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Een ode aan het 
zilveren schijfje
Schoorvoetend loopt de klant naar de toonbank van de platenzaak. “Ik ben misschien een beetje 
ouderwets, maar ik wil graag de nieuwe Paul McCartney… op cd.” 
“Ouderwets?!” roept de winkelier, oprecht verbaasd. “Ik verkoop de hele dag door cd’s! Er gaat 
toch niks boven die kwaliteit? En bovendien heeft de cd van Macca ook nog twee extra tracks. Én 
die kost twee tientjes minder dan de lp.”

Opgelucht en blij met zijn nieuwe aanwinst verlaat de klant de winkel. De eigenaar van de 
platenzaak blijft licht vertwijfeld achter. Waarom heeft de cd toch zo’n slecht imago? Voor veel 
muziekliefhebbers is het immers nog altijd de eerste keus. Ondanks de zeer welkome heropleving 
van vinyl bestaat zestig procent van de verkochte fysieke geluidsdragers nog altijd uit cd’s. Toch 
brengen artiesten binnen populaire genres als r&b en hiphop hun albums zelden nog uit op cd. 
Veel computers hebben geen cd-drive meer. En in de meeste nieuwe auto’s zit geen cd-speler.
Heeft dan niemand door dat dankzij de stormachtige opkomst van K-pop hele hordes jongeren 
– ook in Nederland! – weer cd’s kopen? Dat het daarbij ook om de extra’s draait die erbij zitten, 
zoals posters, fotokaartjes en andere memorabilia? Daar kunnen andere artiesten en labels nog 
iets van leren. En dat lijkt ook langzaam te gebeuren. Het is mooi dat uitgerekend poplegende 
Paul McCartney hier dus onlangs het voortouw nam. De gelimiteerde versie van zijn alom 
geprezen Egypt Station bevat twee extra nummers die nergens anders op te vinden zijn. Er pleit 
natuurlijk meer voor het zilveren schijfje. Ze zijn doorgaans veel goedkoper dan de vinylversie. 
Wie een bescheiden budget heeft, kan voor een habbekrats een collectie klassiekers aanleggen. 
Cd’s zijn portable, nemen weinig ruimte in en zijn – met een beetje liefde en zorg – onverslijtbaar.
De platenzaakeigenaar uit de eerste alinea van dit voorwoord ging een biertje (of een kop 
koffie, ik was er niet bij) drinken met een aantal collega’s uit het vak. Om een lang verhaal 
kort te maken: ze vonden het de hoogste tijd om de cd weer eens in het zonnetje te zetten. 
Het resultaat heb je nu in handen: de eerste en vooralsnog eenmalige (gratis) uitgave van CD 
Magazine. Een initiatief van de Nederlandse muziekhandel en samengesteld door de redactie van 
muziekblad Lust For Life. Hierin vind je o.a. een interview met muziekliefhebber en ongeneeslijk 
cd-verzamelaar Johan Derksen, alles over ‘The White Album’ van The Beatles en een overzicht 
van bijzondere cd-releases van dit laatste kwartaal. Bij elf 
daarvan krijg je bij aankoop bovendien een unieke Beatles-
platenbon ter waarde van 5 euro. Vanaf 14 december 
komt daar nog een Bruce Springsteen-platenbon bij.* 
Redenen genoeg dus om eens naar de cd-versie van 
dat toffe nieuwe album te vragen!

Esther Vollebregt
Projectmanager

*) zolang de voorraad strekt

Ps. Op cdmagazine.nl/winnen maak je met de code achterop de 

Platenbon bovendien kans op toffe prijzen, zoals – jawel – 3 cd-spelers  

ter waarde van 199 euro.
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‘Ik in mijn muziekhuis, 
met een sigaar erbij. 
dolgelukkig ben ik dan’ 

Een onschuldige 
verslaving

N
ederland leerde Johan 
Derksen kennen in twee 
totaal verschillende 
gedaantes. Na een 
tumultueuze voetbalcarrière 

manifesteerde zich hij in eerste instantie 
als een sportjournalist met een scherpe 
pen en een minstens zo scherpe tong. 
Alles wat zijn toorn opwekte, van 
ondermaats presterende voetballers tot 
ijdele BN’ers, werd regelmatig verbaal tot 
de toe grond afgebrand. De laatste jaren 
vooral in het tweewekelijkse programma 
VI, waarvan de letters sinds een recente 
transfer staan voor Veronica Inside.
Achter dat barse exterieur schuilt 
echter ook een gepassioneerde 
muziekliefhebber; een onvermoeibare 
ambassadeur van muziek die hem 

Zelfs nu zijn collectie inmiddels zo’n 30.000 cd’s telt, kan 
hij nog steeds geen platenzaak voorbijlopen zonder even 
naar binnen te schieten. En zelden verlaat hij met lege 
handen het pand. Zijn vinyl heeft hij vooral uit nostalgie 
bewaard, aan streamen doet hij niet. Sportjournalist en 
muziekliefhebber Johan Derksen houdt van cd’s. “Ik wil iets 
tastbaars hebben: het doosje, het schijfje en het boekje 
met teksten en achtergrondinformatie.”

Johan Derksen

dierbaar is. Soul, Americana, 60’s beat 
en vooral de blues. Hij verzorgt wekelijks 
muziekprogramma’s voor verschillende 
regionale zenders, initieerde in Drenthe 
een bluesfestival en was enkele seizoenen 
lang de spreekstalmeester tijdens de 
succesvolle theatertournee Pioniers 
van de Nederpop. Die concertreeks 
heeft inmiddels een vervolg gekregen 
met Johan Derksen Keeps The Blues 
Alive. Terwijl hij er nooit een geheim 
van maakte dat hij aan zijn leven als 
commentator een uitstekende boterham 
verdient, laat hij zich nooit betalen 
voor zijn muzikale inspanningen. Hij 
beschikt daarnaast over een immense 
cd-collectie, die nog dagelijks groeit. Want 
in platenzaken in Nederland en in het 
buitenland is Johan Derksen een graag 
geziene klant. 

Je bent vorig jaar van Oudewater naar 
het Drentse Grolloo verhuisd. Is je cd-
collectie alweer helemaal op orde?
“Alles staat weer op alfabetische volgorde. 
Het was trouwens een verschrikking. 

Verhuizers die met dozen gooien, terwijl 
ik alleen maar kan denken aan die plastic 
doosjes die ik vervolgens allemaal weer 
kan vervangen. Want zo’n cd-doosje 
met een kras of een buts in de kast 
vind ik onverdraaglijk. Die moet meteen 
vervangen worden. Vroeger kon je die 
doosjes gewoon bij de HEMA of de V&D 
kopen, maar inmiddels zijn ze moeilijk te 
krijgen. En dat zegt toch wel iets over hoe 
de cd in het verdomhoekje zit. Onlangs 
heb ik wel ontdekt dat de muziekafdeling 
van Vanderveen in Assen die doosjes nog 
verkoopt. Ik kan dus weer even vooruit.”

Je bent opgegroeid met singles en lp’s. 
Wat is voor jou zo aantrekkelijk aan 
cd’s?
“Laat ik allereerst zeggen dat ik geen 
cd-purist ben. Het gaat mij in de eerste 
plaats om de muziek. Er zijn alleen in 
de loop van de tijd veel cd’s verschenen 
van albums die op vinyl onvindbaar of 
onbetaalbaar zijn geworden. Ik vind 
het trouwens ook aantrekkelijk dat 
heruitgaven van albums op cd vaak 
bonustracks hebben: nummers die nog 
niet eerder verschenen zijn.”

Hoe groot is je collectie eigenlijk?
“Zo’n 30.000 cd’s. Verder heb ik nog wat 
bijzonder vinyl achtergehouden, maar het 
meeste heb ik aan het archief van Radio 
Rijnmond geschonken. Ik heb nog wel een 
originele lp van The Artwoods die volgens 
zijn prijsgids 500 pond waard is. Die blijft 
gewoon in mijn kast hoor. Overigens  
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loop ik al jaren rond met het plan om 
alles op een computer te zetten, maar 
het komt er niet van. Te druk. Het gevolg 
is dat ik soms thuiskom met cd’s die ik al 
blijk te hebben, alleen bijvoorbeeld met 
een iets ander hoesje. Ik weet wel alles 
precies te vinden.”

