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Het is voor de tweede keer dat ik afdaal naar het zuiden om de tocht naar Audiofile 

in ‘s Gravenmoer te aanvaarden, maar nu voor een hele andere reden dan het winkel-

bezoek zoals genoteerd voor het nageslacht in HVT nummer 7/8 in het jaar des 

Heeren 2017. Natuurlijk word ik er zeer hartelijk ontvangen in de huiselijke omgeving 

van Michel Keyner die op deze plaats zijn lezing van de hifispeciaalzaak versie 2.0 tot 

bloei heeft laten komen. Echter, aan de keukentafel is high end eminentie Harry van 

Dalen aangeschoven. En deze man verlaat zijn audiotempel Rhapsody niet zomaar. 

Nee, we hebben hier dus echt met een unieke gebeurtenis te maken. 

I N T E R V I E W  R H A P S O D Y  E N  A U D I O F I L E    E r n s t  N e v e

TWEE ZIELEN, ÉÉN GEDACHTE
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W In de bovengenoemde HVT had ik al de loftrompet al 
uitgebreid geschald over zowel de uitbating als de 
uitbater. Michel Keyner is daar aan de Hoofdstraat 30 

nog steeds bezig zijn visie van hoe een hifispeciaalzaak anno 
nu eruit zou moeten zien te passen in de maelstroom van het 
high-end hifi landschap dat Nederland rijk is. En over dat 
landschap is veel te zeggen en te denken. En dat is eigenlijk 
in een notendop waarom ik op bezoek ben bij beide heren. 
Ze hebben namelijk een verhaal te vertellen. Een uniek 
verhaal zelfs. Voordat het unieke verhaal vorm aannam, was 
er allereerst ruimte voor een hernieuwde kennismaking. Met 
Michel geschiedde dat in de vorm van een warme en vooral 
gemeende knuffel, met Harry moest de knuffel opgevolgd 
worden door een bijpraten van zo’n vijftien jaar. Want dat 
was denk ik de laatste keer dat ik hem had gesproken. Raar is 

het toch dat ten eerste die vijftien jaar zo om zijn gevlogen en 
ten tweede dat daar weliswaar dezelfde zielen tegenover 
elkaar zitten, maar dat die jaren tevens staan voor verande-
ring. Natuurlijk zijn we een jaartje ouder en een rimpeltje 
verder. Maar er was veel meer aan de hand. Er was sprake van 
een directe klik. Eigenlijk net zoals ik dat eerder met Michel 
had ervaren. Waar vroeger misschien de zakelijkheid gelijk de 
overhand had genomen, werd nu ruimte gemaakt voor de 
mens. Dat betekent onder meer luisteren in plaats van alleen 
maar te praten, een zachtaardige lach, een geïnteresseerde 
vraag, dat soort dingen. We moesten eigenlijk allemaal 
moeite doen om, nu geestelijk, af te dalen naar het hier en 
nu. Gelukkig werd het afdalen vergemakkelijkt door iconen 
als Keith Johnson van Spectral en Nelson Pass van het 
gelijknamige versterkermerk aan het geestesoog voorbij te 
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Wlaten trekken. Laat mij besluiten te zeggen dat deze 
hernieuwde kennismaking met iemand waar ook ik in mijn 
tijd als high-end retailer veel van heb geleerd, een bijzonder 
prettige was. We waren warmgekletst voor het vervolg.

Rode oortjes
Want aan die keukentafel kwam naast filosofische onderwer-
pen als goed en kwaad in vele varianten van mens en 
apparaat naar voren dat deze twee hifi-ondernemers met een 
volstrekt uniek idee naar buiten willen treden. En de 
aanstichter is maar één ding: de rode oortjes die zij beiden 
krijgen als ze voor een setje TAD luidsprekers plaatsnemen. 
Met passie praten ze allebei over het merk alsof er niets 
anders is. Uit alles blijkt dat de twee een diepe hifi-gedachte 
delen. Het overbrengen van kwaliteit. Dat doe je enerzijds 
door te weten hoe je een set samenstelt en anderzijds door te 
weten wat de toehoorder past. Volgens hen springt TAD er 
in dat opzicht echt uit. En niet alleen in het bovensegment, 
want het merk heeft besloten een budgetversie op de markt 
te brengen. Nou ja, budgetversie. Met deze benaming zou je 
de Micro Evolution One wellicht tekort doen, maar het is 
toch echt zo dat een setje van deze luisprekers 8.000 euro 
minder kost dan de Compact Evolution One van TAD die 
toch een slordige 20.000 euro kosten. Het is in ieder geval 
wel zo dat Micro Evolution One ervoor heeft gezorgd dat 
Rhapsody en Audiofile hun eigen versie van een kleine 
evolutie vorm zullen gaan geven. 

