie klanten?
“Free Record Shop, Rigu Sound en we leveren
een beetje aan Bertus Distributie. Daarmee

voorzien we in volume zo’n 70% van
de traditionele handel. Via het bedrijf
van mijn zoon Ilco, Record Express 2,
leveren wij ook aan vanLeest, de Her-
mans Groep (V&D, Diskoland) en
SES, wat onze totale dekking op 75-
80% brengt. De singlemarkt is dan wel

ingestort; ons aandeel binnen wat rest, is flink
gegroeid. We hebben daartoe ook de grotere
zelfstandige winkeliers gepolst, maar die bestel-
len toch net iets te weinig en kunnen ook niet
centraal worden aangeleverd.”

Waarom zouden grote afnemers via jullie
inkopen? Als ze rechtstreeks bij de maatschappij-
en bestellen, betalen ze waarschijnlijk minder…
“Wij leveren alleen singles, van alle maatschap-
pijen. Als je rechtstreeks bestelt, krijg je per
maatschappij een levering, waar alles door
elkaar zit: cd’s, singles, dvd’s. Dan kost het veel
meer ‘handling’ om daar de singles tussenuit te

‘Singlekoning’ (en jazzliefhebber) Evert Lodders:

“Gelukkig is mijn smaak

niet maatgevend”

Kijkend naar de ontwikkeling van de muziekmarkt zou je verwachten dat
singlegroothandel Record Express uit Maassluis op het randje van de afgrond
balanceert. Het bedrijf is echter het levende bewijs van de stelling dat speci-
alisatie de overlevingskansen op de entertainmentmarkt vergroot. Een inter-
view met directeur Evert Lodders, die niet eerder zo uitgebreid via het vak-
blad naar buiten trad.
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vissen. Juan da Silva is niet
gek. Free heeft een tijdje
geprobeerd de singles zelf
te doen, maar is weer bij
ons teruggekomen. Het
blijft een vak apart. Je
koopt teveel in en houdt
over, of bestelt te weinig en
moet nee verkopen.Wie dat
bij ons neerlegt, krijgt daar
gemak voor terug, naast de
zekerheid van levering.”

Hebben je afnemers recht
van retour?
“In tegenstelling tot wat
gedacht wordt, bestaat er
geen vaste retourrechtregeling. Sommige van
onze klanten hadden recht van retour, maar
alleen als wij die afspraak ook met de maatschap-
pij hadden. Steeds meer leveranciers zijn dat nu
aan het terugdraaien.Terecht overigens,want het
retourpercentage was vaak hoger dan wat er aan
inspanning tegenover stond. Het retourrecht was
een eigen leven gaan leiden.”

Een goede positie in de singlehitlijsten is voor de
platenmaatschappijen erg belangrijk. Brengt dat
jou in een chantabele positie?
“Niet echt, want de verkopen worden pas in de
winkel gescand.We kunnen een product natuur-
lijk wel stimuleren door te zorgen dat we het
altijd op voorraad hebben. Actieve promotie is
niet echt onze taak,maar als we iets zelf erg mooi
vinden, zetten we er wel extra de schouders
onder. Aan de andere kant kun je een product
ook wel eens minder vinden. Gelukkig is mijn
smaak niet maatgevend.”

Hoe is je relatie met de industrie in de loop der
tijd geweest?
“In het begin waren we niet altijd vrienden,
omdat ik veel product uit het buitenland haalde.
Het gebeurde vaak dat iets wat ik in New York
bestelde, eerder in huis was dan wanneer het bij-
voorbeeld uit Uden moest komen.Verder ging ik
om de week met Juan naar Engeland. De singles
die daar aan het zakken waren, moesten in
Nederland nog vaak een hit worden en kon ik
daar goedkoop inkopen. Er kon dus een flinke
marge op gemaakt worden. Ook was het zo dat