Hoe luister je naar muziek?
“Ik heb in de tuin een huis laten 
bouwen. Mijn muziekhuis, waar mijn 
cd’s en installatie staan. Als ik gezeur 
en stofzuigen wil ontlopen, vlucht ik 
daar naartoe. Ik maak wekelijks vijf 
radioprogramma’s, onder andere voor 
Radio Rijnmond. Ter voorbereiding 
daarop moet ik toch heel wat cd’s 
afdraaien.”

Luister je ook weleens samen naar 
muziek? Of is dat toch vooral een 
solitaire bezigheid?
“Nee. Weet je, niets is ergers dan naar 
muziek moeten luisteren waar je niets 
mee hebt. Ik wil anderen niet met mijn 
muziek lastigvallen. En omgekeerd. Mijn 
vrouw, die net een generatie jonger is dan 
ik, is bijvoorbeeld gek van Pink Floyd. En 
dan vooral dat livealbum, in dat doosje 
met dat knipperende lampje…”

Pulse.
“Precies, Pulse. Ik haat dat album, maar 
zij draaide het zo vaak dat ik inmiddels 
elke gitaarsolo uit mijn hoofd ken. Op 
haar beurt heeft ze een hekel aan die 
pathetische mannenmuziek van mij. O.V. 
Wright is in mijn ogen een geweldige 
soulzanger. Zij vindt het vals sentiment. 
Ze heeft een hekel aan Mickey Newbury, 

terwijl hij voor mij een god is. In Drenthe 
hebben we dus elk onze eigen ruimte, 
waar we ongestoord kunnen genieten van 
onze eigen muziek. Ik in mijn muziekhuis, 
met een sigaar erbij. Dolgelukkig ben ik 
dan.”

Heb je ook een goede installatie?
“Mijn zwager zit in de hifi, dus die heeft 
mij daarbij geholpen. Mensen die over 
de vloer komen vinden het altijd goede 
merken. Quad, zegt je dat wat? En boxen 
van een Schots merk. Op het plaatje 
achterop staat wie ‘m gebouwd heeft. Als 
je een godsvermogen aan cd’s uitgeeft, 
vind ik ook dat je een goede installatie 
moet hebben.”

Noem eens wat artiesten waar je de 
laatste tijd vaak op teruggrijpt.
“Ik draai momenteel veel van Malford 
Milligan. Ik dacht ooit dat hij zou 
doorbreken met zijn band Storyville, 
maar dat gebeurde niet en toen was ook 
Malford Milligan verdwenen. Hij heeft 
onlangs echter een schitterend album 
gemaakt met een stel Nederlandse 
muzikanten (Life Will Humble You, red.) 
en hij gaat daarmee ook op tournee. Al 
die oude troep van hem ga ik dan ook 
weer draaien, zoals een plaat die hij ooit 
maakte met gitarist Greg Koch (Nation 
Sack, red), een jongen die tussen de blues 
en de jazz in zit. Sinds het overlijden 
van Mickey Newbury is Tom Russell 

mijn favoriete singer-songwriter. Het is 
alleen een verschrikkelijke man, die met 
zijn wispelturigheid en arrogantie akelig 
dicht in de buurt komt van Van Morrison. 
Onlangs speelde hij in Paradiso en vond 
hij het publiek te oud. Iedereen boven 
de zestig moest zijn vinger opsteken. 
Kom op zeg, daarvoor ga ik niet naar zo’n 
optreden. En als je geen jong publiek 
trekt, ligt dat toch echt aan je muziek, lul!”

Speur je ook naar jong talent?
“Dat houd ik ook zeker in de gaten. Ik 
ben de laatste tijd heel gecharmeerd 
van The Marcus King Band. Een 21-jarig 
jochie uit Carolina, ontdekt door Warren 
Haynes, die precies de muziek maakt 

die ik mooi vind. Het gebeurt dus nog 
steeds: jonge muzikanten die met veel 
overgave de blues spelen. We hebben 
hem inmiddels op ons bluesfestival in 
Grolloo gehad. Verder houd ik natuurlijk 
ook mijn oude stokpaardjes op peil. 
Volgens mij ben ik de enige in Nederland 
die zich naar de platenzaak rept als er 
een nieuwe cd van Mitch Ryder uitkomt. 
Ooit was ik in Concerto in Amsterdam 
en vond ik een hele rij cd’s van hem in 
de tweedehandsbakken. Afkomstig van 
een verzamelaar die in een echtscheiding 
verzeild is geraakt, stel ik mij zo voor. Ik 
heb alles meegenomen. Als ik dan naar 
huis ga, voel ik mij de koning te rijk.”

In welke platenzaken kom je verder 
graag?
“De beste platenzaak in Nederland is 
Sounds in Venlo. Ik kom er alleen niet zo 
vaak als ik zou willen. Vanuit Oudewater 
was het al een heel eind rijden, vanuit 
Drenthe is het bijna helemaal niet meer 
te doen. Gelukkig kom ik af en toe in 
de buurt vanwege de theatertournee. 
En altijd ga ik met een stuk of tachtig 
cd’s naar huis. Ze hebben heel grote 
afdelingen Americana, soul, sixties en 
blues. Ze zijn ook heel actueel. Hitsound 
in Rotterdam is ook een geweldige winkel. 
Jammer dat eigenaar Willem Vonk er 
binnenkort mee stopt. Heel goed is ook 
dat kleine zaakje in Hengelo, Popeye. Ik 
was er onlangs en de eigenaar vertelde 
mij dat hij nooit cd’s in de uitverkoop 
doet, maar alles wat niet verkoopt 
gewoon in de bakken laat staan. Zo viste 
ik er dus de eerste cd van Curtis Salgado 
onder het stof vandaan, die al jaren niet 
meer leverbaar was. Ik sprak Curtis later – 
ik ken hem goed – en hij had die plaat zelf 
niet eens meer. Triple J. Records in Tiel 
van Theo Jansen is ook een fenomeen. De 
beste blueswinkel die ik ken. Hij overtreft 
zelfs wat ik in Amerika heb gezien. Sinds 
ik in Drenthe woon, kom ik regelmatig 
bij Vanderveen in Assen. Daar staan 
jongens met kennis van zaken achter de 
toonbank.”

Gebruik je ook streamingservices om 
naar muziek te luisteren?
“Nee, want ik wil iets tastbaars hebben. 
Het doosje, het schijfje en het boekje 
met teksten en achtergrondinformatie. 
Ik wil daar ook best voor betalen. In het 
leven ben ik nooit zo enorm principieel 
geweest, behalve als het om de betaling 
aan muzikanten ging. Ik ben nu al jaren 
met een stel van die gasten op pad 
geweest. Ze hebben allemaal twaalf 

hits gehad, maar daar nooit geld voor 
teruggezien. Alles wat ik op muzikaal vlak 
doe, doe ik dan ook gratis. Het is voor 
mij een hobby. Mijn geld verdien ik wel 
met die onzin op televisie. Muziek is voor 
mij ook altijd een soort tegengif geweest. 
Ik heb mij altijd gerealiseerd dat als je 
niets naast die sport hebt, je vroeg of 
laat gaat denken dat de wereld om dat 
balletje draait. Ik hield bovendien zoveel 
van muziek dat ik liever naar een goed 
concert ging dan naar een wedstrijd van 
het Nederlands elftal. Ik heb 39 jaar bij 
Voetbal International – het blad – gewerkt. 
Het is altijd mijn plan geweest om na 
mijn pensionering alleen nog maar leuke 
dingen te doen, dus alles wat met muziek 
te maken heeft. Vandaar ook dat ik met al 
die gasten langs de theaters ga.”

Je hebt volgens mij wel gevoel voor 
commercie. Wat zou er moeten 
gebeuren om de verkoop van cd’s 
nieuw leven in te blazen?
“Ze zouden wat aan de prijzen moeten 
doen. Ik zit ook in het uitgeversvak en 
we zorgen bijvoorbeeld dat die boeken 
over Gijp en Kieft altijd voor net onder de 
20 euro in de winkels liggen. Daarboven 
wordt het een drempel. Zo is dat met cd’s 
ook, merk ik zelf. Over een full-price denk 
ik toch wat langer na, terwijl ik een cd van 
10 of 12 euro makkelijker meepak. Voor 
jongeren, die minder te besteden hebben, 
zal dat nog meer gelden.”

