
45hvt - juli/augustus 2021

R
E

C
E

N
S

IE

Het dwingt op voorhand respect af. Een luidsprekerfabrikant die haar 85e verjaar-

dag viert met de heruitgave van een legendarisch model. Wie kan dat zeggen? 

Wharfedale natuurlijk. De Linton zal bij veel audioliefhebbers nostalgische gevoe-

lens oproepen. Ook bij mij. Heel benieuwd wat AD 2021 van die herinneringen intact 

is gebleven. Over het uitpakken van een mooie droom en de verassende actualiteit.

W H A R F E D A L E  L I N T O N  H E R I TA G E     J o h n  v a n  d e r  Ve e r

DE JARIGE TRAKTEERT, 
MET EEN HIP FEESTJE

PAI erkende vertegenwoordiger voor de Benelux www.pai-audiovideo.nl
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Phono-voorversterkers van het jaar!
Prestigieuze onderscheidingen en geweldige recensies blijven komen 
voor onze R15- en R35-phono-voorversterkers.

 Bezoek primare.net voor meer informatie en om de recensies te lezen.



hvt - juli/augustus 202146

R
E

C
E

N
S

IE Meestal begin ik de check naar specs, wetenswaar-
digheden, achtergrond, jaartallen en zo pas na 
intensief luisteren, om niet al te bevooroordeeld 

te zijn met het schrijven. Deze keer niet. Laat geluid en 
visuele indruk al tijdens het woordjesbreien inwerken. 
Terwijl er over de Linton in historisch perspectief natuurlijk 
veel valt te melden. Straks, komt wel. Wat staat er voor me? 
Ik weet zeker dat ik deze luidspreker eerder heb gezien en 
beluisterd, vroeg in de jaren 70, althans, in de versie zoals de 
Linton destijds (ook) werd gemaakt. Zou er iets zijn 
veranderd? Bij mij in ieder geval wel. Er zit bijna vijftig jaar 
ervaring met muziek en geluid tussen. Plus twee oren die 
onderhevig zijn geweest aan de tand des tijds. Destijds was 
iedereen expert en ik deed aan al dat navelstaren even hard 
mee. Mei 2021, met een MacBook Pro op schoot, in het 
nabije gezelschap van de Yamaha NS5000, de NS3000, en 
de Bowers & Wilkins 705 Signature staat een wonderlijk 
relikwie te shinen op een standaard van Wharfedale die zo 
vanzelfsprekend bij de Linton past dat je het als heiligschen-
nis zou beschouwen ze van elkaar te scheiden. Als een 
luidspreker die je letterlijk en figuurlijk van haar voetstuk 
haalt. Zou de bejaarde dame zich op haar gemak voelen in 
dit moderne gezelschap? Ze staat immers centraal in de 
viering van een 85-jarig jubileum. En al die hippe aandrij-
ving dan? Een Mytek Brooklyn Klasse-D eindtrap brengt 
haar tot leven, voorzien van een Mytek Manhattan II DAC 

en een Primare DD35 loopwerk. Nou vooruit, om de schok 
niet al te groot maken mag een MoFi draaitafel ook 
meedoen. De ontwerpers van al deze fabuleuze technieken 
moesten nog geboren worden in de begintijd van de Linton. 
Ben geneigd om muziek uit mijn prille jeugd als eerste te 
draaien. Toch maar niet. The Red Hot Chili Peppers voor de 
Grand Old Lady, om te beginnen. Eerste verassing: ze poetst 
haar bril, recht de rug en gaat er eens goed voor zitten, met 
een big smile. “Dat zijn toch die jongens met die lange sok 
om hun eh….? Kom maar door met dat feessie!”  

Borrelnoten…

Schijn bedriegt, zoals zo vaak. De ontwikkeling van de 
Linton, die tot 1980 in diverse uitvoeringen op de markt is 
gebracht, begint in 1965. De kans is groot dat ik deze 
luidspreker in een soortgelijke versie inderdaad heb gezien: 
de afmetingen, het hout en de drivers van het drieweg 
systeem. Ook het notenhout, niet te vergeten en natuurlijk 
het diepzwarte speakerdoek. Pardon, grille heet dat tegen-
woordig. Chocoladebruin staat mij ook voor de geest. Maar 
al deze zaken gaan over het uiterlijk. En wat blijkt? Van het 
legendarische model is in technische zin bar weinig terug te 
vinden bij de exemplaren die voor me staan. En eigenlijk is 
dat bij de eerste tonen van de Chili Peppers al duidelijk. Ik 
hoor een moderne luidspreker in een vintage jasje, met een 
karakter dat nog steeds herinneringen ophaalt van ‘de’ 
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Wharfedale sound, maar klankmatig uitstekend past in de 
huidige tijd. De 25 mm soft-dome tweeter is voorzien van 
een krachtige ferriet magneet. Deze tweeter is iets uit het 
midden geplaatst. “Als je nu de luidsprekers met de logo’s op 
het doek naar buiten plaatst, dan staan de tweeters wat naar 
binnen gericht”, aldus agent Theo Wubbolts in een w’appje 
achteraf. Dat is de bedoeling van het ontwerp en dan luister 
ik natuurlijk braaf. Onder de tweeter zit een 135mm driver 
voor het middengebied met een conus van geweven kevlar. 
De woofer, de derde driver, heeft een doorsnede van 200mm 
en omvat eveneens een kevlar conus. Beide laatste drivers zijn 
wel centraal gemonteerd en vervat in een gegoten, stijf 
chassis. Heb mij laten vertellen dat dit vrij ongebruikelijk is 
in deze prijsklasse, waar meestal een gestanst en geperst 
chassis van staal wordt toegepast. Ook opmerkelijk, aan de 
achterzijde vind je twee baspoorten, in plaats van de 
gebruikelijke enkele. Even spieken: de poorten zijn ver 
binnenin voorzien van stukjes metaalgaas, om de Linton te 
beschermen tegen enthousiaste rondsmijters van speelgoed 
en borrelnoten. 

