
In 1971 begon Jan van der Linden (later samen
met Cees Wessels oprichter van Roadrunner
Records) met enkele vrienden uit pure liefde
voor muziek met een platenzaak, die zij noem-

den naar een van hun klanten. Bertus Waren-
huisje was gevestigd aan de Nieuwe Binnenweg
in Rotterdam en gespecialiseerd in goedkope lp’s
en platen die in Nederland, of zelfs Europa, niet
uit waren. Mike Oldfields Tubular Bells bijvoor-
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beeld was in eerste instantie enige maanden
exclusief via Bertus verkrijgbaar, evenals de eer-
ste twee lp’s van Deep Purple, Never Mind The
Bollocks van de Sex Pistols en beginjaren negen-
tig de doorbraakalbums van Pearl Jam en Nirva-
na. Zo is Bertus regelmatig de proeftuin van pla-
tenmaatschappijen geweest. Dat mondde uit in
de start van een groothandel, die onder meer
zaken deed met de Nederlandse vestigingen van
de platenmaatschappijen en uiteindelijk als eni-
ge activiteit overbleef. Toen de cd op de markt
kwam, ontstonden er veel cd only-labels, die hun
distributie bij Bertus onderbrachten. Het bedrijf
heeft dan ook een belangrijke rol gespeeld bij de
introductie van de cd. In 1994 werd het Bertus
Automatiserings Systeem (B.A.S., zie kader)
geïntroduceerd, wat medebepalend geweest is
voor de huidige status van Bertus.

In het begin stond Bertus vooral bekend als (paral-
lel)importmaatschappij. Heeft dat de contacten
met de Nederlandse maatschappijen nooit in de
weg gezeten?
“We hebben wel eens problemen gehad en mee-
gemaakt dat maatschappijen ons niet meer lever-
den, maar dat is al heel lang geleden. Vanaf
beginjaren negentig hebben we daarover afspra-
ken kunnen maken en ons daar ook altijd aan
gehouden. Wij zijn natuurlijk niet roomser dan
de paus,maar dat geldt ook voor de industrie.Wij
hebben ook wel maatschappijen dankzij onze
connecties kunnen helpen. Buitenlandse labels
hebben nogal eens het idee ‘Bertus is alleen maar
import en export’, maar dat is niet zo.We zijn een
Benelux-organisatie en hebben ook een promo-
tieapparaat,verkopers, enzovoort.”

Heb je het idee dat de maatschappijen het import-
probleem zelf onder controle hebben?
“Wel beter dan voorheen, maar ik vraag me af of
ze het Europees gezien ooit helemaal onder con-
trole krijgen. En daar pikken wij natuurlijk ons
graantje van mee. We hebben nog steeds die
functie om in de gaten te houden wat waar uit is.
Dat kunnen we echter alleen nog maar Europees
doen, daar is de wetgeving flink op aange-
scherpt.”

Welke productgroepen biedt Bertus aan?
“Cd’s (albums en singles), dvd’s en zo’n 10% van
onze omzet komt nog altijd uit vinyl. Films op
dvd voeren we wel, maar verkopen we maar
beperkt. Muziek-dvd’s daarentegen gaan heel
goed. We proberen de database helemaal com-
pleet te houden, alleen bij games doen we aan
‘cherry picking’, omdat onze klantenkring – de
traditionele platenwinkels – geen aanleiding
geeft daar diep in te duiken.”

Jan van Ditmarsch, hoofd inkoop Bertus Distributie:

“Wij zijn een soort Record
Service Bertus geworden”

Muziekfreaks en ‘langharig tuig’ op alle niveaus hebben de huidige status
van groothandel/distributeur Bertus uit Capelle aan den IJssel bepaald en
verstevigen deze nog dagelijks. Jan van Ditmarsch is als hoofd inkoper al 20
jaar lang ‘het gezicht’ van het bedrijf, maar in Muziek en Beeld vertoont hij
‘zijn tronie’ nu voor het eerst.
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Door Werner Schlosser

B.A.S.