Ga je de komende jaren onverminderd 
door met cd’s kopen?
“Absoluut. Kijk, met sommige artiesten 
raak je uitverzameld. Uiteindelijk heb je 
alles. Toch ontdekte ik regelmatig albums 
waarvan ik het bestaan niet wist. Ik ben 
bijvoorbeeld een enorme fan van de Cate 
Brothers. Iemand wees mij erop dat ze 
eerder ook twee albums gemaakt hadden 
als The Cates Gang. Ik moet die dan 
hebben. Een bereikte mij via Thailand, de 
andere kwam uit Griekenland. Het is een 
verslaving, ik weet het. Maar wel een die 
volkomen ongevaarlijk is. Toch?”
Tekst: Robert Haagsma 

‘Muziek is 
voor mij een hobby, 
mijn geld verdien 
ik wel met die 
onzin op televisie’
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“Als het album ter sprake kwam, trok 
mijn vader doorgaans een lang gezicht”, 
vertelt Giles Martin. “Hij bewaarde er 
geen goede herinneringen aan. The 
Beatles die je hoort op The White Album 
zijn muzikanten die een groeispurt 
doormaken. Ze waren mondiger en 
wisten beter dan ooit wat ze wilden. Dat 

Heel wat Beatles-fans hadden de datum 9 november in 
hun agenda omcirkeld. Op die dag verscheen namelijk 
de nieuwe versie van de dubbelaar uit 1968 die als The 
White Album de geschiedenis is ingegaan. De heruitgave 
is verkrijgbaar in vier verschillende formaten: een 
dubbel-lp, een 4lp-box, een 3cd-editie en een Super 
Deluxe boxset met 6 cd’s en een blu-ray disc. De reguliere 
songs zijn opnieuw gemixt door Giles Martin – zoon van 
oorspronkelijke Beatles-producer Sir George Martin. Hij 
selecteerde ook het bonusmateriaal. 

leverde wrijving op. Toch is dit maar 
een deel van het verhaal van The White 
Album. Het is ook het werkstuk van een 
band die intensief samenwerkte, zowel 
tijdens het componeren als het opnemen. 
Het bonusmateriaal bij de nieuwe versie 
van het album laat daarover geen enkele 
twijfel bestaan.”
Die extra songs zijn o.a. de demo’s die 
The Beatles in mei 1968 opnamen in het 
huis van George Harrison in Esher, een 
rustige buitenwijk ten zuidwesten van 
Londen. In een paar weken tijd werden 
er ruwe versies opgenomen van 27 

songs. Een aanzienlijk deel daarvan zou 
later, in een definitieve versie, op The 
Beatles verschijnen – in de volksmond 
vooral bekend als The White Album. Een 
klein deel schoot over. Junk zou later 
opduiken op de eerste soloplaat van 
Paul McCartney, Child Of Nature bouwde 
John Lennon later om tot Jealous Guy. 
Not Guilty en Circles moesten wachten 
tot George Harrison ze veel later op zijn 
soloplaten zette. 
“Het stond vanaf het begin vast dat de 
demo’s onderdeel van de heruitgave 
moesten zijn”, vervolgt Giles Martin. 
“En dat we voor de beste kwaliteit bij 
de originele tapes van George Harrison 
moesten zijn. Alleen, waar waren die 
gebleven? In de archieven van Abbey 
Road bleken ze niet te liggen. Opeens 
herinnerde ik mij dat ik jaren geleden 
in het archief van George had gezocht, 
op zoek naar materiaal voor de 
documentaire die Martin Scorsese over 
hem maakte. Mij stond vaag bij dat ik 
deze banden in handen had, toen ik op 
zijn landgoed Friar Park was. Na enkele 
telefoontjes werd duidelijk dat ze er nog 

The White Album 
Van mono tot 
surround sound

steeds lagen. De euforie werd nog groter 
toen bleek hoe goed alle opnames nog 
steeds klonken.”
Zo goed als de sfeer in Esher was, zo 
explosief was die later soms in de echte 
studio. Het eindeloos sleutelen aan de 
songs leidde bij alle betrokkenen tot grote 
frustraties. George Martin, die tot voor 
kort niet van de zijde van The Beatles 
week, ging tot verbazing van iedereen 
halverwege de sessies uitgebreid op 
vakantie. The Beatles hadden altijd 
een vanzelfsprekend respect voor hun 
beschaafde, toegewijde producer gehad. 
Zelfs dat erodeerde tijdens de slopende 
sessies. Toen hij Paul McCartney 
aanmoedigde om Ob-la-di Ob-la-da 
iets anders te zingen, schreeuwde deze 
richting de controlekamer: ‘Waarom kom 
je het zelf niet zingen!’. 
Giles Martin is ook betrokken geweest bij 
het selecteren van de vele alternatieve 
versies die er van de songs bestaan. 
“Omdat het zo enorm veel tracks 
zijn, hebben we heel streng moeten 
selecteren. We hebben vooral gekozen 
voor versies die echt een heel ander licht 
op de bekende songs werpen. Zoals een 
meerstemmige versie van Good Night. Of 
een lange versie van Helter Skelter. De 
akoestische versie van While My Guitar 
Gently Weeps laat horen dat dit nummer 
van George Harrison ook in zijn naakte 

essentie verschrikkelijk mooi is. En weet 
je, ik ken natuurlijk ook de verhalen over 
de oplopende spanningen en de slopende 
opnamesessies. Ze zijn ook waar, ik twijfel 
daar echt niet aan. Het waren echter 
momentopnamen. De vele, vele uren 
tape die ik beluisterd heb, laten een band 
horen die vastbesloten was om een heel 
sterk album te maken. Heel professioneel, 
heel saamhorig. Dat heeft, met een paar 
onderbrekingen, altijd voorop gestaan.”
Vijftig jaar na dato is er de jubileumversie 
die in verschillende formats uitkomt: 
de standaard dubbel-lp, de 4lp-set en 
een 3cd-set die als extra’s de Esher 
demo’s bevatten en de Super Deluxe 
box die daarnaast 3 cd’s met outtakes 
en een blu-ray met mono, stereo en 
5.1-versies van het album bevat. Allemaal 
bevatten ze een nieuwe stereomix 
van het oorspronkelijke dubbelalbum. 

The Beatles
The Beatles (The White Album)
Genre: pop, rock

De voor de hand liggende vraag is 
natuurlijk altijd: wat volgt hierna? Is er 
niet een mooie luxe versie op te tuigen 
van de zwanenzang Abbey Road? Ook 
de mogelijkheden die de film en het 
gelijknamige album Let It Be bieden 
zijn onuitputtelijk. Giles Martin is er 
inmiddels bedreven in geraakt om 
hoffelijk te antwoorden zonder zijn hand 
te overspelen. “Het zou heel erg logisch 
zijn om met die albums verder te gaan, 
maar het is in eerste instantie Apple dat 
over de toekomstplannen gaat.”
Tekst: Robert Haagsma 
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Alle dertigers en veertigers van nu 
kunnen het zich ongetwijfeld nog voor de 
geest halen: een schoolfeest was nooit 
compleet zonder de laatste Hitzone-cd. 
Maar ook anno 2018 is de formule nog 
springlevend, zij het al een tijdje onder 
de vlag van Radio538 in plaats van TMF. 
Nog steeds weet Hitzone de tand des tijds 
feilloos aan te voelen, getuige het feit dat 
zo’n beetje elke editie de bovenste plek 
van de Verzamelalbum Top 30 weet te 
bereiken. Ook deze Best Of 2018-uitgave 
is weer een feest voor iedereen die 
van hitparadepop houdt, met een 
mooie brede selectie aan stijlen: van de 
onbezorgde dance van Calvin Harris en 
Dua Lipa tot de rap van XXXTentacion 
en het perfecte popliedje van 2018: 
Zoutelande door Bløf en Geike Arnaert. 
In een tijd dat iedereen een Spotify-
lijstje kan samenstellen, is het bijzonder 
knap dat er nog steeds niets is dat zo’n 
compleet overzicht van commerciële 
popmuziek biedt als Hitzone. 

