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After silence, that which comes nearest
to expressing the inexpressible is music.
Aldous Huxley. Music at Night. 1931
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“

Did I listen to pop music because
I was miserable? Or was
I miserable
because I listened
to pop music?

“

John Cusack.
High Fidelity. 2000.

inleiding

Afbeelding 2/ John Cusack in High Fidelity

Muziek is meer dan het geluidsbestand alleen. Het maakt deel uit van ons leven is dan ook
vaak present tijdens onze vrije tijdsmomenten zoals op festivals en feestjes, in de wagen of
tijdens het sporten. Daarnaast wordt muziek aangewend om een uiting te geven aan onze
emoties die gaan van optimisme tot melancholie. Omwille van de kracht en de
veelzijdigheid van muziek, zou in theorie de muziekwinkel niks anders kunnen zijn dan een
innemende plek waar men samenkomt om muziek te beluisteren en nieuwe muziek te leren
kennen. De digitale evolutie die het laatste decennium de muziekindustrie fors in beweging
heeft gezet, heeft een einde gemaakt aan deze utopie. De ontmoetingsplaats die door de
muziekwinkel vertegenwoordigd werd, heeft zich verplaatst naar het online forum wat als
gevolg heeft gehad dat het hele muziekgebeuren in zekere mate is terug gevallen tot een
meer oppervlakkig en afstandelijk gegeven van audio (en video). In hoofdstuk één De
evolutie van de muziekdrager wordt deze verschuiving chronologisch voorgesteld in relatie
tot de wending in de fysieke en digitale muziekverkoop. We gaan enkele decennia terug in
de tijd om de volledige evolutie van de muziekdragers te beschrijven als aanloop naar
deze recente ontwikkelingen van de muziekindustrie. Hoofdstuk twee De aanleiding van
het probleem vormt het eerste speerpunt van het onderzoekend bestuderen van de
recessie van de fysieke muziekwinkel. Er komt aan bod hoe groot de invloed van het
internet is geweest op deze digitale ommekeer. In datzelfde hoofdstuk is, na een
literatuuronderzoek in de retailwetenschappen, beschreven welke andere,
maatschappelijke factoren onze perceptie ten opzichte van muziek mee bepaald hebben.
Als tweede speerpunt van het onderzoek koppel ik het muziekgebeuren aan de
beleveniseconomie. Belgische festivals, zoals Pukkelpop en Rock Werchter, zijn in een
oogwenk uitverkocht. Ook bij concerten in de Ancienne Belgique, de Vooruit of het
Sportpaleis is de zaal tot de nok gevuld met jonge en minder jonge muziekliefhebbers.
Men is dus nog steeds bereid om geld neer te tellen voor muziek, maar niet langer voor het
fysieke muziekproduct. In het derde hoofdstuk Inspelen op de beleveniseconomie wordt
beschreven waarom muziekliefhebbers niet meer warm lopen voor de nieuwste cd of
vinylplaat en hoe in de muziekwinkel een ervaringsgerichte winkelomgeving kan gecreëerd
worden.
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Het vierde hoofdstuk, Don’t fight digital, think physical, gaat verder met een vergelijking
tussen het materiële en het digitale product en geeft ook aan welke positie de cd of de
vinylplaat de dag van vandaag nog inneemt in het muzieklandschap. Omdat de
probleemstelling –de terugloop van de fysieke muziekwinkels- een relatief jong probleem
is, is tijdens het literatuuronderzoek beroep gedaan op vrij recente werken met betrekking
tot de retailwetenschappen. Tevens zijn ook recente artikels, wetenschappelijke journals en
berichten op retailblogs beschouwd om dit actueel onderwerp door te lichten.
Tot slot werden een aantal bevindingen van het onderzoek getoetst tijdens drie case
studies, want nergens zal het slinken van de muziekwinkel zo goed geïllustreerd kunnen
worden als in de praktijk. De resultaten van de case studies zijn terug te vinden in
hoofdstuk vijf.
Het doeleinde van deze thesis is tot een ontwerp te komen voor een muziekwinkel die de
bezoeker stimuleert om muziek opnieuw te ervaren. Een muziekwinkel waar muziek
dezelfde positieve noot krijgt als op een concert of een feestje en dat het kopen van het
muziekproduct niet meer is dan een logisch gevolg van deze ervaring. Het onderzoek en
het ontwerp zijn vanuit volgende onderzoeksvraag ontwikkeld:

Hoe zou een retailconcept de consument
kunnen stimuleren om muziek te ervaren?
En hoe kan deze ervaring bijdragen tot het
aankopen van een muziekproduct?
Het ontwerp van mijn masterproef, dat een vertaling is van het antwoord op deze
vraagstelling, is gesitueerd in de historische site Huis Hoste en de Koloniale Waren in
Hasselt. Het pand is geselecteerd als beste, ruimtelijke omsluiting voor het ontwerp van de
muziekwinkel van de toekomst. Het beschermd monument leent zich uitstekend tot een
muziekwinkel en aanverwante muziekactiviteiten omwille van zijn veelzijdige infrastructuur
met uitstraling en eigenheid. In het pand onderscheiden we twee gedeeltes met elk hun
eigen geschiedenis en karakteristieken: het voormalige magazijn en het aangrenzende
woonhuis. Door deze splitsing is het mogelijk om in het ontwerp naar verschillende
invullingen toe te werken en zo met één concept een zo breed mogelijk publiek te
bereiken. Het staaltje imposante, modernistische architectuur kan met behulp van deze
nieuwe bestemming een culturele integratie zijn in de stedelijke en zakelijke context van de
stationsbuurt in Hasselt. In hoofdstuk zes Huis Hoste, de muziekwinkel van de toekomst
achter een historische façade wordt het historisch-cultureel belang van de site uitgediept.
Tevens wordt aangetoond hoe de context van de voormalige fabriek met bijhorende
woning een cultureel en artistiek verlengstuk krijgt in het ontwerp.
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onderzoek

Afbeelding 3/ Portrait of Milt Gabler, Herbie Hill, Lou Blum, and Jack Crystal in the Commodore Record Shop. New York (1947)
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De evolutie van de muziekdrager
Op bijhorende tijdshistoriek is de evolutie van de voornaamste muziekdragers van de afgelopen
83 jaar geschetst. Deze geeft aan dat het digitale en online kanaal aan terrein wint, maar dit
uiteindelijk wel ten koste van de fysieke muziekwinkel, die jaar na jaar verder uit het straatbeeld
verdwijnt. Sinds de eeuwwisseling heeft het fysieke product dan ook plaats geruimd voor het
digitale tijdperk. Sindsdien volgen de technologische innovaties mekaar in snel tempo op en
binnen de muziekbranche is dit niet anders geweest. Sinds de jaren 2000 krijgen we een snelle
opvolging en toevoeging van nieuwe mediums en muziekdragers, terwijl in de decennia voordien
dat proces veel meer geleidelijk verliep. Daarom wordt in de tijdlijn, wanneer de digitale
muziekverkoop de hoogte is ingegaan, gedetailleerder ingegaan op de belangrijkste
gebeurtenissen die betrekking hebben tot de evolutie binnen de digitale muziekindustrie. De
veranderingen van het afgelopen decennium worden geïllustreerd aan de hand van 2 algemeen
gekende ondernemingen: ten eerste, Apple, pionier in de digitale muziekindustrie, vooral online
maar ook door hun vooruitstrevende producten. En als tweede, de Free Record Shop –voortaan
FRS genoemd-. Deze cd-winkel heeft op de fysieke muziekmarkt een naambekendheid van 99%
is gebleken uit het gepubliceerde consumentenonderzoek ‘Bekendheid Winkelketens 2002'
uitgevoerd door het NIPO marktonderzoekinstituut. Het is niemand onbekend dat de FRS de
laatste jaren te lijden heeft onder de illegale concurrentie op het net. De aanpak van de FRS om
het hoofd boven water te houden, geeft aan hoe het gesteld is met de populairste muziekwinkel in
het retaillandschap. Nu Free Record Shop onderhandelt met investeringsmaatschappij ProCures
over een overname, wordt de toekomst nog onzekerder. Er is een grote reorganisatie gaande
waarbij al vele filialen verdwenen zijn. De resterende winkels zijn hun voorraad aan het uitdunnen
met acties en promotiestunts (Schlosser, 2013). Ook andere grote muziekwinkels hebben een
gelijkaardige weg afgelegd in de strijd tegen het illegaal downloaden en de concurrentie van de
grote ketens zoals Mediamarkt en Saturn, die cd’s tegen uitzonderlijk lage prijzen verkopen
(Van de Perre, 2009). Zo sloot de muziekwinkel Bilbo in Antwerpen in 2009 de deuren, kort nadat ook
het bijna legendarische Brabo Records op de Grote Markt dicht was gegaan.
In het overzicht is ook schematisch de muziekverkoop weergegeven die duidelijk gelijklopend is
met de evolutie en de hoogtepunten van de muziekdragers. De cijfers die gebruikt zijn om de
muziekverkoop in beeld te brengen zijn afkomstig van: RIAA year-end shipment statistics en IFPI,
International Federation of the Phonographic Industry.