In 1994 introduceerde Bertus het Bertus
Automatiserings Systeem (B.A.S.). Winkeliers kun-
nen de software aanschaffen voor ƒ250,-, maar
wanneer een minimumomzet van ƒ40.000,- gerea-
liseerd wordt, wordt dit bedrag gecrediteerd. Deze
bedragen zijn dusdanig symbolisch (en de drem-
pelomzet wordt volgens Van Ditmarsch door alle
klanten makkelijk gehaald), dat niemand bij Bertus
desgevraagd een equivalent in euro’s kan oplepe-
len. De basis van B.A.S. is de dagelijks ge-update
productdatabase, bestaande uit zo’n 700.000 titels
die Bertus kan leveren (waarvan 40.000 uit voor-
raad). Naast deze zoek- en bestelfunctie geeft
B.A.S. de gebruiker inzicht in de voorraadstatus van
een product, tracklistings, de mogelijkheid een
orderreferentie in te voeren, de eigen inkoophisto-
rie op te roepen, pakbonnen en backorderlijsten te
bekijken. Vijf it-medewerkers zijn continu bezig met
de doorontwikkeling van het systeem. Bertus claimt
dat 90% van de entertainmentwinkels in de
Benelux B.A.S. heeft geïnstalleerd.

1971

Bram Apon en Jan van der
Linden openen Bertus
Warenhuisje aan de Nieuwe
Binnenweg in Rotterdam

1972:

start groothandel aan de
Noordersingel in Rotterdam

1975: 

groothandel verhuist naar
Berkel-Rodenrijs

1978: 

sluiting Bertus Warenhuisje
ten gunste van uitbouw groot-
handel

1979: 

groothandel verhuist twee-
maal (binnen Berkel-
Rodenrijs)

1971: 1972: 1975: 1978: 1979:

Jan van Ditmarsch: “Buitenlandse labels hebben

nogal eens het idee ‘Bertus is alleen maar import

en export’, maar dat is niet zo. ”
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Welk beleid hanteert Bertus als
haar nieuwe product(groep)en
worden aangeboden?
“We nemen nieuwe formaten
niet automatisch op, maar als er
interesse voor is - zoals bij dvd en
nu sacd en dvd-audio - springen
we erop in. Met ons B.A.S. ben je
haast wel verplicht om de nieuwe dragers te vol-
gen. Dat geldt ook op titelniveau. In Bertus
Warenhuisje werd geen Hazes verkocht, maar
door de producten die wij exclusief doen ver-
kopen we tegenwoordig ook aan bijvoorbeeld
Free Record Shops en Music Stores. Omdat
B.A.S. nu bijna overal staat en de klanten erom
vragen kunnen we niet meer zo kieskeurig zijn.”

Hoeveel producten kunnen jullie uit voorraad
leveren?
“Ongeveer 575.000 stuks, verdeeld over zo’n
40.000 titels.”

Brengt dat niet enorme risico’s met zich mee?
“Daar controleren we streng op. Via B.A.S. kij-
ken we naar de inkoop, verkoop en omloopsnel-
heid, en aan de hand van die cijfers wordt er
besteld. Als de voorraad van een titel onder een
bepaald niveau zakt, wordt er automatisch een
order geplaatst.”

Voor welke leveranciers verzorgt Bertus de distri-
butie?
“Alle platenmaatschappijen binnen de Benelux
en grote Europese grossiers.”

Bertus doet de fysieke distributie voor V2
Records (en daaraan gelieerde labels) en bele-
vert veel voormalige klanten van onder meer
Warner Music en BMG. Wat zijn de ambities op dit
vlak?
“Toen de majors het afgelopen jaar hun distri-
butie van buiten de Benelux gingen verzorgen,
hebben wij onze klanten de mogelijkheid gebo-
den die producten via ons te bestellen. Daartoe

hebben wij de catalogi van die maatschappijen
op voorraad gezet. Wij proberen zo goed en
compleet mogelijk te zijn. Daarbij kun je drie
activiteiten onderscheiden: Bertus Groothandel
(producten die niet in de Benelux uitkomen en
onze voorraden van de Nederlandse maatschap-
pijen), Bertus Distributie (fysieke distributie
voor derden) en Bertus Labels (exclusieve distri-
butie voor labels).”

Heeft Bertus in jouw optiek de rol van RSB over-
genomen?
“Door de marktontwikkelingen is dat inderdaad
onbewust zo gelopen. RSB ging dicht, wij
betrokken net ons grotere pand en hebben ons
automatiseringssysteem… Daardoor werden wij
een soort Record Service Bertus. Alleen werken
wij, met ons eigen verkoopteam, actiever dan
RSB deed.”

