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door GUUZ HOOGAERTS fotografie MOUNIR RAJI

De elpee draait door
Smartphones, Spotify, FLAC-files; muziek is overal met een simpele druk op de knop
voorhanden. Waarom gaan we dan ineens weer en masse ouderwetse platen kopen?

Aan het Oudkerkhof, de straat die ook wel de PC Hooftstraat van Utrecht wordt genoemd, is eind augustus

een ruime, twee verdiepingen tellende winkel geopend: Swordfish & Friend. Er wordt koffie geschonken,

kunst verkocht, net als kleding van het merk You Are Here. En vinyl platen. Tegen de hele linkermuur, toch

gauw een meter of tien lang, staan bakken met zwart goud. De ene helft bestaat uit door de Utrechtse DJ St.

Paul geselecteerde, splinternieuwe albums en heruitgaven van indie darlings (Parquet Courts), soulhelden

(Smokey Robinson) en rocklegendes (Nirvana). De andere helft bestaat uit tweedehands platen, speciaal ge-

selecteerd door Mark Kneppers, lid van dancetrio Kraak & Smaak en eigenaar van diverse platenzaken in

Leiden.

We zeggen het maar even voor de zekerheid: printen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet supersympathiek om dit artikel te verspreiden. Sterker nog: het is
verboden. Gelukkig is het heel eenvoudig om anderen een Blendle-linkje te sturen. Delen kan dus altijd!  
16-10-2014

donderdag 16 oktober 2014 · 7 minuten lezen
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Marlein Parlevliet is de 27-jarige, goedlachse mede-eigenaar van de winkel: ‘Alles is in principe te koop, van

de vintage meubels tot het vinyl. Ik wilde hier geen collectie vinyl met voor de hand liggende classics en alle

recente uitgaven. Daar zijn andere winkels voor, en daarvoor biedt het internet ook uitkomst. Mijn bron van

inspiratie is een zaak als Substance in Wenen. Elke plaat die ik daar uit de bakken trok, wilde ik luisteren.

Dat wil ik hier ook bereiken.’

Marlein, de ‘Swordfish’ uit de winkelnaam, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de herwaardering

van vinyl in Nederland. In 2010 haalde ze Record Store Day naar Nederland. Deze internationale dag van de

platenwinkel werd in 2007 voor het eerst kleinschalig in Amerika gehouden, maar is voor veel platenzaken

inmiddels minstens zo belangrijk als carnaval voor cafés in Brabant. Vele honderden speciale uitgaven wor-

den op die dag in kleine oplages verkocht. Dankzij haar inzet voor Record Store Day kent Parlevliet inmid-

dels de eigenaren van de ongeveer honderd platenzaken in Nederland bij naam. Ze heeft ze vrijwel allemaal

bezocht, plus nog eens zo’n honderd winkels in het buitenland.

In 2012 rondde ze haar studie cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam af met een scriptie

over ‘de herbeleving van de LP in een digitaal muzieklandschap’. Conclusie: vinyl wordt nu vooral gekocht

als ‘lifestyle product’. Dus niet om veel te draaien, maar als kunstobject. Of om een favoriete artiest te steu-

nen. ‘Vinyl is, net als de nieuwe winkels waarin het wordt verkocht, beleving geworden,’ zegt Marlein, die

haar voortrekkersrol voor Record Store Day binnenkort overdraagt aan een opvolger.

Maar vinyl is niet alleen maar een hip hebbedingetje. In tijden van door smartphones aangestuurde Spotify-

playlists, FLAC-files op de computer en Sonos-boxjes door het hele huis, is platen draaien een onthaastings-
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moment. Voorzichtig de schijf uit de binnenhoes halen, de plaat op de draaitafel leggen en de naald er lang-

zaam op laten zakken; volgens veel vinylfans zorgt het voor een intensere beleving van muziek. En dan is er

natuurlijk nog de gedachte dat het geluid vanaf vinyl warmer en rijker is dan dat van een mp3 – wat ook zo

is.

Het was nooit de vraag óf Parlevliet een platenwinkel zou beginnen, het was de vraag wannéér ze dat zou

doen. Als kind al hielp ze mee in de platenzaak van haar vader in Leiden; haar zus is sinds kort eigenaar van

een filiaal in Amsterdam. De ervaring heeft haar geleerd dat een muziekzaak zoals die vroeger bestond, niet

meer werkt in deze tijd.

Van muziekdragers alleen kunnen slechts de heel kleintjes zich nog bedruipen. Veel platenzaken, van mo-

numenten als Concerto in Amsterdam tot Sounds in Venlo, hebben in de afgelopen jaren het assortiment

uitgebreid. Met boeken, bladen, kleding, koffie en audio- apparauur. Parlevliet is behalve winkelier ook im-

porteur van Crosley-platenspelers, retro vormgegeven draaitafels met ingebouwde boxen die door veel jon-

ge vinylliefhebbers als instapmodel worden gezien.

