
We

vinyl
Haal die pick-up maar van zolder: via cd’s, mp3, iTunes en Spotify  

is de grote zwarte schijf - inclusief piep en krak - weer helemaal  

terug. In Nederland werden dit jaar zo’n 20% meer platen verkocht. 

Zes verzamelaars over hun langspeelliefde.

14    1 | 12

T e k s T:  B a B e T T e  R i j k h o f f  
B e e l d :  M e R i j n  s c h e e R e s

1 | 12    15

Wederopstanding van de lp



Jacqueline: ‘Vroeger stonden we altijd in de 
huiskamer onze turndansjes te doen op jaren 70- 
muziek, we waren altijd aan het zingen en onze 
moeder draaide muziek tijdens het stofzuigen. 
Foute muziek zoals Julio Iglesias en vooral veel 
vieze plaatjes zoals ‘Een beetje geld voor een 
beetje liefde’. Ik denk dat het daar bij ons is fout 
gegaan!’

Kringloop en Koninginnedag Paola: ‘Het is 
jeugdsentiment! Als je zo’n singeltje tegenkomt 
dan koop je dat. Ik kan geen kringloopwinkel 
voorbijlopen, altijd ga ik even kijken. Een plaat 
voor vijftig cent vinden is natuurlijk het mooiste. 
Ook gaan we wel naar speciaalzaken of naar pla-
tenbeurzen, maar daar weten ze vaak wel wat 
zo’n singeltje waard is. Soms kosten ze wel der-
tig euro, en dan heb je maar één nummer! Op 
Koninginnedag sta ik altijd extra vroeg op om 
platen te zoeken op de vrijmarkt. Tegenwoordig 
neem ik lijstjes mee om gericht te zoeken, gaten 

dichten! Ik hou echt van het zoeken in een bak, 
dat hoort erbij, die geur.’

Schatkist Jacqueline: ‘Ik koop ook online plaatjes. 
Dan zoek ik het nummer op op YouTube; kijken 
of ik het ken en of we het misschien al hebben, 
maar draaien vanaf een computer doe ik niet. En 
ik zit ook veel liever tussen een stapel platen dan 
een stapel cd’s. Wijntje erbij, vrienden erbij, dan 
geniet ik er nog meer van. Aan de kleur van het 
hoesje weet ik al welke single het is. Mijn collec-
tie voelt aan als een schatkist, want veel ervan 
valt niet te downloaden. Wel maak ik zelf alles 
digitaal, als een plaat stukgaat dan heb ik ten-
minste de muziek nog. We houden echt van vieze 
liedjes uit de jaren 80 van Vanessa of de vieze 
man van Koot en Bie. Voor de lol draaien we af 
en toe op een festival of in een club. Oma wil 
heel graag dat we een keer bij haar in het bejaar-
dentehuis komen draaien.’ 
www.viezezusjes.nl

Paola’s favorieten:
1.  Angelique - Een beetje geld 

voor een beetje liefde (1982)
2.  Eydie Gormé - Blame it on the 

bossa nova (1963)
3.  Bob Barbeque & Willy 

 Would-be plus Agaath -  
Bla bla bla (1982)

Jacquelines favorieten: 
1. James Last - Biscaya (1981) 
2.  Die Doraus & Die Marinas - 

Fred vom Jupiter (1981)
3. Space - Magic fly (1977)

Begin jaren 90 was het gedaan met vinyl. De cd werd het helemaal en 
platen verdwenen naar zolder, de rommelmarkt of werden aan de weg 
gezet. Later deed de mp3-speler zijn intrede en iedereen sloeg aan het 
(illegale) downloaden of kocht zijn muziek via iTunes. Maar opeens 
willen veel mensen weer terug naar de grote zwarte schijf. Waarom? 
Mensen verlangen weer naar iets tastbaars, zeggen muziekkenners. 
Digitaal is te vluchtig, we willen nostalgie.

