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Weton-Wesgram is groot geworden in de jaren
80, ongeveer tegelijk met de opkomst van de cd.
“Wij brachten toen nog vooral sixties-materiaal
uit,” herinnert Van Duin zich. “Dat was precies
de muziek die de eerste cd-kopers in hun jeugd
op vinyl gekocht hadden, en nu wilden vervan-
gen. In de loop der tijd zijn we er steeds meer
andere genres bij gaan doen, zoals new age,
cubaans/latin, wereldmuziek en Iers. Inmiddels
hebben wij zo’n 150.000 tracks in onze catalo-
gus. Bij elk product dat wij uitbrengen stellen
wij ons ten doel er minimaal 5000 stuks van te
verkopen. Als we in de mix dat soort aantallen
verkopen, doen we het goed. Door acties met en
inspanningen van retailers op de winkel-
vloer moeten die producten hun weg
naar het publiek vinden. Je zult ons geen
tv-campagnes zien doen, want wij com-
municeren niet rechtstreeks met de con-
sument. Dat laten wij graag over aan
onze afnemers.”

Boeken, budget, buitenland
Gezien de totale marktontwikkeling
maakt Weton-Wesgram een tegengestel-
de beweging door. Het Oud-Beijerland-
se bedrijf heeft drie takken: boekenuit-
geverij De Eekhoorn, budget (audio en
video) en import/export. “Met name
export is voor ons van groot belang. Met
de export van fullprice- en budgetreper-
toire wordt zo’n 55% van onze totaalom-
zet gegenereerd. De afzet is vorig jaar
zelfs met 15% gestegen. Overigens han-
delen wij - in tegenstelling tot wat ande-
ren wel eens denken - alleen in EEG-persingen,
want die mogen vrij en legaal binnen de Euro-
pese Unie circuleren. De Eekhoorn zorgt
momenteel voor zo’n 1% van de totaalomzet, en
de resterende 44% komt dus voor rekening van
het budget- en importmateriaal.Vorig jaar heb-
ben in totaal 10 miljoen budgettitels ons maga-
zijn verlaten. Dat aantal is 25% hoger dan in
2000, wat correspondeert met een omzetplus

van 20%. Het eerste kwartaal van dit jaar heb-
ben we 9% geplust.”

Cross-over
De boekenuitgeverij is sinds 1 januari 1999
actief. Van Duin: “We zijn daarmee begonnen
om een cross-over te bewerkstelligen tussen
boeken, het speelgoedkanaal en de audiobran-
che. Het bereiken van die cross-over wordt bij
Weton-Wesgram een speerpunt voor het
komende jaar. Zoals bij al onze producten is
onze prijsfilosofie ook bij de boeken samen te
vatten als ‘betaalbare kwaliteit’. De consumen-
tenprijs van de meeste titels bedraagt slechts

¤5,99. Daaronder vallen ook enkele van onze
toptitels, zoals Pietje Puk, De Olijke Tweeling en
Oki & Doki. Daarnaast hebben wij onlangs de
exclusieve Nederlandse distributierechten ver-
worven voor de boeken van bekende films als
Tomb Raider en Spider-Man.”

Dvd-licenties
De budgetproducten die Weton-Wesgram uit-

brengt vallen uiteen in nationaal repertoire (met
name kinderproduct) en internationaal reper-
toire. Om die tracks te mogen uitbrengen, zijn
uiteraard licenties nodig. “Er zijn veel licenties
te koop in de wereld, waarvan vele non-exclu-
sief. Wij kopen die rechten op een zo grote
schaal in, dat wij hele lage prijzen voor onze
producten kunnen vragen. De grote platenmaat-
schappijen verstrekken over het algemeen geen
licenties voor budgetcompilaties. Als gevolg van
die opstelling zijn diverse artiesten hun eigen
nummers later opnieuw gaan opnemen en licen-
seren die dan zelf uit. Zij zijn immers zelf eige-
naar van die nieuwe opnamen. Dat verklaart dat
er wel eens re-recordings op onze verzamelaars
voorkomen.”
De zoektocht naar nieuwe cd-licenties heeft
echter plaatsgemaakt voor een ware jacht op
dvd-rechten. “Wij willen veel actiever worden
met dvd. Dat moet binnen tweeëneenhalf jaar
25% van onze Nederlandse omzet gaan uitma-
ken. Daartoe zijn we van plan om exclusieve

distributiedeals te sluiten met buiten-
landse labels. Zo staan wij nu op het
punt een overeenkomst te tekenen met
een grote Italiaanse maatschappij op het
vlak van tekenfilms. Zij hebben bewer-
kingen gemaakt van bijna alle Disney-
titels, evenals van het levensverhaal van
Jezus. Daar heb ik hoge verwachtingen
van.”