De NVPI, de brancheorganisatie van platenmaatschappijen in Nederland, rapporteerde onlangs voor het

eerst in twaalf jaar weer groeicijfers. De totale inkomsten groeiden van 57 naar 58,1 miljoen euro, een om-

zetgroei die volledig te danken is aan streaming-audiodiensten als Spotify. De omzet van de fysieke markt

(cd’s vooral) kreeg een tik van min twintig procent. Maar hier is het opvallende: de omzet van vinyl groeide

van zes naar zeven miljoen euro, een stijging van zeventien procent.



5-6-2019 De elpee draait door - Esquire - Blendle

https://blendle.com/i/esquire/de-elpee-draait-door/bnl-esquire-20141016-14195_de_elpee_draait_door?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6ImF0emVkZXZyaWV6ZSIsIml0ZW1faWQiOiJibmwtZXNxdWlyZS0yMDE0MTAxNi0x… 4/8

Het is niet te achterhalen hoeveel nieuwe albums er recentelijk in Nederland zijn verkocht – veel onafhan-

kelijke platenzaken zijn niet aangesloten bij brancheorganisaties, en labels communiceren geen exacte aan-

tallen. Van het meest recente Blaudzun-album zijn volgens opgave van zijn label V2 ‘ongeveer tweeduizend

stuks verkocht’, wat tegenwoordig volgens kenners een respectabel aantal is. Vinylverkoop is hoe dan ook

nog maar een fractie van de totale muziekverkoop in Nederland, ergens tussen de twee en vier procent.

Nederland loopt met die ontwikkeling in de pas met Amerika. In 2008 gingen daar een miljoen nieuwe vi-

nylplaten over de toonbank; in 2013 waren dat er al 6,1 miljoen. Dat zijn bescheiden aantallen vergeleken

met de 1,1 miljard platen die in 1981 wereldwijd werden verkocht, of de 49 miljoen stuks uit 1994. Dat was

het jaar waarin Vitalogy van Pearl Jam de beste verkochte zwarte schijf in Amerika was, met iets minder dan

veertigduizend stuks. Eerder dit jaar brak Jack White dat record: van zijn album Lazaretto zijn inmiddels

meer dan zestigduizend exemplaren verkocht.

Ook in Haarlem weten ze al een tijdje dat het beter gaat met vinylverkoop. Daar zit aan de Nijverheidsweg

Record Industry, de grootste vinylperserij van Europa. Alles in Haarlem ademt het rijke ambachtelijke vi-

nylverleden, van de blote meiden op de kalenders tot de stofjassen van het personeel. Ooit rolden hier 35

miljoen exemplaren van Michael Jacksons Thriller uit de machines. Voormalig klant Ton Vermeulen (hij was

eigenaar van diverse dance-labels) nam de perserij in 1998 over van Sony Music. Het is nu de enige perserij

in Nederland, waar voorheen vrijwel alle grote labels hun eigen perserij hadden.

Anouk Rijnders van Record Industry is wat scheutiger met cijfers dan Nederlandse labels. ‘Wij verwachten

dat we eind dit jaar vijf miljoen platen hebben geperst, een stijging van meer dan een miljoen exemplaren
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ten opzichte van 2013.’

Daar zitten veel Nederlandse opdrachtgevers bij, maar Record Industry perst ook Arcade Fire-, Lana del

Rey- en Eric Clapton-albums voor internationaal opererende grote labels. Rijnders: ‘We gaan een tweede

ploeg inzetten, zodat we van ’s morgens zeven uur tot ’s avonds elf uur kunnen persen. Een nachtploeg, zo-

als die er voorheen wel was, overwegen we nog niet.’ 

In Europa zijn in totaal vijftien perserijen actief, wereldwijd ongeveer veertig. De meeste daarvan zitten in

Amerika, waar op dit moment de meeste platen worden geperst ( zo’n twintig miljoen per jaar). Vrijwel alle

perserijen draaien inmiddels op maximaal vermogen, vermoedt Anouk Rijnders. ‘Wij kunnen nog wel een

beetje groeien, maar het plafond nadert.’

Dat heeft een aantal oorzaken. Rijnders: ‘Vinyl persen is een tijdrovend proces, met veel kwaliteitscontro-

les. De persmachines zijn niet heel ingewikkeld, maar ze worden niet meer gemaakt.

Het is te duur. Tenzij er in landen als India of Rusland, waar ooit een bloeiende vinylindustrie was, nog een

reeks persen onder een dekzeil vandaan komt, moeten we het in de wereld doen met het aantal persen dat

er nu staat. Die machines moeten bediend worden. Wij leiden personeel op, maar jongeren zijn niet makke-

lijk te porren voor een baan met veel herrie op de vloer en weinig doorgroeimogelijkheden.’