Hoeveel capaciteit heeft Bertus nog?
“We kunnen de huidige vloeroppervlakte van
3000m2 nog bijna verdubbelen en in totaal 800
à 900.000 producten op voorraad zetten.”
Hoeveel units verstuurt Bertus per jaar?
“Ruim 7 miljoen stuks. Onze jaaromzet
bedraagt rond de ¤50 miljoen.”

Hoe is jullie omzetontwikkeling ten opzichte van
die van de rest van de markt?
“Gunstig. Tegen de markt in groeien wij dit jaar
iets vergeleken met vorig jaar. Het zou ook niet
best zijn als dat niet zo was, met V2 dat erbij
kwam en de majors die uit Nederland vertrok-
ken.”
Hoe verhouden de verschillende productgroepen

zich tot elkaar?
“Ongeveer 75% van de producten
die wij verkopen staat op cd, zo’n
10% is vinyl en ruim 10% dvd.”

Wat een opmerkelijk laag percen-
tage dvd…
“De meeste dvd’s die in de win-

kels verkocht worden, zijn speelfilms en die ver-
kopen wij juist heel weinig. Vooral de bekende
ketens – Blokker, Free Record Shop, Music Store
– zetten daar grote aantallen in weg. Onze klan-
tenkring verkoopt meer muziek-dvd’s en ik zie
het aandeel daarvan de komende jaren dan ook
zeker nog groeien.”

Bertus is niet alleen algemeen distributeur, maar
heeft ook exclusieve distributiedeals. Hoe houden
jullie bij de actieve verkoop die verschillende
belangen gescheiden?
“Voor releases van Jiskefet en Van Kooten & De
Bie en labels als Suburban,Cooking Vinyl en Ulf-
tone hebben wij in de Benelux inderdaad het
alleenrecht op de verspreiding. Een hele belang-
rijke factor is bij ons ook het enthousiasme van
onze verkopers. Als die aan een bepaalde plaat
gaan ‘hangen’, op welk label die ook uit is, zie je
dat vaak terug in de verkoop. In die zin heeft niet
zozeer Bertus, als wel onze verkopers, een grote
signaleerfunctie voor maatschappijen.”

De major platenmaatschappijen hebben steeds
minder mensen ‘op de weg’. Is het denkbaar dat
Bertus in de toekomst vertegenwoordigers inzet
namens haar leveranciers?
“Daar wordt op dit moment niet over gesproken,
maar het is een mogelijkheid voor de toekomst.
Wel is het nu al zo dat onze drie vertegenwoordi-
gers, inspelend op die behoefte, eerder een pro-
duct van een andere maatschappij uit de tas
halen.”

Wie zijn de voornaamste afnemers van Bertus?
“Zelfstandige winkeliers. Dat begon met de pop-
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1983: 

introductie van de compactdisc

1985: 

Jan van der Linden trekt zich
terug; Michiel de Ruiter wordt
directeur

1991:

verhuizing naar Capelle aan
den IJssel (1750m2 magazijn)

1994:

introductie Bertus
Automatiserings Systeem
(B.A.S.)

verhuizing naar de Akeleibaan
in Capelle aan den IJssel
(3000m2 magazijn)

1983: 1985: 1991: 1994: 2002:
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speciaalzaken en is steeds breder gewor-
den. Onze verkopers zijn niet per rayon
ingedeeld, maar hebben allemaal hun
vaste klanten en kunnen dus eerlijk advies
op maat geven.”

Zijn daar, afgezien van winkeliers, ook
exportklanten bij?
“Wat we exporteren zijn niet zozeer de
toptitels, maar juist de independent relea-
ses.Wat dat betreft zijn we een vergaarbak
van al die independents uit al die verschil-
lende landen. Ook daarvoor geldt dat die
exportklant op één punt heel veel inde-
pendent-product kan bestellen.”

Levert Bertus ook aan het impulskanaal?
“Nee, wij hebben het product simpelweg
niet.”

Is er ooit overwogen zelf met meer winkels te
beginnen?
“Integendeel,er is bewust besloten met onze win-
kel te stoppen ten gunste van de groothandel. Er
zijn al teveel winkelformules in Nederland.”

Aan hoeveel (zakelijke) adressen leveren jullie in
totaal?
“Rond de 700.”