Lange tijd was het onzeker of er ooit nog 
een nieuwe cd van Michael Bublé, vooral 
bekend van jazzy popliedjes als Haven’t 
Met You Yet en Home, zou verschijnen. 
Nadat zijn toen driejarige zoontje in 2016 
de vreselijke diagnose leverkanker kreeg, 
besloot de zanger logischerwijs dat het 
tijd was om even wat rustiger aan te 
doen. Maar goed nieuws: zoontje Noah 
maakt het naar omstandigheden goed 
en in juli 2018 verwelkomde de familie 
Bublé er ook nog een dochtertje bij. 
Niet verwonderlijk dus dat het nieuwe 
album <3 (spreek uit als: love) volledig 
in het teken staat van… Liefde dus! En 
hoewel een album van Michael Bublé 
altijd romantisch is, biedt <3 wel echt 
de perfecte soundtrack voor een intiem 
avondje samen. Hoogtepunten zijn het 
persoonlijke Forever Now en de single 
When I Fall In Love, maar ook covers van 
La Vie En Rose en My Funny Valentine 
werken perfect. Bublé vertolkt alles met 
de liefde en passie die zijn werk altijd 
uitstraalt. Blij om je weer terug te hebben, 
Michael!

Er zijn maar weinig artiesten die klassiek 
en pop zo goed weten te combineren als 
Andrea Bocelli. ‘Crossover’, heet dat. En 
op Si flikt Bocelli het gewoon weer. Het 
album is zijn eerste release met origineel 
materiaal sinds 2004 (tussentijdse 
cd’s bevatten covers en/of klassieke 
werken) en biedt ook weer enkele leuke 
duetten. Hoogtepunt is toch wel de 
samenwerking met Ed Sheeran: waar 
de twee eerder samenwerkten op diens 
Perfect Symphony, is het hier aanwezige 
Amo Soltanto Te misschien nog wel beter. 
Ook Josh Groban is een erg welkome gast 
op het fraaie We Will Meet Once Again. 
Je hoeft niet van opera te houden om 
Andrea Bocelli te waarderen. Integendeel: 
met zijn frisse muzikale begeleiding en 
ultieme zangemotie is Si een welkome 
aanvulling in iedere cd-collectie.
Tekst: Stefan Sjoers

Andrea Bocelli 
Si 
Genre: populair 
klassiek, opera

538 Hitzone
Best Of 2018
Genre: pop, 
hiphop, dance

Michael Bublé 
♥

Genre: pop, jazz

538 Hitzone
Best Of 2018

Andrea Bocelli 
Si 

Michael Bublé
♥

© Luca Rossetti

© Evaan Kheraj
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De hitplaat: 
Born In The U.S.A. (1984)
Wat Michael Jackson enkele jaren eerder 
voor elkaar kreeg met Thriller, flikte Bruce 
Springsteen ook met Born In The U.S.A.: 
maar liefst zeven singles van één album 
in de Amerikaanse top 10 krijgen. Dikke 
kans dus dat je ongeveer de helft van 
dit monstersucces al kent, maar stiekem 
had elk van de twaalf nummers een 
hit kunnen zijn. Van de vaak verkeerd 
geïnterpreteerde titelsong tot het 

Na meerdere Grammy’s, Golden Globes en een Oscar 
mocht Bruce Springsteen dit jaar ook nog een heuse 
Tony Award in ontvangst nemen. The Boss verdiende de 
prestigieuze theaterprijs voor de intieme shows die hij 
sinds de herfst van 2017 op Broadway geeft. De registratie 
Springsteen On Broadway dient dankzij de songkeuze die 
zijn hele carrière omspant als een mooie introductie tot 
zijn muziek. Maar welke andere Springsteen-cd’s moet je 
vervolgens beslist aanschaffen? We leiden je langs negen 
hoogtepunten uit zijn oeuvre. 

ontroerende My Hometown, Born In The 
U.S.A. blijft een van de essentiële albums 
van de jaren tachtig.

De doorbraakplaat: 
Born To Run (1975)
Het album dat alles veranderde voor 
Springsteen. Born To Run verscheen een 
jaar nadat producer Jon Landau de nog 
relatief onbekende zanger ontdekte en de 
legendarische woorden sprak: ‘I’ve seen 
rock & roll’s future and its name is Bruce 
Springsteen’. Hij kreeg gelijk. Springsteen 
zei zelf eens dat hij deze plaat wilde 
laten klinken als ‘Bob Dylan gezongen 

Bruce Springsteen
Springsteen On Broadway
Genre: rock

door Roy Orbison en geproduceerd door 
Phil Spector’. Met die ambitie creëerde 
Springsteen een van de meest bejubelde 
albums uit de popgeschiedenis. 

Het meesterwerk: 
Darkness On The Edge Of Town (1978)
Fans moesten bijna drie jaar uitkijken 
naar de opvolger van Born To Run. Toen 
het album eindelijk verscheen, bleek 
Darkness On The Edge Of Town het 
wachten meer dan waard. Springsteen 
was productiever dan ooit en kon wel 
vier platen vullen met de vele songs 
die hij in de tussentijd had geschreven. 
Tien daarvan belandden op Darkness 
On The Edge Of Town, een aanzienlijk 
donkerder album dan de voorganger. In 
zijn autobiografie omschreef de zanger 
dit meesterwerk als ‘misschien wel het 
zuiverste destillaat van waar ik vind dat 
mijn muziek over moet gaan’.

Het ultieme livedocument: 
Live 1975-85 (1986)
Zoals de nieuwe release Springsteen On 
Broadway nog maar eens bewijst, komt 
The Boss nergens zo goed tot zijn recht 

9 Essentiële 
Springsteen-releases

als op het podium. Jarenlang moesten 
fans het echter doen met bootlegs en 
enkele losse livetracks op singles en 
compilaties. Tot in 1986 het machtige 
overzicht Live 1975-85 verscheen, een 
maar liefst vijf lp’s (of drie cd’s) tellende 
box met louter hoogtepunten uit tien 
jaar aan Bruce Springsteen & The E 
Street Band-tournees, inclusief een 
buitengewoon ontroerende monoloog 
voorafgaand aan The River en de 
prachtige Tom Waits-cover Jersey Girl. 
Nog altijd het ultieme live-document van 
een van ’s werelds meest opwindende 
podiumacts.

De dubbelplaat: 
The River (1980)
Oorspronkelijk had Springsteen een 
enkele lp met de titel The Ties That Bind 
klaarliggen, maar de destijds extreem 
productieve songwriter had genoeg 
goede nummers om er een dubbelaar 
van te maken. Een wijs besluit: The River, 
zoals het uiteindelijke album gedoopt 
werd, behoort tot zijn beste werk. 
Hartverscheurende ballads zoals de 
inmiddels klassieke titelsong en vrolijk 
stemmende rockers als het bijna aan 
de Ramones weggegeven hitje Hungry 
Heart wisselen elkaar af. Het album 
wordt dankzij die variatie nooit een lange 
zit. Voor de echte diehards is er ook de 
boxset The Ties That Bind: The River 
Collection, met een lading nooit eerder 
verschenen tracks en een zinderende 
concertregistratie op dvd. 

De singer-songwriterplaat: 
Nebraska (1982)
Moedig als hij is, volgt Springsteen in 
1982 het succes van The River op met 
een volledig akoestisch album. Dat klinkt 
anno 2018 niet direct als een gewaagde 
stap, maar wel als je bedenkt dat het hier 
tien thuis opgenomen nummers betreft 
die in eerste instantie slechts bedoeld 
zijn als demo’s. De vertolkingen komen 
juist daardoor rauw en oprecht over. De 
verhalende teksten van de tien songs op 
Nebraska evenaren het beste werk van 
Woody Guthrie en Bob Dylan. Nebraska is 
niet zo toegankelijk als de andere titels in 
dit lijstje, maar The Boss bewees hiermee 
definitief een grote songwriter te zijn.

De comebackplaat: 
The Rising (2002)
Springsteen had na Born In The U.S.A. 
geen volledige albums meer gemaakt 
met The E Street Band. Totdat in 2002 het 
zeer succesvolle The Rising verscheen. 