De groeiende vraag naar vinyl en de beperkte capaciteit heeft ook tot gevolg dat het productieproces langer

duurt. Grote opdrachtgevers krijgen vaak voorrang, waardoor de kleintjes (labels die drie- tot vijfhonderd



5-6-2019 De elpee draait door - Esquire - Blendle

https://blendle.com/i/esquire/de-elpee-draait-door/bnl-esquire-20141016-14195_de_elpee_draait_door?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6ImF0emVkZXZyaWV6ZSIsIml0ZW1faWQiOiJibmwtZXNxdWlyZS0yMDE0MTAxNi0x… 6/8

stuks bestellen) vaak langer moeten wachten. In Nederland is de wachttijd inmiddels opgelopen tot zes tot

acht weken, in Amerika tot drie maanden.

Winkels kennen een soorgelijk probleem. ‘Platen die ineens veel verkopen, zoals het laatste The War on

Drugs-album, zijn moeilijk bij te bestellen,’ zegt Jan Kooi van Elpee in Groningen. ‘Vroeger had je dan bin-

nen een week weer nieuwe exemplaren, nu moesten we weken wachten tot ze zijn bijgeperst. Nadeel is dat

je lang ‘nee’ moet verkopen, en het lastig is in te schatten hoeveel mensen er daarna nog eentje

willen hebben.’

Behalve de beperkte capaciteit van perserijen speelt volgens Marlein Parlevliet nog een sluimerend pro-

bleem. ‘De mooie tweedehandscollecties raken een beetje op. Als dealer van gebruikt vinyl moet je nu heel

erg op je qui vive zijn om fraaie collecties op de kop te kunnen tikken.’

Het naderende plafond heeft het enthousiasme voor vinyl van iemand als Mark Klinkhamer nog niet getem-

perd. Hij is product manager van Music on Vinyl, dat in Haarlem kantoor houdt boven Record Industry. Het

bedrijf is begonnen als herperser van klassieke albums van artiesten als Pearl Jam en Jeff Buckley, maar ver-

zorgt inmiddels ook nieuwe uitgaven, zoals het laatste Kensington-album.

Ook bij Music on Vinyl gaat het om bescheiden aantallen. ‘We beginnen pas met persen als we het gevoel

hebben dat we van een titel minstens duizend stuks kunnen verkopen. Sommige titels zitten daar inmiddels

ver boven. Was het eerst vooral pop en rock, nu doen we ook soundtracks. Daarvan verkopen we er heel

veel. En we gaan het voorzichtig proberen met dance-albums.’
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Klinkhamer verwacht dat de ‘vraag naar vinyl voorlopig nog niet zal afnemen. Zeker als vrouwen er massaal

voor gaan vallen. Ik zag recent een Crosley met een enthousiast tekstje in de Linda staan.’ Dat stukje was

Marlein Parlevliet, tenslotte importeur van de draaitafels, ook opgevallen. ‘Dat was op eigen initiatief van de

redactie, we hebben ze geen Crosley toegestuurd,’ bezweert ze. Wat haar betreft gaan meer vrouwen aan

het vinyl. ‘Voor mijn scriptie heb ik de man-vrouwverhouding onder vinylliefhebbers natuurlijk ook on-

derzocht. Die is behoorlijk scheef: 85 procent man, 15 procent vrouw. Belachelijk! Een mooie plaat is mij

evenveel waard als een mooie bank. Je haalt extra charme in je huis.’

VINYL PERSEN, ZO WERKT ‘T

Digitale of analoge muziekbestanden worden via een versterker omgezet in elektrische impulsen, en door

een diamanten kop in een koperen plaat gegraveerd. Voor een tweezijdige vinylplaat heb je twee koperen

schijven nodig. Die koperen platen worden gegalvaniseerd met nikkel, wat een ‘negatief’ oplevert, in pla-

tenperserstaal de ‘vader’. Die heeft geen groef, maar een opstaand dijkje. Van deze vader wordt een moeder

gemaakt (met een groef). De moeder wordt opnieuw gegalvaniseerd, wat de ‘stamper’ of matrijs oplevert,

die in het vinyl wordt geperst. Eén matrijs is goed voor duizend platen. Tussen de Aen B-kant van de stam-

per wordt een klomp warm gemaakt pvc gelegd. Vaak zwart, maar alle denkbare kleuren en combinaties

zijn mogelijk.
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SNIJ JE EIGEN PLAAT

Vinyl kun je in honderden of duizenden exemplaren persen. Eén exemplaar laten snijden kan ook, via bij-

voorbeeld myownrecord.nl, een service die wordt gerund door een voormalige Record Industrywerknemer.

Maar het kan ook op de Amsterdamse Overtoom, waar de tijdelijke winkel van brouwjeeigenplaat. nl huist.

In samenwerking met Grolsch kun je hier een 10-inch vinylplaat laten snijden met je favoriete tracks uit de

TopNotch-stal (Jeugd van Tegenwoordig, Dio). Het werkt ongeveer hetzelfde als bij het snijden van een ko-

peren plaat (zie vorig kader), alleen wordt hier een opgewarmde vinylschijf gebruikt. Behalve met dit pro-

ject heeft Grolsch nog een andere manier om zijn Kornuit-bier te promoten; een vinyl- single. Bij een six-

pack zit een 7-inch met liedjes van Mieke Stemerdink en The Kik (met Best Geklede Man-genomineerde

Dave von Raven).