1.1 Van vinylplaat tot MP3-bestand
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In 1930 lanceerde RCA Victor de eerste commerciële vinylplaat, een type van de
grammofoonplaat. Door de jaren heen –voornamelijk in de jaren veertig en vijftig- kwamen er
allerlei varianten op de markt die van mekaar verschilden in diameter en toerental van de plaat.
Het meest gekende type is de lp (de langspeelplaat of de long player) van dertig centimeter en
een toerental van 33 1/3 (Sullivan, n.d.). De daaropvolgende decennia is de plaat de belangrijkste
muziekdrager geweest tot deze verstoten werd door compactere en meer hanteerbare mediums.
In 1978 kent de vinylplaat zijn hoogtepunt. In het subhoofdstuk Think outside the (jewel)box zullen
we zien dat de vinylplaat zijn plek behoudt in de muziekwinkel, onder andere door zijn retrolook
en attractiviteit. Sinds 2008 stellen we vast dat de platenverkoop opnieuw stijgt.

1964 / 1965

Philips brengt de cassette uit. Aanvankelijk werd het medium op de markt
gebracht om spraakopnames op te nemen (Hartman, n.d.), Vandaar dat de cassette binnen dit
overzicht een aarzelende start neemt. Maar technologische verbeteringen maakten de cassette
tot een nieuw begrip in de muziekindustrie. Wanneer Sony in de jaren tachtig de walkman op de
markt brengt en autofabrikanten cassetteradio’s in de auto’s plaatsen, worden de vinylplaten naar
de achtergrond geschoven om plaats te maken voor de audiocassettes (Hartman, n.d.). Cassettes
verkopen dan ook het best eind jaren tachtig maar zullen een snelle terugval kennen na de
ontwikkeling van de cd. Opvallend is dat de cassette de dag van vandaag niet meer meetelt als
muziekdrager maar wel nog gebruikt wordt voor spraakopnames op antwoordapparaten en
memorecorders, de functie waarvoor het aanvankelijk ook ontworpen was.
De introductie van de cd, de compact disc, kunnen we situeren in 1982 (Kenney, n.d.). De cd heeft
enkele jaren de tijd nodig gehad vooraleer deze een prominente positie had ingenomen in de
muziekindustrie (geschiedenis, n.d.). De komst van de cd werd aanvankelijk met een dosis scepsis
onthaald. Grote en kleine platenmaatschappijen wilden hun vingers niet verbranden aan de
opvolger van de cassette en de vinylplaat. De cd is deze concurrentie eigenlijk pas echt
aangegaan op het einde van de jaren tachtig, toen de cd betaalbaar werd om als muziekdrager
te fungeren (Kenney, n.d.). Kort na de introductie van de cd, zal Sony de Discman uitbrengen om zo
het grote publiek kennis te laten maken met de goede geluidskwaliteit van de cd. Stereoketens en
cd-spelers zullen snel volgen (Kenney, n.d.). De voortdurend zakkende prijs van cd-spelers zette
steeds meer consumenten aan tot het aanschaffen ervan en doordat de industrie het bijna
complete albumrepertoire van de laatste decennia nu ook op cd ging uitbrengen, voelden men
zich steeds meer geroepen om hun verzameling lp’s te vervangen door de inmiddels niet meer zo
dure en minder kwetsbare cd-heruitgaven ervan. Dit zorgde er voor dat de consument opnieuw
naar de muziekwinkel trok en daar veel geld uitgaf aan muziek (geschiedenis, n.d.). Maar de
overgangsperiode van audiocassettes en vinylplaten naar cd’s was niet gemakkelijk voor de
detailhandel want elke titel moest nu op meerdere dragers -lp, cassette en cd- ingekocht worden
en ook de winkelinrichting diende aangepast te worden aan de vormgeving van de cd. Door de
hogere prijsstelling van de cd, die in procenten weliswaar een lagere marge bood dan de lp maar
in geld duidelijk meer opleverde, kwam de totale branche opnieuw tot bloei (geschiedenis, n.d.). Door
de verbeterde kwaliteit, een grotere opslagcapaciteit en een betere koppeling met de computer,
heeft de cd de cassette volledig gebannen uit de muziekwinkel (Kenney, n.d.). Sinds de opkomst
van de cd stellen we een sterke stijging vast in de cd-verkoop, die in 2000 piekt. Gerelateerd aan
de compact disc, bracht Sony in 1991 de minidisc uit (Faulkner, 2012). Door audiocompressie kon er
60 minuten speeltijd opgenomen worden op deze minidisc, een schijfje van 6,4 centimeter
diameter dat in een beschermend omhulsel zat. De schijfjes waren uitgerust om gegevens te
lezen, maar ze konden ook beschreven worden m.a.w. er kon dus ook muziek mee opgenomen
worden. De minidisc heeft de compact disc nooit kunnen vervangen, meer nog: de minidisc heeft
nooit echt succes gekend. De schijfjes zelf worden nog steeds geproduceerd door Sony, maar
het bedrijf kondigde in 2011 wel aan te stoppen met de minidisc-speler, de discman voor de
minidiscs (Snoeys, 2013).
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Er valt moeilijk een jaartal te plakken op de start van het digitale muziektijdperk omdat
verschillende factoren een rol hebben gespeeld in de (digitale) ommekeer in de muziekindustrie.
We nemen het jaar 2000 als startpunt omdat toen de USB-stick en daarmee ook de MP3speler geïntroduceerd is (Champion, n.d.). In 2001 verscheen dan de eerste iPod van Apple
(Trommels, 2007). Reeds in 1999 toonde Shapiro en Varian in een observatie aan dat de lage
reproductiekosten van de digitale technologie ervoor zorgen dat er een ongelimiteerd aantal
kopieën kan gemaakt worden van een muziekbestand met een verwaarloosbare kost. Die kopie
kan op zijn beurt, praktisch zonder kosten, verder verdeeld worden onder de
internetconsumenten (Sandulli, 2007). Dit financiële aspect, samen met de steeds mobieler en
digitaler wordende consument, is een belangrijke factor geweest binnen de illegale
downloadmarkt. Er kan gezegd worden dat de platenmaatschappijen en muziekretailers te laat
gereageerd hebben en dat zo de illegale websites de nieuwe muziekwinkels geworden waren
nog voor dat er legale alternatieven op de markt waren. Sinds deze cruciale veranderingen is er
een niet te voorkomen daling in de cd-verkoop vastgesteld en een groeiend aantal
internetgebruikers dat op illegale manier muziekbestanden up- en download.
In 2003 stelt Steve Jobs de Apple iTunes Music Store voor zegt Vacante in een officieel
persbericht van Apple. Het is een online muziekwinkel die consumenten toelaat om voor 99
dollarcent een nummer te downloaden en het op zijn of haar iPod te zetten. Apple ging hiervoor
overeenkomsten aan met de vijf grootste platenmaatschappijen. Op deze manier is de
downloader niet langer illegaal bezig en krijgt de artiest een vergoeding voor zijn werk. Samen
met de iTunes Music Store wordt ook een nieuwe iPod gelanceerd: nog meer capaciteit in een
dunner en lichter toestel (Vacante, 2003). Tien jaar later is de iTunes Music Store uitgebreid met films
en games en heet daarom voortaan kortweg iTunes Store. Sinds 2003 worden er jaarlijks
miljoenen nummers gedownload op deze online muziekwinkel –in de tijdlijn wordt het aantal
verkochte nummers aangegeven met een zwart Apple-logo-. Aan de hand van deze cijfers -200
miljoen songs in 2004 en 25 miljard songs in 2013- kunnen we wel concluderen dat Apple een
pioniersfunctie heeft gehad in de digitale muziekverkoop. Vooral de terugkoppeling die ze maken
met de iPod –en later ook de iPhone- is een unicum geweest. Maar ondanks de sterke toename
van de legale download, blijft de piraterij een struikelblok in de muziekverkoop. Internetconsultant
en musicoloog Ruben Luyten (2002) heeft aangetoond dat de muziekindustrie te laat gereageerd
heeft op de ontwikkelingen van de internettechnologie wat het illegaal downloaden tot gevolg
had. Zoals de tijdlijn aangeeft, waren er in 2006 en 2008 verontrustende berichten zoals ‘iPods
overwegend gevuld met illegale muziek’ (Retailtech, 2006) en ‘Studie toont aan dat illegale download
een blijvend fenomeen zal zijn’ (Michaels, 2008). Het kwaad is al geschied, nog vooraleer de iTunes
Music Store en andere initiatieven goed en wel zijn opgestart heeft de consument al uitvoerig
kennis gemaakt met de financiële voordelen van het downloaden. In 2009 is nog steeds 95% van
de downloads illegaal (Swash, 2009). En in 2013 bezoekt ongeveer een derde (32 procent) van de
internetgebruikers nog steeds ongeautoriseerde websites voor het zoeken en downloaden van
muziek (IFPI, 2013).
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In 2006 wordt Spotify voorgesteld, de eerste succesvolle streamingservice die ook financieel
een opkikker is geweest voor de platenmaatschappen. Sony BMG, Universal, Warner, EMI en
Merlin hebben immers een gezamenlijk aandeel van achttien procent in Spotify (Evans, 2009). De
eerste optimistische resultaten zijn pas na enkele jaren zichtbaar omdat Spotify pas jaren later in
andere landen, ook in België, is gestart. Deze service laat toe om gratis muziek te beluisteren,
zonder dat deze gedownload wordt. Tegen een kleine, maandelijkse vergoeding –tussen vijf en
tien euro– wordt de muziek niet langer onderbroken voor reclame en is deze ook offline
beschikbaar. Na de introductie van Spotify komt de ene onderneming na de andere met een
eigen streamingservice op de proppen: Media Markt Saturn Holding heeft Juke gelanceerd, Sony
Entertainment Network is gestart met de betaalde cloud service Music Unlimited, Microsoft met
Xbox Music en dan is er ook nog het Franse Deezer (Schlosser, 2012b). Apple kondigt pas in 2011
aan snel een online muziekwinkel met gekoppelde streamingservice te komen (Retailtech, 2011).
Samen met de online muziekwinkels zorgt de streamingservice voor een stijging in de legale,
digitale muziekindustrie. Zo lezen we in 2009: ‘een terugloop van het illegaal delen van muziek,
een toename van streaming’ (Topping, 2009). Het is ook dat jaar dat Spotify hun iPhone Application
uitbrengt (Evans, 2009): de mogelijkheid hebben om vanaf nu altijd en overal muziek te kunnen
consumeren… Het sluit aan met onze maatschappij van hyperconsumptie, iets wat we uitgebreid
aanhalen in het subhoofdstuk Ons consumentengedrag. In 2013, zeven jaar na de lancering van
Spotify, heeft deze streamingservice zich kunnen vestigen in de muziekindustrie. We lezen zelfs:
‘Spotify houdt de muziekindustrie overeind’ (Retaildetail, 2013). De dienst heeft zijn succes wellicht te
danken aan het feit dat de consument nog steeds een enorm groot keuzeaanbod heeft aan
muziek en niet moet selecteren welke nummers hij nu al dan niet wil aankopen. Dat de consument
gesteld is op die keuzevrijheid wordt eveneens verteld in het subhoofdstuk Ons
consumentengedrag.

