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jubileert
kaanse student, de Wikiscanner,
spoorde de verandering op. Het pro-
grammaatje ziet waar anonieme bij-
dragen vandaan komen. Bedrijven
en instanties die hun eigen pagina
herschrijven, kunnen zo worden
opgespoord. In het geval van Mabel
kwam de verandering van een com-
puter in Huis ten Bosch. De Rijks-
voorlichtingsdienst maakte later
bekend dat Mabel en prins Johan
Friso zelf de tekst hadden gewijzigd.

In 2005 deed het wetenschappelij-
ke tijdschrift Nature een onderzoek
naar de betrouwbaarheid van Wiki-
pedia vergeleken met die van de En-
cyclopaedia Britannica, een van de
meest prestigieuze Engelstalige en-
cyclopedieën: 42 wetenschappelij-
ke lemma’s uit beide naslagwerken
werden voorgelegd aan experts. Die
ontdekten 162 fouten bij Wikipedia
en 123 bij Britannica. Beide maak-
ten vier ernstige fouten, zoals het
verkeerd uitleggen van belangrijke
begrippen. De conclusie van Natu-
re: Wikipedia is bijna net zo be-
trouwbaar als de Britannica.

“De betrouwbaarheid van Wikipe-
dia is lastig vast te stellen,” stelt in-
formatiewetenschapper Jaap
Kamps van de Universiteit van Am-
sterdam. “Het wetenschappelijke
deel is vooral door wetenschappers
geschreven, dus erg accuraat. Bij
andere onderwerpen zijn de ver-
schillen groot, hoewel fouten snel
worden opgemerkt en verbeterd.”

De universitair docent, die les
geeft op het gebied van informatie-
voorziening op het internet, staat
zijn studenten toe Wikipedia als
bron te gebruiken. “Sommige colle-
ga’s denken daar anders over. Maar
ik zeg: ga er zorgvuldig en kritisch
mee om, net als met alle andere
bronnen.”

Vinyl verkoopt, juist aan jongeren
Ook steeds meer jonge
muziekliefhebbers kiezen
tegenwoordig voor vinyl.
De grootste lp-perserij ter
wereld, Record Industry in
Haarlem, floreert op deze
nichemarkt.
PETER BRUYN

Van de 105 miljoen lp’s die
ooit van Michael Jacksons
bestseller Thriller zijn ge-
perst komen er 35 miljoen

uit zijn fabriek, zegt Ton Vermeu-
len, eigenaar van Record Industry
in Haarlem. Dat de perserij van –
voorheen – Columbia Sony daar een
groot aandeel in had, staat buiten
kijf. Het inmiddels onder een nieu-
we naam zelfstandige Haarlemse
bedrijf is nu de grootste platenper-
serij ter wereld.

Terwijl de cd-industrie zich in een
vrije val bevindt, zit de klassieke vi-
nyl lp in de lift. Dat is vaker gezegd,
maar de recente cijfers liegen niet.
In vergelijking met de topjaren gaat
het weliswaar om bescheiden aan-
tallen, maar in Amerika heeft de
verkoop van de zwarte schijf weer
het niveau van de vroege jaren ne-
gentig bereikt.

Het zijn echter niet de in zwaar
weer verkerende muziekmultina-
tionals die op de vinylopleving in-
spelen, maar de kleinere, onafhan-
kelijke platenlabels en een handvol
nieuwkomers op de markt. Bedrij-
ven die erin slagen om oplagen van
vijfhonderd tot duizend lp’s winst-
gevend in de handel te brengen.

Zo verschijnt bij het Nederlandse
label Excelsior, dat succes heeft met
artiesten als Spinvis, Tim Knol, Trig-
gerfinger en voorheen Johan, tegen-
woordig elk album ook weer op vi-
nyl. “Wij stoppen bij veel lp’s met-
een gratis een cd voor in de auto of
de pc,” vertelt directeur Ferry Rose-
boom. “Anders dan een paar jaar ge-
leden zien we ook bij jongeren inte-
resse voor vinyl. We beginnen
meestal met een oplage van vijfhon-
derd. Maar de lp’s van Tim Knol,
Moss en Anne Soldaat hebben we al-
weer snel bij moeten laten persen.”

Topper bij Excelsior op dit mo-
ment is het nieuwe album van het

Belgische powerrocktrio Triggerfin-
ger. Tegenover vijftienduizend ver-
kochte cd’s in de eerste weken na de
release staan vijftienhonderd lp’s,
aldus Roseboom. Dat is verhou-
dingsgewijs veel.