Standaard-ppd
In maart jl. bracht Weton-Wesgram
haar eerste dvd-titels op de markt: zes
Tik Tak-titels en drie van Dik Trom,
allemaal met een ppd van ¤4,69.
Momenteel worden er ook Sesam-
straat-dvd’s ontwikkeld. “Die zullen
iets duurder worden, maar maximaal
¤5,69,” aldus Van Duin. “We willen
eerst een goede lijn van kinderrepertoi-
re op dvd uitbrengen en dat later uit-

breiden. Dat kan alle kanten opgaan. Ik denk
aan oude films - zelfs in zwart-wit - van bij-
voorbeeld Alfred Hitchcock of John Wayne,
maar ook documentaires over bijvoorbeeld
piramiden, Paaseiland, enzovoort. Tijdloze
producten dus, die allemaal een ppd krijgen
van ¤4,69. Het spreekt voor zich dat de uit te
brengen films worden ondertiteld en de kin-
der-dvd’s nagesynchroniseerd. Dat heeft wel

Het doel van Weton-Wesgram-directeur Willem van Duin:

“Dvd moet binnen 21/2 jaar 25%
van onze omzet uitmaken”

Weton-Wesgram, ooit geassocieerd met covers, re-recordings en parallelim-
porten, houdt het toch maar mooi al een kwarteeuw vol. Aan de vooravond
van het 25-jarig jubileum - dat op 14 september gevierd wordt - werpt direc-
teur en medewerker van het eerste uur Willem van Duin licht op zijn toe-
komstplannen, waarin dvd een belangrijke plaats inneemt.
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Door Werner Schlosser

“Je zult onze dvd’s in principe niet voor ramsjprijzen in het groot-

winkelkanaal tegenkomen.”
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gevolgen: deze bewerkingen leveren een hoge-
re kostprijs op, wat betekent dat we in de loop
der jaren niet 5000, maar 10.000 units per titel
moeten verkopen. Een extra risico hierbij is
dat die hogere verkoop, vanwege de lokalise-
ring, alleen in Nederland zal plaatsvinden.
Ons vertrouwen in dvd is echter dusdanig, dat
wij toch gaan voor een standaard-ppd van
¤4,69. Voor dat geld komen er natuurlijk geen
extra’s op. Maar dat hoeft ook niet, want in dat
prijssegment gaat het om de films. Bijkomend
argument is, dat wij vooral het kinderproduct
zo simpel mogelijk willen houden. Wel wor-
den de originele opnamen digitaal bewerkt,
zodat er een zichtbare kwaliteitsverbetering is
ten opzichte van de vhs-release.”
Gevraagd of de dvd’s van Weton-Wesgram, met

deze prijs, niet bij uitstek geschikt zijn voor ver-
koopkanalen waar entertainmentproducten
geen core-business zijn, zegt Van Duin: “Wij
zijn niet van plan om met onze dvd’s te gaan
stunten, ook al zou ik dan hogere aantallen
kunnen behalen. Je zult onze dvd’s in principe
niet voor ramsjprijzen in het grootwinkelka-
naal tegenkomen.”

Einde musicassette
De definitieve focus op dvd zal vanaf 1 januari
2003 gestalte krijgen. Vanaf die datum zal
Weton-Wesgram ook geen nieuwe musicasset-
tes meer produceren. “Vhs blijven we nog wel
voeren, maar daar zullen we niet teveel risico’s
meer mee nemen. Cd’s blijven ook, maar die
zullen we voortaan standaard voorzien van

meerwaarde. Dat kan zowel in de vormgeving
zitten (digipacks, slipcases) als in de muziek
(remasteren).
Over dat soort zaken denkt Van Duin zelf actief
mee. Tijdens het gesprek valt meerdere malen
op dat hij nog zeer betrokken is bij het beden-
ken en maken van de producten. De huidige
organisatiestructuur biedt hem daarin, naar zijn
idee, te weinig mogelijkheden. Hij wil zich nog
nauwer gaan bezighouden met productontwik-
keling, het sluiten van contracten en de begelei-
ding van de buitendienst, zowel nationaal als
internationaal. Om daarvoor ruimte te creëren
zal Van Duin in de nabije toekomst een groot
deel van de dagelijkse leiding overdragen aan
adjunct-directeur Nina Boender en financieel
directeur Peter Keizerwaard.
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