“

“

This changes everything.
The industry is dead. There has
never been a better time to
be an artist.
.
Seth Godin. PressPausePlay. 2011
Afbeelding 4/ Vinyl record
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Free Record Shop reageert laat op het succes van Spotify. In 2012 kondigt FRS-directeur Hans
Breukhoven aan dat het bedrijf in 2014 weer winstgevend wil zijn (van Trierum, 2012). Een
herstructurering, een ander assortiment én een streamingservice moeten hierbij helpen. Of die
service, zoveel jaren na het succes van Spotify, niet te laat komt is maar de vraag. Een
streamingservice is een mogelijke manier om het bedrijf er boven op te helpen, maar tegelijkertijd
zien we in hetzelfde bericht nieuws over een assortimentsverandering. Sinds 2006 komen er bijna
jaarlijks berichten over ‘de nieuwe look van FRS’ (Retailtrends, 2010), ‘FRS gaat
reorganiseren’ (Retailnews, 2009) of ‘FRS breidt zijn assortiment uit’ (Retailnews, 2011). Als we de andere
berichten hier naast leggen: ‘FRS draait verlies’ (Retailnews, 2010a), ‘FRS sluit boekjaar af met een
winstdaling’ (Retailactueel, 2012) en tot slot ‘FRS sluit zijn stationsvestigingen’ (Retailactueel, 2013) merken
we dat die herstructureringen de laatste noodkreten zijn die desondanks het bedrijf er niet meer
boven op krijgen. Ten eerste kan er gezegd worden dat ze vaak te laat reageren. In 2008 werkt
FRS aan hun vernieuwde webwinkel (Retailnews, 2008), jaren nadat het illegaal downloaden gestart is
en 5 jaar na de start van de iTunes Music Store. Ten tweede halen we het voorbeeld van de
streamingservice nogmaals aan. Lang nadat Spotify is ingeburgerd kondigen ze hun eigen
streamingservice aan: ‘een soort Spotify, alleen stukken goedkoper’. En ten laatste zijn er nog de
talrijke pogingen om FRS een ander gezicht te geven door vernieuwingen door te voeren in zowel
hun offline als online winkel. Meerdere malen is vooral hun assortiment veranderd: in 2009 wordt
de focus op muziek verlegd naar het gamen (Retailnews, 2009), in 2010 wordt het assortiment
uitgebreid met e-books en e-readers (Retailnews, 2010b), in 2011 breiden ze hun assortiment
nogmaals uit met games en snuisterijen (Retailnews, 2011) en vanaf 2012 ten slotte worden er meer
kleine elektronica zoals headsets en tablets verkocht (van Trierum, 2012). Veel van deze nieuwe
producten –denk dan vooral aan snuisterijen zoals fotokaders en kalenders- zijn niet langer aan
muziek gerelateerd en zo zal er net nog meer afstand gecreëerd worden tussen de winkel en de
muziek liefhebbende consument. Deze weet immers ondertussen dat op het internet muziek
goedkoper en in een breder aanbod te verkrijgen is. Door als winkel dan te slinken in je aanbod
aan muziek wordt er zeker niet tegenmoet gekomen aan de vraag en de verwachtingen van de
klant.