                     ‘Onze moeder    draaide  
                                    vroeger    vieze plaatjes -  
             daar is het bij ons    fout gegaan’

De zussen Paola (37) en Jacqueline Provitina (35) verzamelen singeltjes. 
Muziek uit de vuige jaren 80, disco en Nederlandstalig uit de jaren 70.  
Met de bananendoos vol platen gekocht voor een tientje op de vrijmarkt 
hadden ze er in één klap een hobby bij. 

Jacqueline: 
‘Ik heb James Last  
          ook als wekker  
   op m’n telefoon’

      Paola: 
‘Ik kan geen kringloopwinkel voorbijlopen,  
      altijd ga ik even kijken’ 
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‘Cd’s komen er   niet in’

Jules Deelder (67): dichter, schrijver, performer, dj, nachtburgemeester 
van Rotterdam, spartaan en verzamelaar van jazzplaten. Alles bij elkaar 
opgeteld zo’n 10.000 stuks.

‘Er ontbreken er zat. Van een aantal weet je dat 
je die nooit origineel kunt tegenkomen. Ik leg 
weleens alle platen van hetzelfde label uit op de 
grond. Dan ga ik op een trapleer staan en bekijk 
ze van bovenaf. Die hoezen hebben toch een 
 bepaald karakter allemaal. En bij het terug in de 
kast zetten kijk ik of er een plekkie op zit, zit ik 
een beetje te stuffen. En oké, dan wil ik een 
plaatje opzetten, maar welke gaat het dan wor-
den? Dat kan problemen opleveren. Dan kun je 
zo een hele dag voor die kast staan te meuten en 
ouwehoeren, maar eigenlijk draai je heel de dag 
geen ene plaat.’ 

Platen jatten ‘Mijn eerste aanraking met een lp 
was op het verjaardagsfeestje van m’n zus. Ze 
werd 18 - ik was 10 - en er kwam een gozer die in 
Amerika was geweest. Amerika! Een week in de 
Ardennen was toen al heel wat. Hij had twee lp’s 
bij zich. Ik begreep er geen reet van, maar snapte 
wel dat het niet niets was. Het verzamelen is be-
gonnen tijdens mijn middelbareschoolperiode. 
Gingen we platen jatten, want je had natuurlijk 
geen poen. Dan kwam je zo’n platenzaak binnen 
en zei je dat je alleen even kwam rondkijken. 

 Naïef als ze toen waren verdween de verkoper 
weer naar achter. Konden wij de platen tussen 
onze broeksband stoppen en soms deed je er ook 
nog een paar op je rug. Grote slobbertrui erover 
en dan liep je zo de winkel uit.’ 

Nee tegen de cd ‘Cd’s komen er bij mij niet in. Ik 
heb er wel een paar gemaakt. Compilaties van 
tracks uit mijn verzameling. Opgenomen vanaf 
vinyl, maar dan moet het toch een keer door die 
computer heen. Ik heb deze cd’s gemaakt voor 
mensen die interesse hebben in jazz. Want waar 
moet je beginnen? Op de radio hoor je het nooit. 
Alsof al die waanzinnige muziek nooit is gemaakt. 
Dat vind ik niet op z’n plaats. Dus daar doe ik 
wat aan op mijn manier.’ 

Investering ‘Sommige platen die in m’n kast 
staan zijn wel 5000 dollar waard, naarmate ze 
ouder worden zijn ze steeds kostbaarder. Dus 
zijn er ook mensen die investeren in platen.  
Ze zetten ze in de kast, maar ik vind: platen zijn 
toch het mooist als je ze draait. Er zit een steen-
goed  geluid in, daar kan geen cd tegenop.’
www.deelder.com

Wie op zoek is naar een platenspeler hoeft niet meer specifiek naar 
een speciaalzaak, rommelmarkt of kringloopwinkel, sinds een paar 
jaar hebben de grote ketens zoals de Media Markt, de Makro en online 
winkels zoals bol.com de pick-up (en vinyl) in hun assortiment op-
genomen. Veelal met een usb-aansluiting, zodat mensen hun platen-
collectie ook op de computer kunnen bewaren - dat dan weer wel. 