De aanslagen op het World Trade 
Center in het jaar ervoor hadden The 
Boss natuurlijk niet onberoerd gelaten 
en met die verschrikkelijke dag in het 
achterhoofd schreef hij een groot aantal 
van de songs op de plaat. In de tekst 
van de titelsong verplaatst de zanger 
zich bijvoorbeeld in een brandweerman 
die zich een weg omhoog baant in een 
van de Twin Towers. Bijzonder feitje: 
Springsteens zoon Sam is inmiddels ook 
brandweerman.
  
De Valentijnsplaat: 
Tunnel Of Love (1987)
Liefde en relaties staan centraal op deze 
tamelijk verrassende opvolger van Born In 
The U.S.A. Het typische jarentachtiggeluid 
klinkt anno 2018 misschien wat 
achterhaald, maar Tunnel Of Love blijkt 
onder die (gelukkig niet al te dikke) laag 
van synthesizers en drumcomputers 
wederom een ijzersterke verzameling 

songs. En Springsteen zou Springsteen 
niet zijn, als hij het onderwerp liefde niet 
met veel meer diepgang benadert dan de 
meeste andere liedschrijvers. 

De Heilige Graal: 
Tracks (1998)
Het is onvoorstelbaar dat Springsteen 
door de jaren heen zo ontzettend veel 
goede songs op de plank liet liggen. 
Een flink aantal daarvan werd in 1998 
verzameld in de 4cd-boxset Tracks: 
van vroege demo’s uit 1972 via een 
intense akoestische versie van Born 
In The U.S.A. naar sublieme ‘outtakes’ 
als Thundercrack, Hearts Of Stone en 
Sad Eyes. De ultieme aanvulling op zijn 
reguliere albums.
Tekst: Dominique van der Geld

© Danny Clinch

© Rob DeMartin
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Er zijn weinig Nederlandse artiesten die zo’n kwalitatief hoogstaand 
oeuvre hebben opgebouwd als Boudewijn de Groot. In de jaren zestig 
werd hij vanwege protestliedjes als Welterusten, Meneer De President 
nog gezien als het Nederlandse antwoord op Bob Dylan, maar sindsdien 
heeft hij zich ontwikkeld tot een eigenzinnige songschrijver, met 
of zonder rugdekking van tekstdichters als Lennaert Nijgh. Na een 
meer dan tien jaar durende radiostilte maakte De Groot in 1996 een 
indrukwekkende comeback met het album Een Nieuwe Herfst. Het 
daarvan afkomstige Avond werd later een van die zeldzame nummers 
die de alleenheerschappij van Queens Bohemian Rhapsody in de Top 
2000 wist te trotseren. Recentelijk heeft de man een voor zijn doen 
ongebruikelijke productiviteit aan de dag gelegd. Zo verschenen er vorig 
jaar twee albums van Vreemde Kostgangers, het vriendentrio dat hij 
met Henny Vrienten van Doe Maar en George Kooymans van Golden 
Earring heeft gevormd. Voor zijn nieuwe voortreffelijke cd Even Weg is 
hij wederom een opvallend samenwerkingsverband aangegaan, want 
hierop heeft hij de handen ineengeslagen met Neerlands beroemdste 
coverband, The Dutch Eagles. Verwacht echter niet dat het geluid van 
het Amerikaanse voorbeeld hier in ieder nummer gekopieerd wordt, 
ondanks de knipoogjes naar Eagles-klassiekers als Lyin’ Eyes die de 
goede verstaander meteen zal herkennen. De Groot schreef voor dit 
album alle teksten zelf en ze behoren tot de boeiendste die hij ooit 
gepend heeft. En hoewel je hem niet snel associeert met dijenkletsers, 
levert hij met De Stoet ook nog eens zijn grappigste liedje aller tijden af. 

De Haagse Anouk Teeuwe heeft zich van meet af 
aan als een ware powerbabe gepresenteerd. Van 
haar doorbraaksingle Nobody’s Wife uit 1997 kun 
je rustig zeggen dat het werd geadopteerd als 
strijdlied door een generatie jonge vrouwen voor 
wie de Girl Power van de Spice Girls veel te lief was. 
Met een mengeling van gitaargestuurde rock en 
melancholische ballads groeide Anouk uit tot een 
van de best verkopende acts die de Nederpop ooit 
heeft voortgebracht. Haar debuutalbum Together 
Alone hield het bijna twee jaar uit in de Album Top 
100 en werd drie keer in platina omgezet. Met haar 
nieuwe cd Wen D’r Maar Aan dient zich een wel zeer 
onverwacht hoofdstuk in haar carrière aan, want 
zoals de titel al aangeeft, zingt Anouk hier voor het 
eerst in haar moerstaal. In de teksten stelt ze zich 
zowel uiterst kwetsbaar als bijzonder agressief 
op, maar in puur muzikaal opzicht is dit de meest 
ingetogen cd die ze tot nu toe gemaakt heeft. Wen 
D’r Maar Aan is daarmee een luisterplaat bij uitstek. 
Misschien is het helemaal niet zo erg als straks blijkt 
dat we die albumtitel serieus moesten nemen en 
de zangeres voortaan alleen nog in het Nederlands 
zingt over haar lief en leed.
Tekst: Chris van Oostrom

Anouk
Wen D’r Maar Aan
Genre: 
Nederlandstalige pop

Boudewijn de Groot & 
The Dutch Eagles
Even Weg
Genre: 
Nederlandstalige pop, 
singer-songwriter

Boudewijn de Groot &  
The dutch Eagles
Even Weg

Anouk
Wen d’r Maar Aan

© Set Vexy



Genieten met een grote G

Column

Wat is het toch gek dat de compact disc 
de laatste jaren zo aan populariteit heeft 
ingeboet. Het is een reuze handig ding: 
klein maar fijn, kwalitatief onovertroffen 
en van alle gemakken voorzien. Toch 
lijkt het grote publiek tegenwoordig 
de voorkeur te geven aan digitale 
downloads en gestreamde muziek. 
Waarom dat zo is, begrijp ik niet. Als ik 
muziek luister, wil ik iets in mijn handen 
hebben. Een hoesje kunnen bekijken, wat 
achtergrondinformatie uit een bijgevoegd 
boekje halen, daadwerkelijk een schijf in 
een apparaat schuiven.

Kijk, eeuwen geleden had je de lp. Een 
plastic geval van pakweg dertig centimeter 
doorsnede, dat in een grote kartonnen 
hoes verpakt zat. Machtig mooi, want de 
geluidskwaliteit van deze geluidsdrager 
was subliem en die hoezen waren vaak 
schitterend en voorzien van prachtige 
foto’s en goed leesbare teksten. Maar er 
zaten ook nadelen aan lp’s. Zo hadden 
die dingen de neiging snel beschadigd te 
raken. Een vette vinger op het oppervlak 
leidde al tot geluidsverlies, krasjes 
veroorzaakten akelig getik en na een 
aantal draaibeurten zorgde slijtage voor 
een ergerlijke ruis. Bovendien trokken die 
dingen vaak krom, door hitte of door ze 
te hoog op elkaar te stapelen, wat een 
wiebelig geluid opleverde. Tevens kon de 
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Muziekjournalist, schrijver en columnist 
van Lust For Life Tjerk Lammers belijdt 
zijn liefde voor de cd.

naald van de platenspeler verspringen, 
waardoor je stukjes muziek kwijtraakte. 
En je blééf naar je geluidsinstallatie 
lopen, want ze hielden er al na een stief 
kwartiertje mee op, waarna je ze moest 
omdraaien om de rest van de muziek op 
deze schijf te kunnen beluisteren. Kortom: 
leuk hoor, lp’s, maar beladen met nadelen.
Je had ook cassettebandjes. Proberen 
daarop een liedje te vinden, kostte 
eindeloos veel heen-en-weer-gespoel. En 
de geluidskwaliteit leek op die van een 
autoradio met alle ramen open, terwijl 
je met honderd kilometer per uur over 
de snelweg raasde. Een permanente 
ruis waarbij de tinnitus van een ouwe 
heavymetaldrummer in het niet viel. 
Waardeloos.