De hervormingen die de muziekwinkels genoodzaakt waren door te voeren bij de overgang van
vinylplaten naar audiocassettes naar cd’s zijn niet te vergelijken met de aanpassingen die nodig
zijn nu de cd op het punt staat vervangen te worden door het digitale bestand. Simpelweg omdat
dat geen fysiek product meer is dat de lege plaats in de winkelrekken kan innemen. Daar komt
dan nog bij dat veel consumenten het digitale product niet aankopen maar illegaal downloaden,
waardoor een ongunstige daling in de fysieke muziekverkoop onvermijdelijk is. Het probleem van
deze teruglopende muziekverkoop heeft rechtstreeks zijn weerslag op de muziekwinkel, die
daardoor onverbiddelijk uit de winkelstraat aan het verdwijnen is.

Probleemstelling
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Afbeelding 6/ Listening music on the streets
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Inspelen op de beleveniseconomie
In het vorige subhoofdstuk werd verteld dat de consument aanvoelt dat de materiële markt stilaan
verzadigd is. In deze economische wereld van marktverzadiging en met de mogelijkheden tot een
constante kwaliteit van het product, zullen ondernemingen de belevenisindustrie aanwenden als
middel om zich van mekaar te onderscheiden (Van der Loo, 2004). Zoals de beleveniseconomie het
voorschrijft zijn consumenten op zoek naar gedenkwaardige en persoonlijke belevenissen
(Pine en Gilmore, 2007). Consumenten zullen in de toekomst meer aangetrokken worden door een
ervaringsgerichte winkelomgeving.

3.1 Het creëren van een ervaringsgerichte winkelomgeving
De muziekwinkel kent hier het voordeel van zijn muziekverkoop te kunnen koppelen met ultieme
ervaringen zoals concerten, kleine optredens, albumvoorstellingen enz. Maar niet elke
muziekwinkel is daarom genoodzaakt om zijn eigen Tomorrowland te organiseren. De Europese
studie The next generation door Van der Loo en Rohde in 2004 gaf toen al een zekere kritiek op
de grootste beleveniseconomie en dat is ondertussen ook geverifieerd. Hun onderzoek wees uit
dat mensen en zeker jongeren stilaan genoeg krijgen van de extreme, oppervlakkige en dure
belevenissen vanuit de Amerikaanse Experience Economy. Deze worden als ongeloofwaardig
beschouwd. In plaats daarvan zijn zij op zoek naar belevingen die geassocieerd kunnen worden
met kleinschaligheid, vriendschap, eerlijkheid en eenvoud. Het recentere werk van Pine en
Gilmore Authenticity uit 2007 bevestigt dat het tijdperk van de geënsceneerde belevenisindustrie
op z’n einde loopt. De beleveniseconomie op zich blijft zijn opmars voortzetten, maar krijgt een
andere invulling. Het kortstondige moet plaats maken voor een inspirerende belevenis met een
langduriger effect. Een goed voorbeeld van zulke kleine, authentieke gebeurtenissen zijn de living
room concerts die de laatste jaren hun intrede hebben gemaakt. De artiest speelt live-muziek in
de intieme setting van iemands huiskamer. De mensen voelen zich enorm betrokken en de artiest
geniet van een sprakeloos en aandachtig publiek. Studio Brussel organiseerde reeds living room
concerts met namen zoals Ellie Goulding, Admiral Freebee, Miles Kane en de Isbells. Maar je kan
ook zelf het initiatief nemen en via het internet een artiest boeken voor een concert in je eigen
woonkamer (www.liveinyourlivingroom.nl). Omwille van de uniciteit en de intimiteit van zo’n ervaring
zal het effect ervan nog lang nazinderen bij het publiek. Er wordt een soort tijdelijke microkosmos
gecreëerd die losstaat van het commerciële van het muziekgebeuren. Ook de AB heeft zijn eigen
livingroom: Huis 23. Recentelijk worden hier maandelijks de luistersessies Huis 33 1/3
georganiseerd. (De naam verwijst naar het toerental van een lp.) Het concept is de eenvoud zelve
legt de AB Content manager Peter Deckers uit: er wordt een zo ideaal mogelijke omgeving
gecreëerd waar muziekliefhebbers kunnen samenkomen om ononderbroken naar een plaat te
luisteren, telkens ingeleid door een kenner van de plaat in kwestie. Dit idee is gegroeid met als
doel het album terug op te waarderen als kunstwerk zoals deze door de artiest is ontworpen.
Want met de downloadmogelijkheden die er voorhanden zijn, wordt er vooral gefocust op het
individuele nummer. Maar een artiest wil met een album een verhaal vertellen aan de luisteraar.
Door het album te splitsen in individuele songs gaat het verhaal helemaal verloren. Daarom zal in
Huis 23 het album weer gespeeld worden zoals het moet; volledig, zonder onderbreking en in de
beste, technische omstandigheden (Deckers, 2012).
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“

Musicians are there in
front of you, and the
spectators sense their tension,
which is not the case when
you're listening to a record.
Your attention is more
relaxed. The emotional aspect
is more important in
live music.
.

“

Brian Eno, Brits muzikant
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Tijdens deze luistersessies is de voornaamste doelstelling opnieuw actief naar muziek luisteren.
Want dat gebeurt nog maar weinig. Muziek luisteren is zelden onze hoofdactiviteit (Hartnett, 2012), we
luisteren naar muziek tijdens het werken, in de wagen, tijdens het joggen… Jonas Breme heeft in
het kader van zijn afstudeerproject een product ontworpen dat de consument zelfs subtiel dwingt
om rustig te blijven zitten en actief te luisteren. Hij ontwierp een hoofdtelefoon met sensoren die
het volume van de muziek zullen laten dalen wanneer de persoon in beweging is. Blijven zitten en
luisteren is dus de boodschap (Hartnett, 2012).

ontwerp

(Actief) muziek kunnen beluisteren zou een evidentie moeten zijn in een muziekwinkel. Toch is
hier vaak weinig ruimte voor. In mijn ontwerp zal ik extra aandacht besteden aan het actief
luisteren en de bezoeker zal dit ook op een intieme en persoonlijke manier kunnen doen.