de Engelse groothandels materiaal naar de maat-
schappijen mochten terugsturen, maar een
bonus kregen als zij dat niet deden. Die produc-
ten konden wij voor een schijntje overnemen.De
laatste tien jaar bestel ik alleen bij de Nederland-
se maatschappijen. Wel zijn mijn prijzen markt-
conform, omdat ze de producten nog maar naar
één adres hoeven te sturen. Ik denk dat we ons
naar de maatschappijen toe bewezen hebben,
getuige de snelheid waarmee bijvoorbeeld de
singles van Jamai en Boris of die van Dinand
Woesthoff in de winkels lagen. Naast die centrale
aanlevering hebben we ook de retourenafhande-
ling naar ons toegetrokken. Dat scheelt maat-
schappijen enorm in de kosten en daar mag wat
tegenover staan.”

Hoe bescherm je jezelf tegen de vluchtigheid van
de singlemarkt? 
“Daar kun je bijna niets tegen doen, maar we
zorgen er altijd voor dat we voor maximaal één à
anderhalve dag voorraad hebben en hanteren
heel snel de rem. We kunnen een maatschappij
ook wel eens helpen.Als een single vlak voor het
einde van de levenscyclus uit voorraad loopt,
kunnen ze kiezen: of het restje verkoop mis-
lopen, of bijpersen met het risico over te hou-
den. Een derde mogelijkheid is om, als wij dan
nog singles hebben staan, die weer van ons terug
te nemen. Zo zijn we beiden geholpen.”

Hoeveel singles verkoop je per jaar?
“In 2003 verkochten we 1,4 miljoen stuks. Onze
bestverkochte single ooit is Ik Wil Niet Dat Je

Liegt van Paul de Leeuw,
met precies 83.231 exem-
plaren.Van Marco Borsato’s
Dromen Zijn Bedrog zijn
er zo’n 75.000 via ons naar
de winkels gegaan.”

En hoeveel stuur je er per
jaar retour?
“Van ‘probeersels’ gaat
vaak veel meer retour dan
van echte hits.Van de inge-
kochte singles die een hit
blijken, wordt uiteindelijk
maximaal 10% terugge-
stuurd. Om een voorbeeld
te noemen: van de eerste

single van Jamai hebben we in totaal 70.000
stuks besteld, waarvan er maar 800 retour gin-
gen.”

Heb je zelf ook wel eens aan de basis van hitsuc-
ces gestaan?
“Dat zou ik niet durven beweren. Onze invloed
om een product bij de winkelier te krijgen is
groot, maar wij hebben niet de macht om het bij
de consument te krijgen.”

Wat is in jouw optiek het geschiktste formaat?
Een 1-track? 2-track? Cd-maxi?
“Ik geloof niet zo in de 1-track. Het ideale for-
maat is wat mij betreft de 2-track. Cd-maxi’s
staan maar voor 10 à 15% van de totale single-
omzet. Die zouden maar in een beperkte oplage
moeten uitkomen en dan nog alleen van bands
met een trouwe aanhang, zoals Metallica of
Muse. Recht van retour moet er al helemaal niet
op zitten.”

Wat zou in de huidige markt een goede prijs zijn
voor een fysieke single?
“Ik geloof heilig in een prijs van ¤2,99 voor een
2-track en ¤4,99 voor twee 2-tracks. Dat komt
overeen met wat de vinylsingle in zijn hoogtij-
dagen kostte. Over dit onderwerp zou ik best
eens een discussie met de industrie willen aan-
gaan, maar ik heb dit al eerder via Muziek en
Beeld laten weten en daar is nog nooit iemand
op teruggekomen.Dat mis ik momenteel wel een
beetje: die bevlogenheid, het enthousiasme voor
muziek dat mensen vroeger wel hadden...”

Interview

Evert Lodders (met naast hem zijn steun en toeverlaat, ‘juffrouw’ Kitty Versteegh): 

“We leveren in volume zo’n 70% van de traditionele handel.” 
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