Nee, dan de cd. Toegegeven, bij en vlak 
na de introductie van dit schijfje viel 
de geluidskwaliteit ietwat tegen – de 
muziek klonk wat blikkerig. Maar dat 
was de nieuwigheid; al gauw werd 
dat aanloopprobleem opgelost en 
tegenwoordig doet het geluid van 
een cd niet onder voor dat van een 
splinternieuwe lp. Ook waren 
de cd-hoesjes zo klein, dat de 
artistieke waarde van het 
ontwerp niet in volle glorie 
te bewonderen viel en de 
hoestekst slechts met behulp 
van een loep te lezen was. Dat 
is nog steeds zo en daar valt 
weinig aan te doen. Een heus 
minpunt. Daar staat tegenover 
dat de cd onverwoestbaar is, dat 
‘ie niet slijt of krom trekt, en dat 
je er wel erg grote krassen of enorm 
vette vingers in of op moet zetten om het 
tijdens het afdraaien te kunnen horen. En, 

ook niet onbelangrijk: je kunt die dingen 
overal kwijt, in rommelige stapels, allerlei 
kasten van uiteenlopende snit, op de 
schoorsteenmantel of in een hoekje van 
de woonkamer. De ideale geluidsdrager. Ik 
ben er dol op.

Tegenwoordig staat ook bij ons thuis 
een streamingdienst aan, die de door 
ons verlangde muziek op afroep door de 
huiskamer laat schallen. Maar als ik mijn 
favoriete muziek wil horen, grijp ik toch 
naar de cd. Lekker een doosje uit de kast 
trekken, het schijfje eruit peuteren en in 
een speler duwen – en dan genieten van 
geweldig geluid. Mijn muziek verdient dat. 
En ik verdien dat. Dat is Genieten met een 
grote G. En daarom vind ik het zo gek dat 
de compact disc aan populariteit heeft 
ingeboet.
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Het lijkt wel alsof Muse voorafgaand aan het schrijfproces 
voor deze plaat met de hele band in een marathonsessie de 
veelgeprezen Netflix-serie Stranger Things heeft gekeken. 
Zowel het artwork als de videoclips en de songs op Simulation 
Theory staan namelijk bol van de eighties-referenties. Dat 
is echter helemaal niet erg. Sterker nog, dit is met afstand 
het allerbeste album dat Matt Bellamy, Dominic Howard en 
Chris Wolstenholme sinds Black Holes And Revelations (2006) 
gemaakt hebben. Simulation Theory klopt namelijk van alle 
kanten. Over het geheel genomen is het album wat minder 
donker en politiek beladen dan de drie voorgangers. Vrees niet, 
Muse maakt nog steeds geen luchtige popmuziek, maar deze 

Niemand kan ontkennen dat Muse zich 
sinds debuutalbum Showbiz (1999) heeft 
ontwikkeld tot een van de grootste 
moderne rockbands ter wereld. De Britse 
formatie stond en staat op de allergrootste 
popfestivals en in immense stadions en de 
albums doen het altijd prima, hoewel de 
laatste paar platen wat wisselvallig waren. 
Met Simulation Theory hebben de mannen 
echter weer eens een echte klapper 
afgeleverd.

mix van spacerock, eighties synthpop en alternatieve rock is 
tegelijk catchy, ingenieus en hyperverslavend. Het beste van 
twee werelden, zogezegd. De elf songs zijn allemaal steengoed, 
met de funky Prince-meets-country-track Propaganda, de 
stadionspacerocker The Dark Side, het verrassend opbeurende 
Something Human en het Origin Of Symmetry-achtige Pressure 
als hoogtepunten. Een toch wat onverwachte, maar zeer 
welkome kandidaat voor Beste Album Van Het Jaar – en de 
songs gaan het ongetwijfeld ook goed doen op het podium.
Tekst: Martin Cuppens

Muse
Simulation Theory
Genre: alternatieve rock, 
pop

Muse: eindelijk ook op 
cd weer in topvorm

Je hebt tijdens de voorbereidingen 
gezegd dat dit album het plezier van 
de vroege platen moest communiceren 
en tegelijkertijd depressies, 
echtscheidingen, drugs en de dood 
zou behandelen. Het moet moelijk 
zijn geweest om dat in evenwicht te 
houden.
“Maar zo is het leven. In tijden dat je het 
niet meer ziet zitten, moet je je ervan 
bewust blijven dat de volgende dag het tij 
ook weer kan keren. We hebben het bijna 
altijd als een plicht gezien om dat uit te 
dragen. Het is ook niet zo dat alle liedjes 
op het album die thema’s behelzen. Er 
staan bijvoorbeeld ook gewoon twee 
liefdesliedjes op. Maar alles wat er de 
laatste tijd in sociaal, economisch en 
politiek opzicht is gebeurd, is als vanzelf 
verweven geraakt met onze eigen levens 
en daar schrijven we nu eenmaal over.”

Toen ik voor het eerst las dat het 
nieuwe album ook elementen van 
jazz, elektronica en rap zou bevatten, 
dacht ik: toch niet weer zo’n band die 
zijn specifieke eigen geluid is gaan 
wantrouwen en dat nu moedwillig 
aanpast om erbij te blijven horen.

In tien jaar groeide het Britse Mumford & Sons aan 
beide kanten van de oceaan uit tot een van de grootste 
live-bands, terwijl het tweede album Babel de snelst 
verkopende millionseller van het decennium is. Met het 
in 2015 verschenen Wilder Mind werd de afwisselend 
uitbundige en melancholische folkrock reeds danig 
bijgesteld en op de nieuwe cd Delta horen we zelfs r&b-
beats. Natuurlijke progressie of geforceerde vernieuwings-
drang? Multi-instrumentalist Ben Lovett licht toe.

“Haha! Ja, dat krijg je ervan als we worden 
gedwongen om te praten over een album 
dat dan nog niet eens klaar is. Zodra je 
het over genres en idiomen gaat hebben, 
krijgen mensen vooraf vaak een verkeerd 
beeld van wat het eindproduct zal zijn. 
We hebben die fout nu al diverse keren 
gemaakt, waardoor het publiek reeds bij 
voorbaat geneigd is de achterdeur op slot 
te doen.”

Banjo, mandoline en fiddle zijn nu 
ondergedompeld in het totaalgeluid of 
soms zelfs volledig afwezig. Alsof jullie 
de fans van het eerste uur uitdagen 
om dan toch te blijven luisteren. De 
advocaat van de duivel zou zeggen 
dat jullie nu alles overboord hebben 

gegooid wat Mumford & Sons zo’n 
unieke band maakte.
“Nou, dat hoop ik toch niet. Wie Wilder 
Mind kon appreciëren, zal zeker ook 
hierin kunnen meegaan. En je zou het 
misschien niet zeggen, maar toch staat 
er nog behoorlijk wat banjo op, zij het 
dat producer Paul Epworth de natuurlijke 
klank van het instrument met behulp van 
allerlei modulators heeft vervormd. Wel is 
het zo dat je op het album een creatieve 
tweestrijd hoort tussen doen wat we 
gewend zijn en iets nieuws uitproberen. 
Het is moeilijk om te weten wat de juiste 
weg is. Het is nog moeilijker om steeds 
vergeleken te worden met wat je in het 
verleden hebt gedaan. Al na ons tweede 
album voelde ik dat we het risico liepen 
muzikaal getypecast te worden en Wilder 
Mind heeft ons daarvan bevrijd. Die plaat 
liet horen dat we niet noodzakelijk banjo 
en mandoline hoeven in te zetten om een 
nummer als Mumford & Sons te laten 
klinken. Het zijn niet de instrumenten 
die ons definiëren, maar de melodieën, 
teksten en verhalen over ons leven.”
Tekst: Chris van Oostrom

Mumford & Sons
Delta 
Genre: folkrock, pop

de creatieve tweestrijd van 
Mumford & Sons

© Gavin Batty
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Within Temptation is in januari 2002 een merkwaardige 
verschijning in de hitlijsten. Doorbraakhit Ice Queen 
is een groots en meeslepend nummer: bombastische 
metal met een heel herkenbare, sprookjesachtige sound. 
De populariteit van de band ging hand in hand met die 
van het zilveren schijfje. In aanloop naar de release 
van het nieuwe album Resist nemen wij je mee door 
de geschiedenis van één van de grootste Nederlandse 
muzikale exportproducten van de laatste decennia.