Afbeelding 9/ Cd-release Everyman in de Kopergietery
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Het succes van de genoemde voorbeelden -de living room concerts, Huis 23 en de Kopergieteryillustreert dat optredens en andere live-evenementen zeker ook hun aandeel zullen hebben
binnen de toekomst van de muziekindustrie. Het is dan ook interessant om tegen deze
achtergrond Earl’s stelling in Simon’s travel theorem and the demand for live music (2001) te
bekijken en in vraag te stellen. Hij vraagt zich af waarom mensen nog naar een live concert
zouden willen gaan. De cd’s van nu zijn van uitstekende kwaliteit, via draagbare muziekspelers
kan je altijd en overal muziek beluisteren en muziekconcerten zijn zelfs op dvd te verkrijgen zodat
je vanuit je woonkamer het concert kan kijken en herbekijken wanneer het je past. Hij haalt een
aantal vreemde argumenten aan om mensen te overtuigen om toch maar af te zien van concerten
en optredens; van bereikbaarheid van het concert tot babysitkosten tot geluidsoverlast. Tot slot
haalt hij aan dat de prijs van een concertticket vaak veel hoger ligt dan dat van een album of dvd.
Desondanks merkt hij toch op dat er meer dan ooit een markt is voor muziekconcerten. Meer nog,
mensen gaan naar concerten als aanvulling op de cd’s die ze al hebben, niet ter vervanging van
het materiële product. Om dit te argumenteren worden er verklaringen gegeven binnen de
sociologische en psychologische context. Zo is er bijvoorbeeld de concertspecifieke muziek.
Dezelfde nummers als op de plaat, maar met bijzondere improvisaties of gitaarsolo’s zoals je ze
alleen op een concert zal horen. Vaak brengen groepen tijdens concerten ook voor het eerst hun
nog niet uitgebrachte nummers. De nieuwsgierigheid van de fan speelt hierbij een grote rol. Dan
is er ook nog het berekende risico dat de mens bereid is te nemen. Een concert geeft de
mogelijkheid om iets nieuws te proberen, doordat het maar een eenmalige gebeurtenis is van
korte duur. Als het concert tegenvalt, heb je tenminste nog de ervaring gehad en heb je iets om
verder te vertellen. Maar wanneer je een miskoop doet met een cd lijkt dat weggegooid geld,
omdat je de cd nooit meer zal beluisteren. Voor de grote fans is er dan ook nog de betrokkenheid
die ze voelen wanneer ze in de aanwezigheid zijn hun idool. En tot slot, de twee voornaamste
redenen die het succes van muziekevenementen verklaren, zijn het sociale aspect en de
muziekbeleving. De sociale verbondenheid die er heerst omdat er zoveel gelijkgestemden zich
onder 1 dak bevinden, werd al eens eerder vermeld in het subhoofdstuk Ons
consumentengedrag. Daar vertelden we dat zulke evenementen een collectieve belevenis
vormden en dat daardoor de verbondenheid tussen de aanwezigen erg hecht is. Ten tweede, de
muziekbeleving die van toepassing is bij zo’n gebeurtenis nodigt dan weer uit tot anders en soms
tot uitzonderlijk gedrag dat toegestaan lijkt binnen deze context. Samen met de kracht en het
volume van de muziek en een sfeervolle zaal zorgt dit voor een muziekbeleving die thuis of in de
wagen niet mogelijk is met een cd of dvd.
Deze muziekbeleving, met betrekking op live muziek, zal een belangrijk onderdeel uitmaken van
mijn masterproject. Samen met het gegeven van een going-out-destination kan er een
ontmoetingsplaats gecreëerd worden waar grote en kleine muziekliefhebbers kunnen
samenkomen om te genieten van performances zonder dat de focus op de verkoop van muziek
gelegd wordt.

ontwerp
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“

Music is the movement of
sound to reach the soul for the
education of its virtue.

“

Plato
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Afbeelding 10/ Jamming out a song

5

Case studies
We kunnen er niet langer om heen dat meer en meer muziekwinkels
verdwijnen uit het straatbeeld. Voor een aantal case studies ben ik op
zoek gegaan naar platenwinkels die een oplossing hebben gezocht
voor de teruglopende muziekverkoop en naar cd-winkels die ondanks
de digitale concurrentie toch een vaste waarde zijn gebleven voor de
muziekliefhebber. In Antwerpen heb ik de platenwinkels Tune Up en
Coffee & Vinyl bezocht. Zij zijn beiden hybride winkels waar de
muziekverkoop gecombineerd wordt met een drinkgelegenheid. Er is
onderzocht of dit een manier en dan ook de juiste manier is om het
muziekalbum of de plaat terug op te waarderen tot een product
waarvoor mensen terug gaan grijpen naar het fysieke product. Wat
dichter bij huis, in Hasselt, is er eigenlijk maar één noemenswaardige
cd-winkel; de Giga Swing. Door zijn lange aanwezigheid in de stad
(31jaar) heeft deze winkel een naambekendheid verworven tot buiten
Hasselt. Op de forums van de muziekliefhebbers wordt deze vooral
gelauwerd omwille van de ruime muziekkennis van de uitbater en
omdat hier de moeilijk te vinden albums meestal toch te vinden zijn.
Voor een evenwichtige vergelijking op te kunnen maken tussen deze
drie muziekwinkels had ik op voorhand enkele topics opgesomd
waaraan de winkel zou getoetst worden tijdens de case study. Deze
criteria had ik voor mezelf opgedeeld in 3 categorieën: gegevens uit
het literatuuronderzoek, concepten die interessant lijken voor het
eigen retailproject en ten derde enkele aspecten uit het Experience
Web. Het Experience Web, samengesteld door dr. Ann Petermans,
bevat aspecten die betrekking hebben op de consumentenbeleving.
Het is interessant om de case studies aan enkele van deze aspecten
te toetsen omdat ze vaak ook betrekking hebben op het interieur en
de vormgeving van de winkel. Daar de eerste twee categorieën meer
gericht zijn op het concept en de marketing.
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Tune Up > Melkmarkt 17 / Antwerpen > case study op 9 januari 2013
Coffee & Vinyl > Volksstraat 45 / Antwerpen > case study op 9 januari 2013
Giga Swing > Kapelstraat 28 / Hasselt > case study op 7 maart 2013
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1
Ja, open rekken voor de platen maar niet voor de cd’s, deze
zitten in langwerpige bakken opgeborgen in een hoge kast.
Andere producten staan vrij op de tafeltjes en toog, dus er kan in
de boeken gebladerd worden...
-

Ja, snuisteren in de platenbakken is geen probleem. Ook
de expo van platenhoezen tegen de muur zijn niet
afgeschermd en mogen aangeraakt worden.

-

Er is een beperkt aanbod aan koffie en frisdrank + kleine
platen-expo.

Bijna uitsluitend vinylplaten (maar soms krijg je de cd er
dan gratis bij).

Koffie! + kleine hebbedingen zoals boeken, posters,
draagzakjes… maar allemaal in het thema van muziek en kunst.
Ook een variabele expo van kunst (tekeningen, posters,
schilderijen…) in het café.

Overheersend platen, maar ook beperkt aanbod aan cd’s.

Voornamelijk internationale muziek. Maar ook platen van
Belgische bands opgemerkt.

- (geen mogelijkheid gehad tot gesprek met de uitbater)

Muziek is meer op de achtergrond hoorbaar als bij Tune Up. De
uitbater maakt gebruik van een computer met digitale muziek,
dat past minder in het thema dan de platen zoals bij TU.

Muziekplaten uit de winkel worden door de uitbater opgezet
op de platenspeler (maar de radio uit de boekenwinkel
eronder stoort echter wel).

De terugloop van cd’s is natuurlijk merkbaar, maar de
platenverkoop is wel eerder constant gebleven en
opvallend is dat er van bijna elk album (ook van jonge
groepen) ook wel een vinylplaat uitkomt.
Voornamelijk internationale muziek. Maar ook platen van
Belgische bands opgemerkt.

Kolom:
Coffee & v nyl

Kolom:
Tune Up
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Heel beperkt aanbod aan merchandise: t-shirten en magazines.
Maar enkel muziek-gerelateerde artikels.

Er is een evenwicht aan cd’s en platen in de winkel (maar toch
een groter aanbod aan cd’s). Cd’s verkoopt hij ook het meest,
maar hij merkt wel dat de platenverkoop weer in opmars is (ook
bij jongeren).

De hoeveelheid aan cd’s en platen die verkocht wordt, is weinig
gedaald maar de kosten zijn wel enorm gestegen wat een
ongunstige invloed heeft gehad op de inkomsten van de
muziekwinkel.
Voornamelijk internationale muziek. Maar ook platen van
Belgische bands opgemerkt.

Ja, op de vitrine hangen talrijke tickets van concerten waarvan in
de winkel de voorverkoop kan gekocht worden. Vroeger konden
ook hier de Pukkelpoptickets gekocht worden, maar van zulke
grote evenementen gebeurt de ticketverkoop nu online.

