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Het is van alle branches: zodra speciaalzaken het succes van een product 

hebben aangetoond, gaan andere kanalen met dat succes aan de haal. De 

entertainmentbranche weet daar alles van. Toch lijkt op internet een 
tegengestelde beweging aan de gang. Free Record Shop speelt daar geen 

rol van betekenis, maar bol.com is de grootste online-
entertainmentverkoper. De breedte van het bol-assortiment geeft echter 

weer ruimte aan partijen die de diepte durven ingaan en een niche 
opzoeken. 

 
Een goed recent voorbeeld is ArkivMusic.eu, dat zich 100% richt op de 

klassiekliefhebber. Het bedrijf heeft een deal met (en de naam van) de 
Amerikaanse site, die op die markt veruit marktleider is op klassiek 

gebied. Maar waar bol.com steeds meer een warenhuis wordt, is 
ArkivMusic meer een distributeur. Het heeft zelfs een eigen label (Newton 

Classics), waarop niet meer leverbare ‘klassiekers’ van grote labels als 
Decca en Deutsche Grammophon heruitgegeven worden. 

 

Nu kun je natuurlijk niet zo maar elk buitenlands concept ook in 
Nederland lanceren. Sterker: de distributie van ArkivMusic richt zich niet 

alleen op ons land, maar op heel Europa. Het vertrouwen en de ambities 
van de initiatiefnemers zijn echter groot. Zo valt op de site te lezen dat 

men voor het einde van dit jaar 120.000 unieke titels wil kunnen leveren 
‘aan iedere klassieke muziekliefhebber in alle 49 Europese landen’. En: 

‘Het is onze ambitie elke klassieke muziekuitgave op CD, SACD en DVD te 
kunnen leveren’. Stevig, maar meetbaar. En zo horen doelstellingen 

geformuleerd te zijn. 
 

Voor een site die zo naar volledigheid streeft, is het eigenlijk vreemd dat 
die nog alleen fysiek product aanbiedt. Er is ook markt voor klassiek in 

digitale vorm, getuige de hoeveelheid downloads en streams die 
respectievelijk iTunes en Spotify aanbieden. En aan de andere kant van 

het spectrum: bladmuziek, is dat niet typisch een product dat bij 

ArkivMusic past? 
 

Valt er nog meer te zeuren? Natuurlijk. Veel productafbeeldingen zijn niet 
scherp, dezelfde cd’s worden op meerdere plaatsen op de homepage 

aangeboden (zonde van de ruimte), een ‘aanbieding’ van €107,99 komt 
wat vreemd over (totdat na doorklikken blijkt dat het om een 52CD-set 

gaat), op de banner ‘Recommendation’ had met evenveel gemak - en 
korter - ‘Tip’ kunnen staan… 

 
Maar dat zijn kleinigheden. Ik geloof in doelgroepbenadering op internet, 

en dit is daar een voorbeeld van. Een kansrijk voorbeeld, in mijn ogen. Al 
was het maar omdat de initiatiefnemers dezelfde mensen zijn die ook 

achter Brilliant Classics zaten, het klassieke label van drogist Kruidvat. En 



we weten welke aardverschuiving dat in het fysieke 

entertainmentretaillandschap heeft veroorzaakt… 
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