Within Temptation 
Resist 
Genre: metal, rock

Van sprookjesmetal 
tot internationale 
hitmachine

Within Temptation wordt in 1996 
opgericht door bassist Jeroen van 
Veen, gitarist Robert Westerholt en 
zijn zingende vriendin Sharon den 
Adel. Datzelfde jaar tekent de band 
bij DSFA Records en een jaar later 
verschijnt de eerste cd Enter. Net als de 
daaropvolgende ep The Dance krijgt dat 
album het stempel atmosferische metal, 
vanwege de langzame keyboardpartijen 
en herhalende gitaarriffs. Het album 
onderscheidt zich van de platen daarna 
door Westerholts grunts, die hij op 
doorbraakplaat Mother Earth achterwege 
laat. Het album klinkt daardoor 
toegankelijker dan zijn voorganger, 
wordt platina in Nederland en de groep 
wint twee TMF-awards voor ‘beste rock 
internationaal’ (in België) en ‘meest 
belovende act’ (in Nederland). Een 
nationale voorbode voor het buitenlandse 
succes dat al snel zal volgen.
Maar ook in het binnenland blijft het daar 
niet bij. De liveregistratie van de Mother 
Earth Tour wint in 2003 een Edison Award 
(het Nederlandse equivalent van de 
Grammy) voor ‘beste live-dvd’. In 2005 
ontvangt Within Temptation een tweede 
Edison voor ‘beste nationale groep’ en 
in 2007 – voor de vierde keer op rij – de 
Buma Cultuur Export Prijs voor best 
verkopende Nederlandse artiest in het 
buitenland. Op dat moment heeft de 
act al voet aan de grond in o.a. België, 
Duitsland en Finland, waar de meeste 
platen een platinum- of gouden status 
bereiken. Van Mother Earth zijn meer 
dan 350.000 exemplaren verkocht in 
Europa, maar opvolger The Silent Force 
overtreft dat aantal: maar liefst 650.000 
exemplaren gingen over de toonbank, 
waarvan 160.000 in Nederland.

Nostalgie
Volgens Westerholt zijn die aantallen 
vooral te danken aan de populariteit 
van de cd destijds. “We zijn opgekomen 
in het tijdperk dat de cd de dominante 
geluidsdrager was. En nog steeds vinden 
onze fans het leuk om cd’s te kopen. Het 
zijn natuurlijk niet meer de aantallen 
van vroeger, maar onze cd’s zijn nog 
altijd populair,” verklaart hij. De gitarist 
erkent dat streamen belangrijker is 
geworden, maar ook dat vinyl terug is 
van weggeweest. Daarom besluit Within 
Temptation in oktober 2018 om debuut 
Enter opnieuw op lp uit te brengen. De 
nieuwe plaat Resist verschijnt zelfs onder 
meer op cassette. “Daar zullen we er 
vermoedelijk niet veel van verkopen”, 
voorspelt Westerholt. “Maar het is leuk 

om onze fans die optie te bieden. Voor 
onszelf is het ook een stukje nostalgie.” 
In een tijd dat de cd het iets moeilijker 
krijgt, blijven ook de albums na The 
Silent Force het uitstekend doen. In 2007 
verschijnt The Heart Of Everything, die 
net als zijn voorganger op nummer 1 
binnenkomt in de Nederlandse album 
top 100. The Unforgiving (2011) komt 
binnen op 2 en daarna zet Hydra (2014) 
de eventjes onderbroken lijn voort door 
weer op 1 te debuteren. 

Videoclip
Intussen maakt Within Temptation 
niet alleen naam aan deze kant van de 
oceaan. In 2007 doet de band zijn eerste 
headline-tour door de Verenigde Staten, 
waarna in 2008 Mother Earth en The 
Silent Force voor het eerst in de VS op 
cd verschijnen. In 2012 tekent de groep 
bij Nuclear Blast, een Noord-Amerikaans 
platenlabel dat focust op metalbands. 
De zevende studioplaat Resist wordt 
wereldwijd uitgebracht (met uitzondering 
van Japan) door Vertigo Records. Het 
album klinkt een stuk moderner dan 
zijn voorgangers dankzij de futuristische 
elementen en invloeden uit de popmuziek 
– luister maar eens naar de eerste single 
The Reckoning. Bij die single hoort ook 
nog eens een behoorlijk dure videoclip, 
een fenomeen dat toch niet meer de 
standaard is tegenwoordig. Westerholt: 
“De budgetten voor videoclips zijn in de 
loop der jaren inderdaad gedaald, met als 
gevolg dat veel bands performance-clips 
opnemen, waar je ze dus ziet optreden. 
Wij wilden echt een verhaal vertellen 
en de sfeer van het album neerzetten. 
Het is onze duurste video ooit. Onze 
platenmaatschappij dacht dat we gek 
waren geworden, maar we hebben toch 
doorgezet.”
Tekst: Elysa van der Ven

WT-weetjes
Voor Mother Earth werkte de band 
samen met gitaarheld Arjen Anthony 
Lucassen (vooral bekend van 
Ayreon). Op Dark Wings verzorgt hij de 
gitaarsolo.

De film Braveheart was een grote 
inspiratie voor tweede plaat Mother 
Earth, vanwege de Keltische sfeer.

Sommige nummers van Mother Earth 
heeft Sharon den Adel in één dag 
geschreven.

De sprookjesachtige stijl van Within 
Temptation past perfect bij de 
fantasiesfeer in bepaalde videogames. 
Zo verzorgde de band de soundtracks 
voor Knights Of The Temple: Infernal 
Crusade (2004) en Chronicles of 
Spellborn (2008). De single What Have 
You Done kun je zelf spelen in Guitar 
Hero: World Tour.

Ook tv-series zijn niet vies van Within 
Temptation: All I Need was te horen 
tijdens een iconische dansscene in 
The Vampire Diaries, The Truth 
Beneath The Rose in The Tudors en 
What Have You Done in een promo 
van Grey’s Anatomy.

De Belgische zender Q-music vroeg 
WT ter ere van het vijftienjarig 
jubileum om vijftien keer een 
popnummer te coveren in Within 
Temptation-stijl. Uiteindelijk bracht 
de band elf van deze covers uit op een 
cd. Op The Q-music Sessions zijn o.a. 
covers van Bruno Mars, Lana Del Rey, 
The Who en Imagine Dragons te horen.

© SetVexy
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1: ‘Perfect sound forever’ was de 
pakkende kreet waarmee begin jaren 
tachtig de compact disc gelanceerd werd. 
Er is in de loop van de jaren nogal eens 
de draak gestoken met die woorden, 
maar de zilveren schijfjes lijken de tand 
des tijds inderdaad goed te doorstaan. 
Terwijl slijtage bij het afspelen van lp’s 
bijna onvermijdelijk is, hebben cd’s daar 
bij normaal gebruik geen last van. Mits 
zorgvuldig behandeld en goed bewaard 
klinkt een cd van twintig, dertig jaar oud 
nog net zo helder als toen hij voor het 
eerst uit het doosje gepulkt werd.

2: De succesvolle introductie van de 
compact disc was in de jaren tachtig deels 
te danken aan het formaat. Een collectie 
platen weegt veel en neemt veel ruimte 
in. De cd’s zijn klein, handzaam en zijn 
ook nog eens af te spelen in de auto. Al 
hebben steeds minder nieuwe auto’s 
tegenwoordig nog een cd-speler in het 
dashboard zitten, dat wel weer.

3: Toen cd’s voor het eerst op de markt 
kwamen, waren ze duur. Ze kostten 
ongeveer twee keer zoveel als een lp. 
Die rollen zijn nu omgedraaid. Voor 
vinylversies van actuele titels moet vaak 
de hoofdprijs betaald worden (25 tot 35 
euro), terwijl met cd’s juist naar hartenlust 
gestunt wordt. En dan hebben we het nog 
niet eens over de schatten die voor een 
habbekrats in tweedehandswinkels en 
op rommelmarkten op te duiken zijn. Wie 
voor cd’s gaat, kan in een handomdraai 
voor weinig geld een geweldige collectie 
opbouwen. 

