
Column Werner Schlosser – Moet tweedehands eerste keus 

worden? 

 

Een land krijgt het (muziek)retaillandschap dat het verdient. Die conclusie 
trek ik nadat ik de afgelopen week kort in Groot-Brittannië en Frankrijk 

was. En als die stelling klopt, ziet het er voor de Nederlandse 

muziekwinkels niet rooskleurig uit. 

 
De fysieke entertainmentmarkt staat onder druk. Niet alleen in Nederland, 

maar overal. Alom aangedragen oorzaak: de digitalisering. Aangevoerd 

bewijs: met de verkoop van vinyl gaat het wel goed. Nu is dat laatste 

ontegenzeggelijk waar, maar een stijging van bijna niets naar een klein 
beetje is nog altijd marginaal. Zeker gezien de snelle neergang van de cd-

verkoop. Maar elk lichtpuntje is er een en verdient een vermelding. Bij 

deze dus. 

 
Volgens puristen is het grootste verschil tussen digitale muziek en muziek 

op fysieke dragers de kwaliteit. Dat is lang niet altijd zo, en zeker niet 

altijd hoorbaar, maar die discussie hoort thuis op de nerdfora. In mijn 

optiek is de prijs het grootste verschil tussen muziek die je op internet of 

in cd-winkels koopt. Precies dezelfde muziek is goedkoper als digitaal 
bestand dan geperst op een schijfje. De redenen zijn duidelijk en legio: 

geen of minder kosten voor huur, personeel, fabricage, verpakking etc. En 

de consument neemt massaal genoegen met het ontbreken van een mooi 

hoesje en - voor zover hij dat waarneemt - een iets mindere 
geluidskwaliteit. 

 

Toch zijn er nog altijd mensen die graag iets willen kunnen vastpakken en 

doorbladeren. Kijk bijvoorbeeld naar het succes (al dan niet relatief) van 
vinyl en platen-/cd-beurzen. Zeker, het aantal fanaten slinkt en ook zij 

gaan alles bij elkaar wellicht minder geld aan muziek uitgeven. Het voert 

dus te ver om hen als ‘redders’ van de entertainmentbranche te 

bestempelen, maar zij bepalen voor een deel daarvan de komende jaren 

nog wel het bestaansrecht. Deze consumenten zijn vooral actief in het 
duurdere segment (luxe uitgaven, boxsets) en op impulsniveau (budget- 

en tweedehands materiaal). Daardoor hebben winkeliers die zich op het 

middensegment (nieuwe fullprice-cd’s) richten, het (extra) moeilijk. 

 
In het buitenland zie je dat al heel duidelijk. In landen als Spanje en 

Frankrijk bestaan bijna geen zelfstandige muziekwinkels meer. Daar moet 

je naar hypermarkten als Carrefour en Cora, of warenhuizen als El Corte 

Inglès. Die zetten maar een veilig (dus smal) topassortiment neer, een 
wat uitgebreidere selectie backcatalogus (voornamelijk midprice) en 

verder impulsproducten. 

Engeland heeft een levendiger muziekcultuur en –traditie. Ook daar zijn 

de gespecialiseerde entertainmentketens (op HMV na) verdwenen, maar 
floreert nog altijd een circuit van zelfstandige winkels, al is dat de 

afgelopen jaren fors uitgedund. Mijn favorieten zijn de winkels van de 



keten Music & Video Exchange, gespecialiseerd in in- en verkoop van 

vinyl, cd’s en dvd’s. Veel Britse dj’s dumpen er (letterlijk en figuurlijk) de 

cd’s die ze van de muziekmaatschappijen gekregen hebben. Die komen er 

‘voor weinig’ in de bakken, nog altijd voorzien van de sticker ‘Promotional 
copy only, not for sale’ ;-). Voor enkele ponden kun je er cd’s kopen die 

net uit zijn of zelfs nog moeten verschijnen, en cd-singles kosten enkele 

tientallen pence. Vorig weekend kocht ik voor nog geen 50 pond 59 cd’s 

en singles. U kent dat spreekwoord met dat kind en die snoeppot? 
 

Mijn doembeeld is, dat de ontwikkelingen binnen de Nederlandse 

entertainmentretail die in Frankrijk en Spanje zullen volgen. Gelukkig zie 

je - bij zelfstandige ondernemers maar ook bij grotere spelers als Free 
Record Shop en bol.com - steeds meer initiatieven om tweedehands 

producten te verkopen. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Hopelijk 

weet retail op deze manier de groep consumenten die nog wel fysiek 

product wil kopen, maar niet meer op de dag van release en al helemaal 
niet tegen de volle prijs, (langer) aan zich te binden. 
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