A small step for two men
In hun hoofd is het in ieder een kleine stap om de handen 
ineen te slaan, voor de Nederlandse hifimarkt echter is het 
een reuzenstap. Denk er maar eens over na wat het precies 
inhoudt. Argwaan moet plaatsmaken voor vertrouwen, 
misgunning moet plaatsmaken voor verwelkoming, angst 
moet plaatsmaken voor goedmoedigheid en haat moet 
plaatsmaken voor liefde. Het klinkt misschien op het 
zweverige af, maar de kern zit diep verankerd in ons dagelijks 
leven. Want terwijl deze dappere heren dit gedrag vertonen, 
betekent dat onmiddellijk dat het ambacht en de eerlijkheid 
naar boven komen drijven in plaats van zaken als marge en 
dozenschuiven. En laat dat nu precies zijn wat ze willen doen 
met de merken Rhapsody, Audiofile en TAD. Ze laten zien 
dat het in de basis maar over een aantal zaken dient te gaan. 
Lol in je werk, kennis van zaken, goede spullen en fijne 
klanten. Het klinkt misschien simpel, maar weet je wat? Het 
is ook zo simpel. Alleen moeilijk om echt in de praktijk te 
brengen. Resultaat is in ieder geval dat je als klant mag 
rekenen op een goede demo en een echt oprecht advies. Dit 
alleen al maakt dat de voorgenomen samenwerking wel tot 
succes moet leiden.

Trendsetters?
Eerlijk gezegd hebben we het aan de keukentafel best lang 
gehad over de dieper gaande betekenis van de samenwerking 
van de twee bedrijven. Je moet er natuurlijk op gelijke basis 
ingaan. Het feit dat die twee mannen dat voor elkaar krijgen, 
is al een prestatie op zich. Ik hoor ze beiden onafgebroken 
met respect praten over elkaar, over merken, over de mensen 
achter de merken en vooral over hun klanten. En voor zover 
ik kan oordelen was dat respect gemeend, kwam recht uit 

hun flikker, kwam echt bij me binnen. Ik zeg dat omdat ik er 
hetzelfde over denk. Ik zag het vroeger als mijn valkuil, 
tegenwoordig zie ik het als een kernvoorwaarde van het 
leven. Authenticiteit in plaats van de maskerade, autoriteit in 
plaats van onkunde. We hebben het hier over de intrinsieke 
verantwoordelijkheid die iedere vakman in de uitoefening 
van zijn ambacht zou moeten dragen. Kijk maar eens naar de 
klanten van tegenwoordig. Er is zoveel te vertellen, te leren, 
te luisteren en te zien. Het is onze taak als voorvechters van 
het betere beeld en geluid om dit op de juiste manier over te 
brengen op hen die meer willen. Anderen zouden hier een 
voorbeeld aan moeten nemen en ik hoop in die zin dat 
Harry en Michel trendsetters zullen blijken. De vraag is dan 
ook eerder of hifiminnend Nederland aan deze nieuwe 
werkwijze toe is. 

Genoeg nu!
Hierboven heb ik verhaald over de unieke samenwerking 
tussen de bezielende krachten achter twee speciaalzaken. Ze 
laten zich van hun beste kant zien om de weg te plaveien 
voor een unieke introductie van een unieke luidspreker. Ja, 
want daar was het om te doen. Mensen kennis te laten 
maken met de ongekende muzikaliteit die schuil gaat 
achter het merk TAD. De letters mogen dan staan 
voor Technical Audio Devices Laboratories Inc., 
maar het technisch luisteren zal snel plaatsmaken 
voor absoluut genieten van muziek, daar zorgen 
de heren Van Dalen en Keyner wel voor. Het 
merk TAD is ooit geboren als een visitekaartje 
van Pioneer. Een broedplaats van nieuwe 
ideeën, baanbrekende technologieën, 
hoogstaande ontwerpen. In dat opzicht is 
er sinds 1975 eigenlijk niet veel 
veranderd, behalve dat het bedrijf 
volledig op eigen benen staat en de 
huidige ontwerpen niet uitsluitend 
met de opnamestudio in het 
achterhoofd zijn ontworpen. 
Nog immer staat het genieten 
van muziek en het diep 
raken van de toehoorder 
hoog in het vaandel. 
Natuurlijk zijn wij meer 
dan benieuwd naar de 
jongste telgen van 
het merk. 
Binnenkort een 
verslag. 
We zullen het 
mee gaan 
maken.

Meer informatie over 
de TAD shows op 
www.rhapsody.nl en 
www.audiofile.nl