Is het denkbaar dat daar in de toekomst particu-
liere adressen bij komen?
“Op het moment dat de internetwinkels opkwa-
men, was dat natuurlijk een hot item en we heb-
ben een prachtige databank met honderdduizen-
den titels, dus we hadden een mooie
consumentensite kunnen openen, maar dat heb-
ben we bewust niet gedaan.Wij hebben gekozen
voor het belang van onze klanten.”

Hoe actief is Bertus op internet?
“Naar de consument matig. De site (www.ber-
tus.com, red.) is op zich niet zo bijzonder, maar
met een klantnummer kom je wel veel verder.
Dan kun je alle voornoteringen, release-info en
hoesjes raadplegen,bestellen,enzovoort.”

Hoe zijn zaken als het wegvallen van Home
Entertainment Services, Discourier en Hitbox, de

sluiting van RSB en de beslissing van de meeste
majors om hun distributie vanuit het buitenland
te verzorgen door Bertus ontvangen?
“Met open armen, maar niet met gejuich. Met
de firma’s die gesloten zijn, hadden we een goe-
de relatie. Bovendien: concurrentie is goed, dat
houdt je scherp.”

In welke mate hebben deze ontwikkelingen de
positie van Bertus op de Benelux-markt ver-
sterkt?
“Het heeft ons zeker geen kwaad gedaan, maar
dat kan ik niet in een getal uitdrukken. De
introductie van B.A.S.was echter veel belangrij-
ker voor onze ontwikkeling.”

Hoe groot is het marktaandeel van Bertus
momenteel?
“Mijn gevoel zegt me dat het 10 à 15% is, maar
dat is maar een gevoel. Het zal ook per maat-
schappij verschillen. Je zou het eigenlijk aan
hen moeten vragen. Wat ik wel hard kan
maken, en wat een goede indicatie geeft, is de
hoeveelheid winkels die B.A.S. gebruikt. Dat
zijn er circa 1000 in de Benelux, inclusief de
ketenwinkels, wat een dekking van 90% bete-
kent.”

Wat beschouw je als je grootste concurrenten?
“Media Motion Logistics, Rigu Sound, S.E.S.,
DOCdata en Distritop, in die volgorde.”

In zowel industrie als retail zie je
steeds meer concentratie. Voorzie je
dit ook aan de groothandels- en
distributiekant?
“Nee, ik zie nauwere samenwer-
king niet gebeuren. Ik zou niet
weten hoe wij en bijvoorbeeld Rigu
elkaar zouden kunnen aanvullen.
Ik geloof ook niet in een grotere
slagkracht naar de industrie toe.
Dat zullen we als Bertus zelf moe-
ten doen.”

Voor hoeveel groothandels en
distributeurs is er plaats op de
Nederlandse markt?
“Ik denk voor twee distributeurs en
drie groothandels. Daarbij zal Ber-

tus in beide categorieën een van de spelers zijn.
Volgens mij wordt het in de toekomst steeds
belangrijker om behalve sec de distributie ook
een deel verkoop te doen.”

Wat is over vijf jaar de kernactiviteit van Bertus?
“Sales en distributie. Ik ben ervan overtuigd dat
er altijd fysiek product zal blijven, dus op dit
moment denken wij niet na over digitale distri-
butie.”

Als je een film zou maken over de Bertus-
geschiedenis, hoe zou die dan heten?
“Schoenmaker blijft bij zijn leest.”

december 2003   11
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Akeleibaan 59
2908 KA Capelle a/d IJssel
(t) 010 264 1500
(f) 010 264 1580
(i) www.bertus.com

Bertus verzorgt naast haar specialiteit, fysieke
distributie, ook marketing, promotie, verkoop,
orderverwerking, opslag en facturatie. Ongeveer
110 mensen houden zich daarmee bezig, waaron-
der 14 inkopers, 10 Benelux-verkopers, 20 EEG-
medewerkers en 45 personen in het magazijn.
Op dit moment kent het bedrijf tien aandeelhou-
ders/financiers, die allen bij Bertus werken. Onder
hen zijn directeur Michiel de Ruiter en de hoofden
inkoop Bram Apon en Jan van Ditmarsch.

Het ruim een jaar geleden nieuw geopende pand van Bertus heeft

3000m2 magazijnruimte, waar zo’n 575.000 items op voorraad staan.
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