Jules’ favorieten: 
1. Hank Mobley - Workout (1961) 
2.  Hank Mobley - Hank Mobley 

(1957)
3. Hank Mobley - Hank (1957)

   ‘Je hebt niet alleen de muziek,  
je hebt ook een bewijsstuk  
            uit die tijd, dat is mooi’
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‘We hebben bijna   alles dubbel,  
     daarom zijn we   een winkel begonnen’

In het huis van Elly Alderen (63) en haar man Rob Berbee (54) is geen plekje onbenut, 
 overal staan platen. Bij elkaar zo’n 70.000 stuks. In hun winkel het Vinylarchief in Nijmegen 
staat de rest. Ze hebben de grootste vinylcollectie van Nederland. 

‘Een goeie plaat voor een paar euro kunnen wij 
niet laten staan, ook al hebben we ’m al. En zo 
heb je op een gegeven moment bijna alles dubbel 
en dat is precies de reden waarom we de winkel 
zijn begonnen. Bij ons is echt de gek los, wij ver-
zamelen echt alles. Van extreme avant-garde tot 
Duitse krautrock. Je ontwikkelt jezelf muzikaal 
steeds meer, gaat steeds meer waar deren. Zo 
hebben we een plaat van Pierre Henry waar 
 alleen maar het geluid op staat van piepende 
deuren en zuchten. Toch knap dat je daar 
 muziek van kunt maken.’

Kleinkunst ‘Een plaat is een vorm van klein-
kunst. Het klinkt niet alleen beter, het gaat ook 
om het gevoel erachter dat je kippenvel bezorgt. 
De hoes die prachtig is vormgegeven, de goede 
fotografen die eraan hebben meegewerkt, zoals 
Paul Huf bijvoorbeeld. Er wordt werk van ge-
maakt. Cd’s zijn vluchtig. Als er op een plaat een 
kras zit hoor je een tik, als een cd beschadigd is, 
dan doet hij het gelijk niet meer. Ik heb platen 

van zestig jaar oud die het nog geweldig doen. 
Hooguit in de auto draai ik een cd’tje, jammer 
genoeg kan ik daar geen lp’s draaien. Een cd is 
prima voor op de achtergrond, naar een plaat 
luister je. Het geluid is mooier, meer dynamiek.’ 

Verzamelvirus ‘Zoals iedereen in de jaren 80 had 
ik wel wat platen, de doorsnee pop zoals Peter 
Gabriel, The Stones en The Beatles. Maar toen  
ik Rob ontmoette en met hem meeging naar 
rommel markten om platen te zoeken is het 
 verzamelvirus bij mij toegeslagen. Het rond-
turen naar bakken met platen, op zoek naar 
schatten, geweldig. Mensen in de buurt wisten 
ook dat wij gek waren op vinyl, dus soms stond 
er gewoon een doos voor de deur. Bij de meesten 
mensen is het zo dat ze platen kopen als ze wat 
geld over hebben, bij ons is het andersom. En 
omdat we samen verzamelen gaat het twee keer 
zo hard. Je kunt wel zeggen dat het een beetje 
uit de hand is gelopen…’ 
www.vinylarchief.com

Elly’s favorieten: 
1.  Nicholas Greenwood -  

Cold cuts (1972)
2.  Michael Raven and Joan Mills - 

Can y melinydd (1977)
3.  Kamelot - Poetry for the  

poisened (2011)

         ‘Een favoriete plaat is een  
momentopname, dat kan  
   morgen weer een andere zijn’

