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Hoe ziet je cv eruit?
“Ik begon in 1964 als filiaalchef

bij Elshout in Rotterdam Alexanderpolder, een

winkel in witgoed, bruingoed, lp’s en singles.

De zoon van mijn baas, de jonge Jaap Elshout,

is tegenwoordig directeur van Media Markt in

Nederland. De Dureco-vertegenwoordiger die

daar kwam was Rob Aardse. Toen hij in 1967

naar de binnendienst ging, ben ik hem opge-

volgd als vertegenwoordiger voor Rotterdam,

de Zuid-Hollandse eilanden, Zeeland en de

stad Utrecht. Dat betekende verplicht 10 win-

kels per dag bezoeken en daar ook dagrappor-

ten van maken, met afgelegde kilometers, om-

zetten, alles erop en eraan. Twee jaar later werd

ik gevraagd verkoopleider te worden. Dat was

best een moeilijke beslissing, want ik was als

laatste in dienst gekomen. Maar ik heb het

toen toch gedaan. In 1977, na het vertrek van

Rob Aardse, werd ik commercieel adjunct-

directeur bij Dureco. Na twee jaar trad ik in

dienst bij K-Tel. Dat kennen veel mensen al-

leen van compilaties, maar zij deden veel

meer. Zo deed ik als productmanager de in-

koop van lp’s en cassettes, maar ook van lijm,

haarknippertjes en vishengels. Tevens was ik

verantwoordelijk voor het salesteam. In 1981

werd ik ziek, maar na vier jaar ging ik in zee

met Tirolis. Ik ben ‘Oostenrijk-gek’ en nam de

vertegenwoordiging van het label voor de 

Benelux op me. Ik verzorgde de import en de

verkoop aan de boekenclub; Dureco deed de

distributie in de normale retail. Nog datzelfde

jaar haalde de heer Palmans, directeur van Du-

reco Benelux, me terug naar Dureco, waar ik

me ging bezighouden met de herexploitatie

van de catalogus. Ik weet nog dat hij me vroeg

op welke dag ik wilde beginnen. Toen zei ik

‘doe maar aanstaande zondag’. Toen was na-

melijk de jaarlijkse Platen 10-daagsebeurs en

ik kwam weer veel bekende winkeliers tegen.

Daarna ben ik begonnen met het maken van

samenstellingen, en dat doe ik tot de dag van

vandaag.”

Wat is je allereerste herinnering
aan deze branche?
“Ik weet nog hoe moeilijk het was om bij Du-

reco binnen te komen als opvolger van de ‘top-

vertegenwoordiger’ Rob Aardse. In het begin

liep ik met hem mee om het vak te leren. Een

van de eerste keren, bij een winkel in Baren-

drecht, was Rob de orders aan het schrijven en

ik snuffelde wat in de bakken. Ik weet niet wat

ze dachten dat ik aan het doen was, maar ze

waren er niet van gediend. Toen werd ik, tij-

dens mijn eerste bezoek, zonder pardon de

zaak uitgezet. Daarna heb ik ze nog jarenlang

bezocht en goed zaken met ze gedaan.”

Wat is het succesvolste project
waaraan je gewerkt hebt?
“Dat is zonder twijfel de Wolkenserie. Daar-

mee ben ik in 1995 begonnen, en sindsdien

zijn er 750.000 ‘Wolkjes’ verkocht. In het

begin werd de serie, door de regenboog in het

artwork, in de volksmond nog de Regenboog-

serie genoemd, al bracht een andere maat-

schappij op dat moment een serie uit die echt

zo heette. Inmiddels is de naam Wolkenserie

echter ingeburgerd en in oktober brengen we

de delen 175 tot en met 200 uit. Daarna stopt

de serie. Een van die nieuwe delen bevat alleen

maar muziek van overleden artiesten uit de

Wolkenserie, en deel 200 heet heel toepasse-

lijk Het Laatste Rondje. Sterke punten van de

serie vind ik de universele vormgeving en de

prijs: de ppd is ƒ5,95 per deel. Mede daardoor

verzamelen sommige mensen de hele serie. Ik

krijg ook regelmatig post waarin consumenten
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vragen wanneer de volgende delen uitkomen

en zelfs suggesties doen voor thema’s of lied-

jes. Zo praat ik ook nog veel met de artiesten

en winkeliers. Die persoonlijke contacten zie

ik als  marketing. Op die manier vergaar je in-

formatie over de levende behoeften. Daar kon

ik makkelijk op inspelen, omdat ik bij het sa-

menstellen van de serie altijd 100% vrijheid

gehad heb. “Wij hebben toch geen verstand

van dat repertoire”, zei de directie altijd. Nu

ben ik zelf ook eigenlijk een jazzliefhebber,

maar ik kom uit een muzikantenfamilie, waar

altijd veel bekende artiesten over de vloer kwa-

men. Zo is het volkse repertoire me met de

paplepel ingegoten.”