Anders dan Excelsior brengt Mu-
sic On Vinyl sinds de zomer van
2009 alleen maar lp’s uit van de
zware ‘180 grams’-kwaliteit uit. Het
label is een initiatief van Record In-
dustry en distributeur Bertus en
richt zich primair op klassieke rock-
titels die in licentie van andere –
grote – maatschappijen worden
overgenomen. De historische lijnen
tussen Record Industry en Sony zijn
kort en dus heeft Music On Vinyl al
veel oude CBS/Columbia-titels in de
catalogus. Van Johnny Cash en Leo-
nard Cohen tot Bob Dylan en Miles
Davis. Sinds kort wordt ook samen-
gewerkt met V2-records. De eerste

vinylrelease die daaruit voortkomt
is het laatste album dat de onlangs
overleden Solomon Burke maakte:
Nothing’s impossible.

In de verkoopoverzichten van ge-
luidsdragers die de NVPI jaarlijks
publiceert speelt vinyl geen enkele

rol meer. Maar dat wil niet zeggen
dat er geen lp’s verkocht worden,
benadrukt Wouter Rutten van de
branchevereniging. Maar de organi-
satie meet vooral bij de traditionele
winkelketens, terwijl lp’s juist bij
gespecialiseerde vinylzaken over de
toonbank gaan. Of ze worden

rechtstreeks door de artiest bij con-
certen verkocht. “Daar wordt niet
gemeten,” aldus Rutten. “Maar een
serieuze nichemarkt is het zeker.”

Eenzelfde conclusie trekt Gerard
van Keeken, beheerder van lp-
vinyl.nl, een website die nieuwe lp-
releases en ander vinylnieuws bij-
houdt. Hij ziet een aantal belangrij-
ke omslagpunten. Bijvoorbeeld dat
grote internetwinkels als Amazon
en Bol.com zich ook op de vinyl-
markt hebben gestort en vele dui-
zenden titels leveren. Maar ook dat
bij steeds meer nieuwe albums op
vinyl een gratis cd of downloadcode
voor mp3 zit bijgesloten. Daardoor
is de lp niet alleen geluidsdrager,
maar ook een ‘hebbeding’ waarmee
de loyale fan zich profileert. De vi-
nylkoper is niet langer alleen de vijf-
tiger die zijn oude Hendrix- en Dy-
lanplaten wil vervangen; daarnaast
kiezen steeds meer jonge muziek-
liefhebbers voor de zwarte schijf.

“Van veel albums uit de periode
van 1995 tot 2005 is nooit een vinyl-
versie verschenen,” zegt Van Kee-
ken. “Grungealbums bijvoorbeeld.
Die worden nu voor het eerst op lp
uitgebracht en je ziet daar juist bij
jongeren veel belangstelling voor.”

Bij Record Industry weten ze daar
alles van. Die hebben via Music On
Vinyl net de grungeklassieker Jar of
flies van Alice in Chains, samen met
de ep Sap als dubbel-lp, op fraai
zwaar oranje en blauw vinyl uitge-
bracht. Tien jaar geleden perste de
fabriek vooral voor de dancemarkt.
Die is volledig ingestort. De Tiësto’s
en Armin van Buurens van deze we-
reld ‘draaien’ nu vrijwel allemaal
vanaf hun laptop. De terugkeer van
de rock- en pop-lp vult dat gat op.

De Haarlemse vinylfabriek produ-
ceert op dit moment enkele miljoe-
nen platen per jaar. Er zit nog rek in
de capaciteit, vertelt Ton Vermeu-
len. Tijdens de rondleiding puft on-
geveer de helft van de lp-persen. Ie-
dere minuut zie je een klompje
zwart vinyl onder de hete matrijs
vallen en tot een pannenkoek ge-
drukt worden. Verderop staan hoe-
zen klaar. Fraaie klaphoezen, van
een oude Chet Bakerplaat bijvoor-
beeld. Want dat is natuurlijk ook
een reden om vinyl te kiezen. Chet
moet je op groot formaat vanaf de
hoes aankijken.
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PRIEMGETALLEN
VAN DE La solitudine dei

numeri primi

EEN FILM VAN
SAVERIO COSTANZO

DE FILM NAAR DE BESTSELLER
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‘Saverio Costanzo’s
film is perfect’
- De Filmkrant

‘Intens en aangrijpend’
- Metro

‘Een aanrader’ - Sp!ts
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���� - Parool

NU IN DE BIOSCOOP
Voor meer informatie: www.cinemien.nl

ADVERTENTIE

‘We stoppen bij veel
lp’s een gratis cd voor
de auto of de pc’

Een 8-inch vinylplaat in een pers bij Record Industry in Haarlem. FOTO KOEN VAN WEEL/GPD

Tv-week
Best bekeken programma’s
in week 51 - ma 20 t/m zo 26 dec

Bron: www.kijkonderzoek.nl © Het Parool

Boer zoekt vrouw

All you need is love
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Radar

Spaanse schaep

Memories

Half acht nieuws
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Hart van Nederland
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