
Liever 'pannenkoek' 
van vinyl dan Spotify 
Charme. Er worden 
alsmaar meer vinyl 
platen geperst. Hoe 
kan dat in een tijd 
waarin downloaden en 
streamen dagelijkse 
kost is? 
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Twee grijze dames komen de 
Rotterdamse platenzaak Thatz
It binnen. Even lekker terug in 
de tijd door aan het vinyl te 
snuffelen. Niet veel later 
springt er voor de deur van de 
winkel een twintiger van zijn 
fiets om zich vervolgens han
denwrijvend op de bakken met 
houseplaten te storten. Het is 
de perfecte afspiegeling van 
het publiek dat Michel Stein
bach in zijn zaak krijgt. 

"Sommige mensen komen 
voor de popklassiekers uit de 
jaren tachtig", zegt de eigenaar 
met een lp van Madonna in zijn 
hand. "Maar er komen ook veel 
jonge mensen in de winkel, bij-
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Meer dan 
11 miljoen 
Steeds meer jongeren weten 
de weg naar de üa, ook de 
digitale) platenwinkel te 
vinden. Bij het Haarlemse 
Record Industry verwachten 
ze dit jaar dan ook een re
cordaantal vinyl platen te 
persen. Terwijl in 2016 9,5 
miljoen exemplaren hun weg 
over de hele wereld vonden, 
komt het aantal dit jaar 

. waarschijnlijk boven de 11 
miljoen. . 

"Heel veel bands brengen 
hun albums alleen nog maar 
op vinyl uit", verklaart Anouk 
Rijnders van Record Industry 

voorbeeld beginnende dj's die 
per se met platen willen wer
ken. Sommigen zitten hier vijf 
uur te speuren en nemen der
tig platen mee." 

En dat in een tijd waarin je 
dankzij bijvoorbeeld YouTube, 

de enorme toename. ,, Voor 
een plaat vangen ze zo'n 20 
euro, voor een cd 13 euro. 
En mensen zijn bereid 
meer te betalen voor iets 
waarmee ze kunnen pron
ken in hun kamer. Leuk als 
je 20.000 liedjes.op je tele
foon hebt staan, maar vinyl 
is tastbaar, kostbaar en 
brengt een bepaalde emotie 
met zich mee. Het geluid is 
'warm.er'." 

Spotify en illegale downloads 
binnen een paar handelingen 
online een willekeurig num
mer tevoorschijn kunt tove
ren. Waarom dan toch het re
latief dure vinyl? Steinbach: 
"Een download is ni~t m~er 

dan een paar getalletjes, een 
plaat is tastbaar. Terwijl je naar 
de muziek luistert, kun je uit
gebreid de hoes bestuderen. En 
veel platen zijn simpelweg niet 
online te vinden. Dat maakt 
het uniek." · 

De 19-jarige Lisa Konings 
kan erover meepraten. Iets 
meer dan drie jaar geleden 
werd ze dankzij de platenkast 
van haar ouders gegrepen door 
het vinylvirus. "Niet zozeer 
vanwege de muziek die zij luis
terden, maar ik vond het heel 
fascinerend dat er uit zo'n 
zwarte pannenkoek muziek 
kan komen. Mijn generatie is 
opgegroeid met mp3'tjes en ik 
gebruik ook mijn telefoon om 
muziek te luisteren, maar het 
mooiste is om zo'n plaat in huis 
te hebben. Iets dat je kunt aan
raken." 

In haar studentenkamer in 
Tilburg pronkt een knalroze 
platenhoes vanJettRebel. De li
mited edition is voor Konings 
meer een kunstwerk dan een 
muziekdrager. "Want het is 
niet zo dat ik hem heel goed 
vind. Maar vanwege de kleur 
móest ik 'm gewoon hebben." 

De studente jpqmalistiek 

heeft in totaal zo'n veertig pla
ten. De ene helft nam ze mee 
uit de kast van haar ouders, de 
andere helft schafte ze zelf aan. 
"Mijn moeder had vroeger alle 
platen van The Doors, maar 
toen de cd opkwam heeft ze al
les de deur uitgedaan. Inclusief 
de platenspeler. Daar heeft ze 
nu spijt van ... " 

Vinyl groeit als kool. Bij het 
Haarlemse Record Industry, 
een van de grootste platenper
sers ter wereld, werden in 2014 
5,8 miljoen platen gedrukt. Vo
rig jaren waren dat er 9,5 mil
joen en dit jaar wordt wederom 
een record geboekt (zie kader). 
En de hype·houdt nog wel even 
aan, is het vermoeden. Ko
nings: "Maar ik denk wel dat 
het echt iets voor mijn genera
tie is. Ik zie mijn broertje van 16 
de komende jaren niet heel 
snel een plaat aanschaffen." 
Maar dat dachten haar ouders 
waarschijnlijk ook van hun 
dochter, die nu smoorverliefd 
is op vinyl. 
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