Ja, uniek systeem van cd-presentatie. Niet de doosjes, maar de
boekjes in de cd’s worden getoond in de winkel in plastic
mapjes. Zo kunnen er meer op een kleine oppervlakte getoond
worden + de plastic doosjes blijven intact + het is fijn om tussen
de boekjes te snuisteren.

Muziek is duidelijk hoorbaar in heel de winkel. Er zijn speciale
maatregelen genomen in het interieur om de akoestiek te
verbeteren. In de winkel is er een cd-toren zodat je zelf cd’s kan
opzetten en via een hoofdtelefoon beluisteren.

Kolom:
G ga sw ng
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15
16

14

13

12

11

10

9

8
Nee
Ja, verscheidene foto’s gezien op Facebook van voorbije
optredens.

Ja regelmatige openingsuren, maar blijft wel open tot 19u.
-

Ja, nog meer die retro sfeer als bij TU. Oude schoolbankjes in
het café + vele soorten fauteuils en bijzettafeltjes (kringwinkel) +
kunst tegen de muur + gezellige drukte van de vele snuisterijen.
MAAR: pand op zich is grote meerwaarde! Desondanks wordt
het verkoopgedeelte achteraan benadeeld: rommelig en veel
minder charmant.
Niet dadelijk merkbaar dat er grote flexibiliteit is.

Ja, letterlijk COFFEE & vinyl. Koffie > vinyl

Eigenlijk wel door koffie en kranten aan te bieden, optredens te
organiseren…
Nee
Ja, ook via Facebook en andere online forums.

Nee
Ja, kleine optredens in de winkel. Bv. een album try-out of
een wedstrijd van Studio Brussel of op de Record Store
Day.

Ja, regelmatige openingsuren, maar sporadisch wordt er
een uitzondering gemaakt bij een evenement.

Ja, een kast met een beperkt aanbod aan cd’s van jonge
artiesten die net een album uithebben en nog niet het
kapitaal hebben om een plaat op te nemen.

De houten kisten waar de platen in zitten weerspiegelen de
retro touch van vinylplaten + jazz muziek op de achtergrond
past mooi in het plaatje van vinylplaten. Koffiehoekje + logo
past bij de eigenaar en de winkel: eerlijk en eenvoudig.

Niet in grote mate, maar de muziekbakken zijn wel mobiel
om weg te rijden en zo plaats te maken voor optredens.

Vinyl! Vinyl > koffie

Eigenlijk wel door koffie aan te bieden, muzikaal advies te
geven, optredens te organiseren…

Nee

Ja, ook via Facebook en andere online forums.
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Ja, ook via facebook. Maar ik denk dat deze muziekwinkel vooral
een naambekendheid heeft vanwege zijn lange bestaan (31jaar)
en bovendien is hij zo wat de enige in z’n soort in Hasselt.

Minder dan TU en C&V omdat hier geen hybride functie is. Maar
heeft dan weer als extra die ticketverkoop dat een extra lokker is
voor klanten.
Nee

Muziek! Hier wordt aan niets anders aandacht besteed dan aan
de verkoop van de muziek (cd’s, platen en heel beperkte
merchandise).

Ja, de winkel is pas 6 jaar geleden gerenoveerd en is dus nog
up-to-date. Het is een ordelijke, no-nonsens winkel waarbij de
cd’s en platen centraal staan. Er is niet die retro-sfeer als bij TU
en C&V, maar hier staat de vinylplaat ook niet centraal. In
tegendeel: de hippe en kleurrijke muurschilderingen en
accenten in het interieur passen bij het ‘jonge’ en hippe van de
cd’s.
Ja, de rekken en tafels zijn erg licht –letterlijk en figuurlijk- en
kunnen heel gemakkelijk verplaatst worden bij optredens.

-

Nee
Ja, in de winkel zelf. Zeker op Record Store Day.
[ Record Store Day is de internationale feestdag van de
onafhankelijke platenzaak. Deze dag is een initiatief van de
Amerikaanse muziekwinkeliers en werd voor het eerst gevierd in
2007. Tijdens dit jaarlijkse initiatief worden er instore-optredens
georganiseerd en worden er honderden exclusieve releases
uitgebracht. ]
Ja regelmatige openingsuren: 10u – 18.15u.

13. Platenverkoop in

platenwinkel Coffee & Vinyl
(beeldarchief auteur).

14. Platenverkoop in

platenwinkel Coffee & Vinyl
(beeldarchief auteur).

15. Cd-kast in platenwinkel
Coffee & Vinyl
(beeldarchief auteur).

Tune Up en Coffee & Vinyl hebben een gelijkaardig programma, maar tijdens de
case studies heb ik ze toch heel verschillend ervaren. Kort gezegd: Tune Up is
een platenwinkel die ook koffie serveert aan de klanten. Coffee & Vinyl is een
koffiezaak die ook platen verkoopt. Dat laatste merk je heel goed aan de indeling
en de inrichting van het pand. Als we het pand in drie zones zouden verdelen,
naar gelang de bestaande tussenmuren, neemt het coffee-verhaal twee derde
van de oppervlakte in en bovendien ook de mooiste ruimtes. Want vooraan zien
we een mooie Art Nouveau inkompartij en verder een statige rondboog, een
schouw en een plankenvloer. Verder is het zuiver en eerlijk ingericht met
fauteuils, bijzettafeltjes en verlichting die passen in de sfeer. Achteraan, waar de
platen en de cd’s verkocht worden, stappen we onverwacht net een
stockageruimte binnen. Een lage ruimte zonder daglicht en met niks meer dan
wat tl-verlichting aan het plafond. Je moet je een weg banen langs en over de
plastic dozen met platen om hier in de rekken te kunnen snuisteren. De
gemoedelijke sfeer van bij het binnenkomen vervaagt snel wanneer je dieper en
dieper de winkel betreedt. Een winkel die zich profileert als een platenwinkel,
zou toch op zijn minst evenveel aandacht moeten besteden aan de
platenverkoop als aan het koffie schenken.
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14

15

16. Schouwmantel met

snuisterijen in platenwinkel
Coffee & Vinyl
(beeldarchief auteur).

17. In-store optreden van

Equinox the Peacekeeper
in platenwinkel Coffee &
Vinyl.

18

Zithoek in platenwinkel
Coffee & Vinyl
(beeldarchief auteur).

17

16

18
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19. Platenverkoop in

platenwinkel Tune Up
(beeldarchief auteur).

19

20. Koffie en frisdrank in Tune
Up (beeldarchief auteur).

21. Platenwinkel Tune Up

(beeldarchief auteur).

Hoewel Tune Up wat het pand betreft zeker minder bedeeld
is, komt het verhaal wat de uitbater wilt vertellen echter en
eerlijker over. De winkel is bescheiden maar overzichtelijk
ingericht. Binnenkort zal de winkel verder uitbreiden door de
bovenste verdieping, onder het dak, ook te openen voor
klanten. De zolderruimte was al opgeknapt op het moment
van mijn bezoek en heeft door de spanten en de
plankenvloer meer charme als de huidige winkelzone. Die
uitbreiding zal zeker een meerwaarde betekenen voor Tune
Up. Charmant is de kleine koffiehoek die we vinden tussen
de vide, de platenspeler en het grote raam. De keuze aan
koffie en frisdrank is beperkt en budgetvriendelijk waardoor
de focus automatisch op de platenverkoop gelegd wordt.
Uiteraard kan ook niet ontkent worden dat het enthousiasme
van de uitbater van Tune Up aanstekelijk werkt. Duidelijk
geïnteresseerd in mijn onderzoek en bovendien ook op de
hoogte van alle ontwikkelingen in de muzieksector.
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22. Instore-optreden van

Keefman in platenwinkel
Tune Up.