…rendement…

Dat de Linton anno nu een moderne luidspreker is blijkt 
niet alleen uit de manier waarop ze zich laat aansturen door 
het Mytek-geweld, maar ook uit de technische specificaties, 
waaronder de verhouding tussen rendement en impedantie. 

Ik verwijs graag naar de website. Voor een idee van de 
omvang: de Linton maakt een duidelijk statement met 565 × 
300 × 330 mm en een gewicht van ruim 18 kg. De kast is 
gemaakt uit een combinatie van spaanplaat en mdf en, als 
gezegd, afgewerkt met echt fineer. Er is keuze tussen mahonie 
en walnoot. De testexemplaren zijn voorzien van een fraaie 
toplaag van de laatste houtsoort. Met het bloedmooie statief 
bereik je de perfecte afluisterpositie, met de tweeter min of 
meer op oorhoogte. Het is natuurlijk ook mogelijk om een 
lagere stand te gebruiken, maar dan moet je de Linton iets 
schuin omhoog plaatsen om hetzelfde effect te bereiken. Dat 
kan, uiteraard. De JBL L100 staat me nog goed voor de 
geest, met de bijgeleverde stand waarin deze, eveneens 
legendarische, luidspreker schuin vertoeft, als in een luie 
leunstoel, maar dat wil ik de Linton niet aandoen. Boven-
dien, de combi met de stand oogt als een perfect huwelijk. 
En wie ben ik om ze uit elkaar te halen. Voor we op meer 
details van de waarneming ingaan eerst even een heikel punt. 
Volgens info op het internet is de weergave van de hoge 
frequenties afgestemd op het gemonteerde luidsprekerdoek 
en dien je die te laten zitten. Dat moet ik tegenspreken. Je 
kunt het front verwijderen met de achterkant van de steel 
van vork of lepel (voorzichtig, dat wel, maar ’t is prima te 
doen). In mijn oren klinkt het zonder het doek aanmerkelijk 
beter, maar ik ga de discussie graag aan. Aan inspeeltijd of 
iets dergelijks ligt het niet. Agent Theo Wubbolts bracht flink 
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dagen loeien nauwelijks een verandering in klank bespeurd. 

…en fundament   

In het laag is de Linton een beest dat z’n omvang eer aan 
doet. Lees en hoor hier en daar dat het fundament wel erg 
enthousiast is, voorzichtig uitgedrukt. Gebrek aan definitie 
lees ik zelfs, zompig. Niets van gemerkt, maar dat zal 
ongetwijfeld ook te maken hebben met de lange inspeelperi-
ode die aan de test vooraf is gegaan, buiten mijn oren om. 
Heb de Linton bestookt met een Mytek Klasse D versterker 
en vermoed dat de misvatting daar tevens debet aan is. 
Vintage uitstraling suggereert vintage versterking. Schijn 
bedriegt. Dit is een moderne luidspreker die om een 
moderne versterker vraagt. Wellicht dat in andere omstandig-
heden de baspoorten wat gevuld zouden moeten worden; 
ook dat is tijdens de test niet, zeg maar nooit, aan de orde 
geweest. Ook de muzieksoort die de Linton Heritage te 
verwerken heeft gekregen is niet onderhevig aan de factor 
tijd. De rijpe dame voelde zich in het kader van het 85-jarige 
jubileum prima op haar gemak met die vier blote jongens 
plus sok, maar van Alfred Brendel en Beethoven liep ze ook 
absoluut warm. Nog een heikel punt: vorm versus functie. 
Lang en slank is het moderne motto. De Linton is geen van 
beide. Heb met al die ranke torens wel eens de indruk dat er 
kunstgrepen moeten worden toegepast om zowel de 
afstraling als de ruimte in het laag en het mid-laag te 
compenseren. Wharfedale heeft met de Linton de traditione-
le vormgeving niet willen loslaten. Met reden en niet alleen 
uit nostalgische motieven. Het stereobeeld is uitstekend, 
zowel in breedte als diepte. Het gevleugelde ‘loskomen van 
de luidspreker’ is bij de Linton haast spreekwoordelijk. 
Moderne zaken als Q-sound en het loeistrakke laag van 
dance-producties zijn vanzelfsprekend. Als ik naar de Yamaha 
NS-5000 kijk, zie en constateer ik iets soortgelijks. Zijn we 
met het loslaten van de traditionele vorm iets uit het oog, 
pardon, oor verloren? Even los van deze discussie. De Linton 
is een zeer betaalbare luidspreker die niet alleen de liefhebber 
van de nostalgische uitstraling zal aanspreken. Dit model van 
Wharfedale klinkt gewoon fantastisch, maar kan eigenlijk 
niet zonder de prachtige stand, zowel visueel als auditief. Ik 
vermoed dat de inspeeltijd erg lang is. Houd daar wel 
rekening mee. Maar voor het overige: een geweldige zet van 
Wharfedale.

Recensie Wharfedale Linton Heritage luidsprekers
fabrikant: IAG
distributeur: Mika Distribution B.V.
informatie: verkoop@mika.nl en info@quad-raad.nl
website: www.wharfedale.eu - direct online te bestellen
prijs: € 999 per paar
bijpassende stands: € 299 per paar

leverbaar in walnoot en mahogany




