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Wat stoorde je vooral aan het artikel?
“Dat een aantal retailers volop gelegenheid
krijgt om de NVPI aan te vallen, zonder weer-
woord. Ze weten het beter. Over tendentieuze
berichtgeving gesproken… Maar, terwijl ze de
NVPI verwijten maken, is het van een ongelofe-
lijke kortzichtigheid.”

Een van de verwijten was, dat het NVPI-
rapport schade zou kunnen toebrengen
aan het vertrouwen in de home-enter-
tainmentmarkt…
“Rick Guurink meent dat wij voor zijn gerief
een rapport moeten uitvaardigen waarin we
concluderen dat de entertainmentmarkt fors
gegroeid is. Ons bericht ging echter even niet
over de hele entertainmentmarkt, maar over de
muziekmarkt. De markt van platenmaatschap-
pijen die wij vertegenwoordigen. En die was
gezakt. Dat Rick zoveel telefoons verkoopt of
films of dropveters of andere entertainment-
producten, is voor dit bericht geheel niet rele-
vant; dat hij ongeruste kredietverleners aan de
lijn krijgt: sorry, daar hebben wij echt geen
boodschap aan. De bedrijven die muziek ver-
kopen en verlies lijden, worden ook niet vet van
wat er dan wel aan andere producten verkocht
wordt! Staat een slager te juichen als iedereen
vegetariër wordt? Tja, voor Albert Heijn maakt
het niet uit.”

De berichtgeving zou te nadrukkelijk
over de dalende audiomarkt gaan en te
weinig over het succes van muziek-dvd…
“Vooruitlopend op de presentatie van de cijfers
van de wereldwijde muziekindustrie, hebben
wij de stand van zaken van de Nederlandse
muziekmarkt in het eerste halfjaar 2002 naar
buiten gebracht. Helaas –15%. Natuurlijk is
muziek-dvd een succes! Alleen in die periode
nog veel te weinig, namelijk maar 3% van 
de audio-omzet. Dat was in ons bericht meege-
nomen. Ook dat dit groeit; en ook dat de ver-

wachtingen voor het tweede halfjaar beter
zijn.”

Toch zou de NVPI er niet in slagen de
publieke opinie te bespelen…
“Barend Fransen ontneemt ons het recht op
woordvoerderschap namens de branche! Wees

gerust, ik wil helemaal niet namens Barend
Fransen spreken, heb dat ook nooit gedaan en
zal dat nooit doen! Wij spreken niet namens
retail! De NVPI Audio spreekt namens de
muziekindustrie en als wij redenen hebben om
het slechte nieuws dat er is naar buiten te bren-

gen, doen we dat. Zeker, wij hebben ook een
NVPI Video en een NVPI Interactief. Ook die
komen incidenteel met marktberichten. En als
het ons (de drie afdelingen) goeddunkt, komen
we met een gezamenlijk bericht. Maar nu ging
het even over muziek en daar gaat het slecht. En
we doen er alles aan om het tij te keren, hetgeen
we ook allemaal hebben gezegd in de pers-,
radio- en tv-berichten. En ook de boodschap
zelf in het bericht beoogt daartoe bij te dragen,
maar dat is de heren detaillisten blijkbaar niet
opgevallen.”

Hoe staat de politieke lobby ervoor?
“Wij zitten in een heel belangrijke tijd als het
gaat om nieuwe wetgeving. Voor de muziekin-
dustrie is het essentieel dat de politiek recht-
streeks en via de pers weet hoe de zaak ervoor
staat. Het gaat om de acceptatie van de nood-
zaak van kopieerbeveiligingen, de controle over
distributie via internet en in het verlengde daar-
van belangrijke stappen voor de piraterijbestrij-
ding. De NVPI heeft als taak om duidelijk te
maken waar het om gaat. Als het slecht gaat,
moet je dat communiceren, want een deel van
de oplossingen ligt in belangrijke mate bij de
politiek en de wetgever, in Nederland en in
Brussel. Maar nee, ik moet van de lokale
middenstand een ‘goed-nieuwscampagne’ star-
ten: hééé, muziek hebben we toch al opgege-
ven! Hou toch op met die onzin! Als je niet het
probleem schetst, hoef je ook geen oplossingen
te verwachten.”

Zou het niet beter zijn als de oplossingen
door de entertainmentbranche zelf wer-
den aangedragen?
“Natuurlijk zitten de oplossingen niet alleen 
in de wetgeving: de industrie is flexibel en 
doet er zelf ook van alles aan om een negatief
tij te keren. Nieuwe dragers zijn daar een
onderdeel van. Nieuwe online-distributie-
methoden zijn daar een onderdeel van. Over
online-distributie maakt de NVGD zich wel
eens druk. Waarom zou dat dan wel schadelijk
zijn voor de detailhandel? Die verkopen toch
vooral andere producten? Maar platenmaat-
schappijen gaan over muziek. En daar ging 
het bericht van NVPI Audio ook over. De
muziekdetailhandel gaat kennelijk niet meer
over muziek; dat is jammer, maar leg dat niet bij
ons neer.”

Opinie

Paul Solleveld furieus over kritiek van winkeliers

“Het is van een ongelofelijke 
kortzichtigheid!”

In de oktobereditie van Muziek en Beeld was een belronde onder diverse
retailers opgenomen, waaruit bleek dat de manier waarop de NVPI haar
halfjaarcijfers 2002 naar buiten had gebracht volgens hen ‘te negatief’ zou
zijn geweest. De in dit stuk geuite kritiek op de NVPI schoot haar directeur
Paul Solleveld echter in het verkeerde keelgat en ontlokte hem een ongekend
felle reactie.

Door Werner Schlosser

“De NVPI Audio spreekt namens de muziekindustrie

en als wij redenen hebben om het slechte nieuws

dat er is naar buiten te brengen, doen we dat.”
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