23. Zit– en drinkhoek in

platenwinkel Tune Up
(beeldarchief auteur).

22
23

24. Muurschildering in

muziekwinkel Giga Swing
(beeldarchief auteur).

25. Vederlichte cd-rekjes en

cd’s anders gepresenteerd
in muziekwinkel Giga Swing
(beeldarchief auteur).

26. Ruimte en orde in

muziekwinkel Giga Swing
(beeldarchief auteur).

Datzelfde enthousiasme en toewijding was er zeker ook bij Luc Bertels van de Giga
Swing. Zichtbaar trots op het feit dat hij al 31 jaar het hoofd boven water kan houden als
kleine, zelfstandige cd-winkelier. Het winkelconcept is al die jaren dan ook onveranderd
gebleven. Hij is begonnen met muziek te verkopen en dat is nu nog steeds zijn
hoofdactiviteit. Hij zal bewust geen koffie of gadgets aanbieden omdat de aandacht van
de klant niet mag afgeleid worden van de muziek. Doordat er alleen maar cd’s en platen
verkocht worden, oogt de winkel overzichtelijk en licht. Hij heeft ook nog een
bijkomende inspanning geleverd om de presentatie van de cd’s anders aan te pakken.
In de winkel geen oneindige rijen van plastic doosjes, maar wel de boekjes uit de
doosjes in een plastic mapje om er zo doorheen te bladeren zoals je in een bak
vinylplaten doet. De doosjes blijven op die manier onaangeroerd en dit systeem neemt
minder oppervlakte in zodat de winkel ruimer en lichter is. Als we Bertels op zijn woord
mogen geloven, was en is hij de enige die dit systeem toepast. Zo was hij 31 jaar
geleden al voor op het Pfeiffer Trend Report (2007) dat aanspoorde tot het herdenken
van de materialisatie en presentatie van de cd in de muziekwinkel.
De drie bezochte panden hebben elk een verschillende inrichting en afwerking, maar
het ontwerp typeert wel telkens het thema van de winkel. De twee platenwinkels grijpen
terug naar de retro- en vintagetrend, die passen bij de vinylplaten. De Giga Swing oogt
hipper en meer hedendaags met grote muurschilderingen en veel kleuraccenten. Deze
consistentie betekent in de drie gevallen een meerwaarde voor de winkel en het
product, wat niet wil zeggen dat het muziekproduct telkens voorop gesteld werd. Want
zoals eerder vermeld zal de hybride functie van de koffiebar –zoals gezien in Coffee &
Vinyl- weinig toegevoegde waarde betekenen voor het muziekproduct. Hiermee wil ik
niet gezegd hebben dat deze combinatie geen aangenaam concept kan bieden, maar
in de context van muziekbeleving moet er een juister evenwicht heersen tussen de
muziek en de drinkgelegenheid. Deze balans was veel meer voelbaar bij Tune Up. Hier
werd een koffie aangeboden als extra, maar zeker niet als voornaamste product. En in
deze gradatie van ‘pure’ muziekwinkels sluit Giga Swing de lijst af. Een breed aanbod
aan muziek én muziekkennis wordt zichtbaar geapprecieerd door de klanten. Tijdens de
case study waren er voortdurend klanten in de winkel en ook naar de mening van de
uitbater doet zijn winkel het nog steeds even goed als voor de digitale crisis.
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27. Een veelheid aan cd’s in

muziekwinkel Giga Swing
(beeldarchief auteur).

24

28. Ruimte en licht in

muziekwinkel Giga Swing
(beeldarchief auteur).

25

26
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27
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ontwerp
In het eigen retailconcept, waar muziekbeleving een prominente rol
gaat spelen, heb ik het muzikale uitgepuurd en gemaximaliseerd
zonder veel hybride functies toe te voegen die de aandacht van de
muziek zouden afleiden. Vervolgens is er ook toegespeeld op de
relatie tussen het winkelconcept en het pand zelf. De case studies
tonen aan dat de sfeer en de –historische– waarde van het pand het
concept kunnen versterken, op voorwaarde dat het ontwerp van het
interieur hier ook op is afgestemd. Voor het pand van de eigen
masterproef, Huis Hoste, betekent dat dat er binnen het concept een
ontdubbeling van functies ontstaat. Het pand scheidt zich namelijk in
twee delen, die van mekaar verschillen in oorspronkelijke functie én
karakter. Het gedeelte van de oude fabriek, gekenmerkt door ruwe
materialen en een balken- en kolommenstructuur, doet in het ontwerp
dienst voor een ander soort muziek en publiek dan het voormalige
woonhuis, dat gekarakteriseerd wordt door een luxueuze lichtkoepel,
authentieke lambriseringen en een statische trappenhal.
Tenslotte haal ik nogmaals aan dat er in mijn project meer aandacht
en ruimte geschonken is aan het actief luisteren van muziek. Het
eerste getoetste criterium -het zintuiglijke, het beluisteren van muziekgeeft hieromtrent interessante resultaten. Veel verder dan wat muziek
op de achtergrond reiken de winkels niet. Enkel de Giga Swing geeft
de mogelijkheid om met een hoofdtelefoon naar cd’s te luisteren.
Maar dit kunnen we meer duiden als ‘verkennend luisteren’ en niet als
‘actief luisteren’. Zoals besproken in het subhoofdstuk Het creëren
van een ervaringsgerichte winkelomgeving is het actief beluisteren
van muziek een meerwaarde voor onze muziekbeleving

48

6

Huis Hoste, de muziekwinkel van de toekomst
Als we spreken over Huis Hoste, is dit eigenlijk de verzamelnaam voor heel de historische site
Huis Hoste en De Koloniale Waren Janssens & Gilissen, met het woonhuis als residentieel
erfgoed en het magazijn als industrieel erfgoed. In hun werk De koloniale waren Janssens &
Gilissen (2008) schetsen Abrahams en Lijnen het ontstaan en de ontwikkeling van de gebouwen.
Het woonhuis dateert uit 1926, de fabriek uit 1929. De site ligt in het centrum van Hasselt, aan de
Koningin Astridlaan. Deze locatie, nabij het station en aan een invalsweg, heeft een belangrijke rol
gespeeld bij de ontwikkeling en de bloei van het bedrijf dat de gebouwen vroeger huisvestte.
Eind jaren zeventig was het verhaal van De Koloniale Waren afgelopen. Er kwamen nog enkele
nieuwe functies in de gebouwen zoals de werkplaats van de stad Hasselt, de voedselbank en een
mosterdfabriek… Eind jaren tachtig werd een deel van de magazijnen echter afgebroken om zo
de jaarlijkse leegstandtaks te vermijden. En wat er nu nog overblijft, is sinds 2003 beschermd als
monument. Het huis bleef tot in 2006 eigendom van de familie Gilissen. Het werd daarna verkocht
aan de vzw Release Hasselt voor de werking van Kunstencentrum BELGIË. De aankoop van de
magazijnen werd in 2009 gerealiseerd met subsidie van de stad Hasselt en de provincie Limburg.
Het huis en de magazijnen worden door Kunstencentrum BELGIË occasioneel gebruikt als
creatie- en vertoningsplek onder de naam Open Circuit (Abrahams en Lijnen, 2008).
Omdat de tijdsgeest en de bouwstijl van het pand een invloed hebben gehad op het concept en
het ontwerp, wordt er eerst een beknopte analyse geschreven die tot stand is gekomen na een
historische, architecturale en technische studie. Dit onderzoek is afgestemd op een eerder,
uitgebreider onderzoek dat in het derde bachelor jaar in groep is gebeurd voor het vak Actualia
Herbestemming (Simenon, Smeets, Smets & Vanoppen, 2012). Na deze analyse koppel ik mijn concept aan
het pand en stem ik het verder af op de kenmerkende architectuur en interieur van de historische
gebouwen.