“Behalve de Wolkenserie wil ik toch nog twee

projecten noemen: ten eerste Die Goeie Ouwe

Radio, een serie van tien dubbel-cd’s met re-

pertoire uit de jaren 50 en begin 60, toen men-

sen nog geen tv hadden en

alleen nog naar de radio

luisterden. Die serie wordt

zelfs in het Omroepmu-

seum verkocht. Ook heb

ik exclusief voor de Hema

de kindermusicals Jip &

Janneke en Fluitje Van

Een Cent van Annie M.G.

Schmidt op één cd gezet.

Daarvan zijn er in de

Hema-filialen nu al zo’n

160.000 verkocht!” 

Hoe kijk je op je
carrière terug?
“Het werk heeft me altijd

veel voldoening gegeven.

Ik heb ook nog veel con-

tacten met al die artiesten:

met Pierre Kartner,

Mieke, Ben Cramer, de

Kermisklanten, Bassie de

clown…. Het is natuurlijk

heel leuk als een artiest je

belt en zegt ‘Goh, wat heb

je een leuke samenstelling

gemaakt. Stuur d’r eens

een paar op, want ik weet

niet eens mijn teksten

meer van toen’. Maar de

branche is in de loop der

jaren enorm veranderd.

Een heleboel van de win-

kels van weleer bestaan niet meer of zijn opge-

gaan in een keten. Het grootste gedeelte van je

omzet zit tegenwoordig bij de key accounts, en

dat was voorheen precies andersom. Toen had

je nog geen grossiers en kende V&D bijvoor-

beeld nog geen centrale inkoop.”

Van welke karaktereigenschappen
heb je het meest profijt gehad?
“Om te beginnen eerlijkheid. Zowel met de ar-

tiesten als destijds met veel klanten heb ik een

vertrouwensrelatie opgebouwd. Dan ging ik

tijdens mijn bezoeken door de bakken heen en

zei de winkelier: ‘wat ik mis mag je schrijven’.

Als je iemand echter onverkoopbare waar in

zijn maag splitst, hoef je daarna niet meer

terug te komen. De tweede belangrijke karak-

tereigenschap is optimisme. Dat had ik wel

nodig om bij tegenslagen toch door te gaan. Zo

heeft het me heel veel moeite gekost om het

oude, platte repertoire over te brengen bij de

jongeren, ook bij de maatschappijen waar ik

werkte. Maar als ze zich gingen verdiepen in

het repertoire en de resultaten, werden ze toch

wel enthousiaster. Tegenwoordig worden

‘mijn’ cd’s door jong en oud gekocht. Ook heb

je altijd tegenwerking bij het inlicenseren van

materiaal. Veel maatschappijen laten nummers

liever op de plank liggen dan ze voor een low

budget-serie beschikbaar te stellen.”

Vind je het jammer om te stoppen?
“Ja, al bracht het werk natuurlijk altijd veel

stress met zich mee. Je hebt te maken met

deadlines, targets, productietijden enz. Maar

80 tot 90% van de tijd ging ik fluitend naar

mijn werk. En het is natuurlijk heel erg leuk

om in een restaurant te zitten en op de achter-

grond je eigen samenstelling te horen. Ik schat

dat ik sinds 1985 zo’n 1200 cassettes, lp’s en

cd’s heb gecompileerd, waarvan vorig jaar al-

leen al 96. Een heleboel van de specifieke ken-

nis die ik heb opgedaan is echter niet gedocu-

menteerd of over te dragen. En 50 jaar Dureco

kun je nu eenmaal niet in je eentje in een paar

weken tijd archiveren.”

Hoe moet het nu verder?
“Jan Zwarteveen is benoemd tot mijn opvolger.

Hij heeft in het verleden platen geproduceerd

van artiesten als Hepie, Imca Marina en Ron-

nie Tober, en gaat twee dagen per week con-

cepten bedenken, samenstellingen maken,

tracks clearen, artwork verzorgen, stock con-

trol doen, enzovoort. Het lijkt me moeilijk dat

allemaal in twee dagen te volbrengen, maar dat

is niet mijn beslissing. Ikzelf ga straks eerst

drie weken met vakantie, en daarna aan het

huis werken, vissen op zee, markten aflopen en

lekker met de caravan op pad. Reizen staat in

mijn sterrenbeeld! Daarnaast ben ik in nood-

gevallen bereikbaar voor Dureco/Strengholt en

ik zal een aantal projecten gaan begeleiden. Ik

wil nog een mooie verzamelaar maken van de

Strangers uit Antwerpen en ik zal exclusieve

samenstellingen blijven maken voor de boe-

kenclub. Bovendien verhuist de ‘bandotheek’

(zo noemt Gouweloos het tapearchief van Du-

reco, waaruit hij putte voor zijn talloze compi-

laties, red.) dit najaar van Weesp naar Huizen.

Ook dat zal ik coördineren. Maar ik wil niet

meer die constante druk. Ik werk al vanaf mijn

17de, en eind november word ik 65; het is ge-

noeg geweest.” 

“Veel maatschappijen laten nummers liever op de plank liggen dan ze voor een low budget-

serie beschikbaar te stellen.”