De comeback van vinyl zorgde de laatste jaren eindelijk 
weer voor positieve berichten in de muziekindustrie. Daar 
staat wel meteen tegenover dat de verkoopcijfers van 
cd’s keihard blijven kelderen. Het zou jammer zijn als die 
geluidsdrager definitief zou verdwijnen, want de compact 
disc heeft nog veel te bieden. Ook in 2018. Vandaar nu 
eens geen ode aan het zwarte goud, maar aan het zilveren 
schijfje. Oftewel: de vijf pro’s van de cd. 

Bij elf bijzondere cd-releases van dit laatste kwartaal, krijg je – zolang de voorraad strekt 
– een Platenbon ter waarde van 5 euro met het thema ‘The White Album’ van The Beatles. 
Er zijn vier verschillende Platenbonnen beschikbaar, elk met een Beatle erop. Een echt 
collectors item! Maar je kunt ‘m natuurlijk ook gewoon inleveren voor korting op je 
volgende aankoop.

Die Platenbon is al opgewaardeerd! Je kunt deze dus meteen verzilveren bij je volgende aankoop. Het tegoed is tot en met  
31 januari 2019 te besteden bij ruim 100 deelnemende winkels (ook online) aan cd’s, lp’s of muziek-dvd’s naar keuze. 
Voor een overzicht van de deelnemende winkels kijk je op Platenbon.nl.

Twee van de elf releases – Bruce 
Springsteen en Within Temptation – 
liggen vanaf 14 december in de winkel. 
Op dat moment verschijnt er in een iets 
kleinere oplage ook nog een limited 
edition Bruce Springsteen Platenbon. 

Winnen? Hoe dan?
Naast de eerdergenoemde korting maak 
je met deze Platenbon ook nog eens kans 
op geweldige prijzen!
Als je op cdmagazine.nl/winnen de 
19-cijferige code – die op de achterkant 
van je Platenbon staat – invoert, ding je 
mee naar een van onderstaande prijzen. 
Winnaars krijgen automatisch bericht 
en er kan niet over de uitslag worden 
gecorrespondeerd. 

4: Vooral audiofielen hebben vanaf het 
begin geklaagd over het geluid van de 
compact disc. Er zijn inderdaad slecht 
klinkende cd’s, zoals er ook beroerd 
klinkende lp’s zijn. Alles hangt af van de 
mastering. Een album waar de band en 
de technici zorg aan de geluidskwaliteit 
hebben besteed, kan spectaculair mooi 
klinken. Ook op cd.

5: Compact discs hebben vanwege het 
formaat en het materiaal – veel plastic – 
niet de romantiek van de langspeelplaat. 
Ze worden dan ook niet zo fanatiek 
verzameld als het zwarte goud. Toch zijn 

er ook cd’s waar connaisseurs honderden, 
soms zelfs duizenden euro’s voor over 
hebben: vaak audiofiele persingen of 
unieke promo’s die in een kleine oplage 
zijn verschenen. 

De markt lijkt nu ook door te hebben dat 
het nodig is om de cd een reddingsboei 
toe te werpen. Onder het motto CD 
Ok! zijn en worden dit najaar albums 
uitgebracht van groepen en artiesten 
als ABBA, Anouk, Boudewijn de Groot, 
Ilse DeLange en Mark Knopfler waarvan 
de cd-versie iets extra’s te bieden 
heeft. De aftrap werd verricht door 
niemand minder dan Paul McCartney. 
De gelimiteerde luxe cd-editie van zijn 
alom geprezen album Egypt Station 
– in Nederland alleen verkrijgbaar bij 
onafhankelijke platenzaken – bevat twee 
extra tracks die nergens anders te vinden 
zijn. Het album werd een doorslaand 
succes, ditmaal ook dankzij de cd’s die 
massaal aangeschaft werden. De kopers 
poseerden vaak vol trots op Facebook en 
andere social media met hun aanschaf: 
‘Yes, wij hebben ‘m ook te pakken!’. De 
cd wordt vaak doodverklaard, maar zou 
zomaar aan het begin kunnen staan van 
een welverdiende tweede jeugd. Na de 
wederopstanding van het vinyl is immers 
alles mogelijk.
Tekst: Robert Haagsma

de compact disc 
de schijf van vijf

de hoogste tijd om de cd eens 
in het zonnetje te zetten!

WIN!

       3x Cambridge Audio Topaz CD5-spelers t.w.v. 199,- 
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1

       5x Platenbon ter waarde van 100,-       1x The White Album Super Deluxe 
        Edition (7 cd’s) t.w.v. 129,-
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Er zijn niet veel artiesten die het hem 
nadoen: het maken van uitstekende 
albums die kunnen wedijveren met het 
beste uit je solo-oeuvre terwijl je de 
pensioengerechtigde leeftijd al een tijdje 
hebt bereikt. New (2013) was al een prima 
plaat, maar Egypt Station overvleugelt zijn 
voorganger met gemak. Simpelweg door 
de hoge kwaliteit van de liedjes, maar 
het helpt zeker ook dat de ex-Beatle nog 
steeds niet bang is om te experimenteren 
en te vernieuwen, zonder zich te 
verliezen in overdreven hippe of platte 
popsongs. Van catchy hits als Fuh You en 
I Don’t Know via felle rockers als Come 
On To Me en Who Cares tot het in alle 
opzichten epische, bijna zeven minuten 
durende Despite Repeated Warnings: 
alles is raak. En hoe leuk: de cd-versie van 
Egypt Station heeft nog twee exclusieve 
bonustracks ook!

Heel frustrerend: ben je als Stones-
fan heel blij dat er een videoregistratie 
verschijnt van de recente tour van je 
favoriete band, maar worden er zomaar 
een tiental songs weggelaten en blijkt de 
volgorde van de liedjes te zijn omgegooid. 
Dat gebeurde in 1995 toen er opnames 
verschenen van het concert van The 
Rolling Stones in Miami (in het kader 
van de Voodoo Lounge-tournee), maar 
dat euvel is nu eindelijk rechtgezet. Op 
Voodoo Lounge Uncut is de originele 
setlist compleet hersteld – dus inclusief – 
de songs die eerder de dvd niet gehaald 
hadden. En da’s heel fijn, want de band 
was destijds in topvorm, de songs van 
het toen net verschenen Voodoo Lounge 
werden even sterk gespeeld als de 
bekende klassiekers en gastbijdragen 
van o.a. Sheryl Crow, Robert Cray en Bo 
Diddley maakten het feest compleet. 
Heerlijke heruitgave – ook op cd!

Drie jaar na zijn prima achtste 
studioalbum Tracker is Mark Knopfler 
terug met wederom een voltreffer. 
Down The Road Wherever bevat veertien 
songs, waarbij de voormalig Dire Straits-
frontman zich liet inspireren door allerlei 
verschillende onderwerpen – variërend 
van de begintijd met Dire Straits tot het 
verhaal van een verdwaalde voetbalfan 
in een vreemde stad. Leuk detail: in dat 
laatste nummer verwerkte Knopfler een 
stuk van het ultieme voetbalanthem 
You’ll Never Walk Alone. Maar ook 
niet-voetbalfans kunnen genieten van 
zijn als altijd fenomenale, uit duizenden 
herkenbare gitaarspel en dito stemgeluid. 
Na al die jaren heeft Knopfler nog steeds 
veel lol in het maken van albums, vertelt 
hij: “Het schrijven van een song en die 
vervolgens presenteren aan muzikanten, 
het kan een lastige reis zijn. Het is geen 
ritje over de snelweg, maar dat is juist 
een deel van de lol ervan.” En die lol hoor 
je ook weer duidelijk terug op Down The 
Road Wherever.
Tekst: Martin Cuppens

Mark Knopfler
Down The Road 
Wherever
Genre: rock, folk

Paul McCartney 
Egypt Station
Genre: rock, pop

The Rolling 
Stones
Voodoo Lounge 
Uncut
Genre: rock

Paul Mccartney
Egypt Station

Mark Knopfler
down The Road 
Wherever

The Rolling Stones
Voodoo Lounge 
Uncut

© Robert Duyos