6.1 De architect, Huibrecht Hoste
Huibrecht Hoste (1881 – 1957) is gekend als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de
moderne architectuur in Vlaanderen (Abrahams en Lijnen, 2008). Hij stond bekend om zijn kubistische
architectuur en deze bel-etage woning is hier een getuige van. Typisch Hoste is ook de
asymmetrische voorgevel met een dynamiek en expressie van erkers, balkons en platte daken die
uiteindelijk toch uitmonden in een harmonieus geheel. Door een dodelijk ongeval op één van zijn
werven, werd hij tijdelijk uit zijn ambt gezet. Daardoor was Hoste genoodzaakt grotendeels af te
zien voor het interieur van de woning en zijn initiële plannen voor het ontwerp van de fabriek, die
ontworpen is door Arthuur Baar. Maar beeldmateriaal in zijn persoonlijk fotoarchief doet
vermoeden dat hij hier achter de schermen toch een rol bleef spelen. Naast uitzonderlijk
modernistische en bouwfysische kenmerken, hadden de gebouwen nog meer typerende
kenmerken van Hostes ontwerpen (Abrahams en Lijnen, 2008).
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6.3 De restauratieplannen
Voor volgende informatie betreffende de restauratie verwijs ik
naar het kleur- en materiaaltechnisch onderzoek van Ann
Verdonck en Marjolein Deceuninck van Fenikx (2009). Het
onderzoek dat zij uitvoerden, werd gedocumenteerd en
toegelicht in het dossier Vooronderzoek te Hasselt, woning
Gilissen-Lebon 1926 en fabriek Janssens en Gilissen 1929.
Voor het interieur en het exterieur is er dus reeds een
restauratieplan uitgedacht. Dit met steun van het Vlaamse
Foci (Fonds Culturele Infrastructuur). De gebouwen zijn
sinds 26 maart 2003 beschermd door Monumenten en
Landschappen. Deze bescherming zal dan ook een
belangrijke leidraad vormen in de restauratie.
Bij de restauratie zal volgende stelregel gehanteerd worden:
het maximale behoud en de maximale restauratie van het
authentieke, industriële karakter van de fabriek en het
huiselijke karakter van het woonhuis. Wat de authentieke
restauratie betreft gaat het in de eerste plaats om de
ruwbouwgegevens, de uitzichten en de gevels. De vroegmodernistische voorgevels, de diverse bouwmaterialen
(baksteen, beton, glas en metaal), de kubistische
vormgeving, de strakke horizontale en verticale raampartijen,
de poorten en toegangen zullen allemaal terug in hun oude
glorie hersteld worden. In het interieur zullen de grote
binnenstructuren en overgebleven aankleding van heel wat
ruimtes in hun oorspronkelijke staat behouden of hersteld
worden. In de eerste plaats denken we dan aan de glorieuze
sfeer van het woonhuis. Zo is er een prachtige, monumentale
trappenhal met een gekleurde glaskoepel, houten
lambriseringen, metalen leuningen,… Deze elementen zijn
allemaal nog in een zeer goede staat. Ook de binnenruimtes
van de fabriek mogen we niet vergeten. Door de grote en
vele glaspartijen, gecombineerd met baksteen en houtwerk,
staan deze ruimtes open met elkaar in verbinding.

Afbeelding 32/ Trappenhal Huis Hoste (beeldarchief auteur)

PLAY/PAUSE is de synergie van dynamiek en stilstaan.
De dynamiek van de bedrijvigheid die zich concentreert in het
fabriekspand van het project: concerten, het werkatelier, de
les- en repetitielokalen… En dan stilstaan om opnieuw bewust
om te gaan met muziek in de klassieke setting van het huis.
De tweezijdigheid van het pand en het concept wordt
gereflecteerd in de tegenstelling van de naam, die toch één
begrip insluit.
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De constante in zowel het fabriek als in het woonhuis is de muziekbeleving die een prominente rol
speelt in het ontwerp. Zowel in het subhoofdstuk Ons consumentengedrag als in het hoofdstuk
Inspelen op de beleveniseconomie werd aangetoond dat een muziekwinkel meer moet inspelen
op muziekervaringen en unieke belevenissen om zo het materiële product terug de ruimte te
geven om door de bezoekers ontdekt te worden. De focus mag niet langer gelegd worden op de
verkoop van muziek, maar de mensen moeten de cd’s en de platen beschouwen als een
aanvulling op de muziekbelevenis die ze bijgewoond hebben. Om het muzikale uit te puren tot het
maximale, worden er ook weinig tot geen hybride functies toegevoegd die de aandacht van de
muziek zouden afleiden.
De muzikale evenementen die plaatsvinden, zijn wederom afgestemd op het pand en het publiek
waar dat deze gebeuren. De grootte en het industriële karakter van De Koloniale Waren nodigt uit
tot staande concerten door nieuwe bands, popartiesten of hippe, experimentele muziekgroepen.
De woning vormt de gepaste setting voor huiskamerconcerten en luistersessies, waarover
gesproken werd in Het creëren van een ervaringsgerichte winkelomgeving. Deze twee sluiten
nauw aan met mekaar omdat ze dezelfde doelstelling impliceren, namelijk het actief en bewust
beluisteren van muziek. Daarom wordt een grote ruimte in het huis, de vroegere eetkamer,
ontworpen op een flexibele manier zodat beide functies afwisselend kunnen plaatshebben. Op
weekdagen, wanneer het moment minder gepast is voor een living room concert, wordt gefocust
op een luistermoment dat eerder individueel gebeurt. In de aangename en huiselijke sfeer van de
ruimte kan de bezoeker zich terugtrekken om met de iPod en de hoofdtelefoon lange tijd naar
muziek te luisteren. Door de hoofdtelefoon kan hij of zij zich nog meer onttrekken aan de rest van
de bezoekers. Omdat de eetkamer en de bijbehorende overdekte buitenruimte een eindpunt van
de woning zijn, is er weinig circulatie en bedrijvigheid van andere klanten wat de rust en intimiteit
in de ruimte bevordert. Met programma’s als iTunes of Spotify geniet de bezoeker van een quasi
onbeperkt muziekaanbod. Dat geeft aan dat deze muziekervaring een op zich staande
gebeurtenis is in de winkel en niet als middel wordt aangewend om de aanwezige platen en cd’s
te verkopen. Er worden ook luistersessies georganiseerd waar muziekliefhebbers wel samen deel
van kunnen uitmaken. Dan gebeurt het luisteren niet met hoofdtelefoons, maar wordt er een plaat
opgezet en ononderbroken afgespeeld. Op die manier wordt tevens het uiterst kwalitatieve geluid
van een plaat ervaren. Deze luistersessies worden in dezelfde ruimte als de individuele
luistermomenten georganiseerd maar uiteraard op verschillende tijdstippen. Als derde invulling
van deze ruimte zijn er de eerder besproken huiskamerconcerten. Omwille van de intimiteit en
kleinschaligheid sluit het naadloos aan met de luistermomenten en luistersessies die ook in deze
ruimte kunnen plaatshebben. De living room concerts zijn enerzijds een antwoord op de vraag
van de consument naar kleinschalige en unieke belevenissen. Anderzijds hebben ze die factor
van live muziek die zorgt voor een intensere muziekbeleving. Zowel de luistersessies als de
concerten kunnen bij mooi weer naar buiten opengetrokken worden wanneer de overdekte
buitenruimte of de stadstuin mee wordt opgenomen in de activiteit
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Afbeelding 35/ Woonkamer Huis Hoste (beeldarchief auteur)

“

To provide meaningful
architecture is not to parody
history but to articulate it.

Afbeelding 36/ Kantoren fabriekspand (beeldarchief auteur)

“

Daniel Libeskind
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