Dat vinyl terug is, valt af te lezen aan de verkoopcijfers. In Nederland werd er 
dit jaar zo’n 20% meer vinyl verkocht. In Groot-Brittannië was dat maar liefst 
40% en in Amerika - het land waar de plaat vandaan komt - zagen ze de 
 verkoop stijgen met 14%. Tegenwoordig brengen steeds meer artiesten hun 
 muziek uit op vinyl. En zo staan er niet alleen ‘oude’ platen van Jimi Hendrix, 
Miles Davis en John Lennon in de schappen, maar ook platen van Anouk, Amy 
Winehouse, Snow Patrol, Tim Knol, Moke en U2. 
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‘Op dit moment   staan ze op  
           decennium   gesorteerd’

Lenny Boschman (28) werkt als publiciteitsmedewerker bij poppodium Mezz in Breda.  
Ze is beginnend verzamelaar en heeft zo’n 250 platen. Met drie vrienden heeft ze Het Vinyl 
Collectief opgericht waarmee ze maandelijks draait in een café, club of op een festival.

‘Stilte, ik kan er niet zo goed tegen, ik leef voor 
muziek. Het begint al ’s ochtends. Als ik naar de 
trein fiets luister ik naar m’n iPod, op m’n werk 
luisteren we naar studio Brussel, cd’tjes of 
 Spotify en bijna elke week ga ik naar een op-
treden. Na het concert koop ik vaak een plaatje 
van ze, tegenwoordig brengt elke nieuwe band 
zijn muziek weer uit op vinyl. Ik vind het leuker 
om een plaat rechtstreeks van de band te kopen, 
dan houden ze er meer aan over, ze hebben het 
al zo moeilijk.’

Ritueel ‘Soms zet ik m’n platen op alfabetische 
volgorde maar op dit moment heb ik ze gesor-
teerd op decennium, beginnend bij de  jaren 60: 
The Beach Boys, Bob Dylan en mijn pronkstuk: 
een box met alle platen van The Beatles, mijn 
 lievelingsband. Een paar jaar geleden wilde mijn 
vader al zijn platen die op zolder stonden op 
Marktplaats zetten, ik heb er alles uitgehaald 
wat ik goed vond: Elvis, Boudewijn de Groot, 

Bob Dylan, het zijn plaatjes die ik nog steeds 
draai. Het draaien van een plaat maakt de 
 muziek mooier, dat komt ook door het ritueel 
dat erbij hoort. Het is een soort cadeautje als  
je een plaat uit de hoes haalt. Je legt die grote 
schijf op de speler, zet de naald erop, je hoort 
een kraak en dan ga je luisteren. Soms ben ik  
lui hoor, dan zet ik mijn laptop aan… want een 
plaat draait zich natuurlijk niet uit zichzelf om.’

Laptop-dj’s ‘Bijna elke maand ga ik met Het 
 Vinyl Collectief op pad om ergens te draaien.  
Het begon drie jaar geleden toen iedereen 
 tijdens Koninginnedag een uur zijn plaatjes 
mocht draaien. Het is heerlijk als je mensen  
een beetje muzikaal mag opvoeden. Dj’s die  
met hun laptop staan te draaien snap ik niet.  
Je drukt op een knopje en voor de rest sta je  
er dan een beetje suf; geef mij maar vinyl.’ 
www.vinylcollectief.nl

‘The Beatles vind ik gewoon dé band’

Rommelmarkten en kringloopwinkels zijn de uitgelezen plekken om een doos vol 
platen voor een prikkie te kopen, maar of er dan ook echt wat bij zit is een tweede. 
Daarom kun je ook terecht in platenzaken. De naam zegt het al. Waar een tijd terug 
alleen nog maar een klein hoekje was ingericht voor lp’s en de rest van de winkel 
vol stond met cd’s, zijn er steeds meer zaken die hun lp-assortiment flink hebben 
uitgebreid. Door heel Europa worden volop platenbeurzen georganiseerd. En  
anders is er nog altijd het internet. Verdwijnen nu de cd’s? De tijd zal het leren.  
Vinyl was tenslotte ook doodverklaard.

Lenny’s’ favorieten: 
1.  The Beatles - The white album 

(1968) 
2. Neil Young - Harvest (1972)
3.  Echo & The Bunnymen -  

Heaven up here (1981) 
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