
‘Zo mooi heb je Take Five van Dave Brubeck nog
nooit gehoord.’ Zijn ogen glinsteren, zijn rug
trekt strak en een lichte trilling in zijn stem

verraadt zijn passie. Het is de passie van meneer De
Wolf, freelance groenteboer van beroep, maar niet heus.
‘Privé blijft privé, dat is de deal, anders houdt het
gesprek nu op.’ ‘De Wolf’ is een schuilnaam want

meneer De Wolf houdt niet van publiciteit.
Waar hij wel van houdt is muziek, heel erg

veel zelfs. Maar dit verhaal gaat niet over
halleluja iPotje. Dit verhaal vertelt

over de passie van de audiofiel,
de wonderbaarlijke sche-

merwereld waar

kille wetenschap botst met technospiritualiteit, waar een
versterker nog echt een versterker kan zijn en je voor de
prijs van vier meter luidsprekerkabel een vette BWM
koopt.

Verloedering
Voorzichtig schuift meneer De Wolf de in 1959 geperste
plaat uit de binnenhoes. Een 46 jaar oude binnenhoes
die nauwelijks een kreukel vertoont. Kreukels, vlekken,
laat staan scheuren in de binnenhoes duiden op mis-
bruik, verzekert hij mij. Dat is het
eerste waar meneer De Wolf
naar kijkt als hij op zoek gaat
naar een tweedehands
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Op zoek naar het perfecte geluid en de hartstocht van de ‘audiofiel’
komt David Lemereis terecht in een wonderbaarlijke schemerwereld. 
Een wereld waar kille wetenschap botst met technospiritualiteit, waar
een versterker nog echt een versterker kan zijn en je voor de prijs van
vier meter luidsprekerkabel een BMW koopt.
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Rothschild onder de platen. Ziet de binnenhoes er al
niet uit, dan verhult deze gegarandeerd een baggerplaat.
Meneer De Wolf luistert niet naar bagger.
‘Waanzinnig’, zegt hij terwijl hij voorzichtig een stofje
van de naald verwijdert. ‘De opname, de persing en de
geluidskwaliteit waren toen al op een hoogtepunt. We
zijn er sindsdien eigenlijk alleen maar op achteruitge-
gaan.’ Meneer De Wolf heeft gelijk. Eerst was er de
speelplaat, toen kregen we slechtere kwaliteit banden en
cassettes, vervolgens was er even hoop, een klein licht-
puntje in de geschiedenis, de cd, maar het mocht niet
baten, de verloedering zette onverminderd door tot de
dag van vandaag; mp3.

Brokken
Zonder dollen, cd-kwaliteit haalt het
gewoon niet bij een plaat. Immers, de
pianomuziek van Brubeck op cd met
een sampling rate van slechts 16 bit
bereikt je o-r-e-n in b-r-o-k-j-e-s, niet
te vergelijken met het continue, analo-
ge signaal van een plaat. Niet dat
meneer De Wolf neerkijkt op cd.
Integendeel, hij bezit er zo'n elfhonderd en de meeste
klinken ‘fantastisch’. Meneer De Wolf geeft echter de

voorkeur aan muziek met zo min mogelijk brokjes.
Dan is het nog lekkerder.

Ik zak weg in de bank, sluit de ogen en laat
me meeslepen naar 1959, ergens in een con-
certzaal, geen idee waar, doet er niet toe...
Het is Goddelijk. Het is alsof engeltjes teder
tegen mijn trommelvlies beuken, eentje

links, eentje rechts en nog een heleboel
in het midden. Ik ben gearri-

veerd. Ik hoor de adem 

van Paul Desmond, de saxofonist. Ik zie de vingers van
Dave Brubeck elegant over de pianotoetsen dansen. Het
is echt, ik zweer het je. Dit is het mooiste wat ik nog
nooit gehoord had. Nu wel dus.

Tranen met duiten
De niet van livemuziek te onderscheiden geluidskwa-
liteit van meneer De Wolf’s audio-installatie koop je niet
bij IT's om de hoek. Daar hebben ze niet eens van de
merknamen gehoord. Niet verwonderlijk, want in de
winkel voor de audiofiel is het ‘1 kabeltje halen, 3
maandsalarissen betalen’. Dat is niet voor iedereen weg-
gelegd. Het prijskaartje kan zó hoog oplopen dat je je
levensstijl erop moet aanpassen. Neem nou meneer De

Wolf's installatie; buizenversterker 5000
euro, subwoofer-versterker 3000, luid-
sprekers 10.000, cd-speler 4000, pla-
tenspeler 1200, Phono-voorversterker
1000, koptelefoon en versterker 2500
euro, en bekabeling bestaande uit
negen meter luidsprekerkabel, één net-
snoer en vijf interconnects (tulpenstek-
kerkabel) 4000 euro, waarvan de

goedkoopste interconnectkabel (één meter lang) al een
paar honderd euro kost en de duurste 1750 euro.
Kortom, een slordige 30.000 euro. Maar dan heb je ook

wel wat. Nog lang niet het duurste of het beste,
maar wel al zo'n verfijnd geluid, zo

hemels dat je in muzikale extase
spontaan in tranen zou kunnen
uitbarsten.

Ik mag mee met meneer De Wolf
naar het walhalla van de audiofiel,
Studio Alkmaar, een van de vijf of

zes Nederlandse tempels van het
audiofielendom.

‘Als je mazzel hebt, zijn de
Avalons Osiris aangesloten’,
zegt meneer De Wolf.
Ongeveer de duurste luid-
sprekers ter wereld. Ik vraag
wat ze kosten. Een kinderlijke
vraag. 105.000 euro.
Ik moet nog veel leren.
Meneer De Wolf boeit dat
soort snobisme niet. Meneer

De Wolf is niet rijk.
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Op cd bereikt de
pianomuziek van
Brubeck je o-r-e-n

in b-r-o-k-j-e-s
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Meneer De Wolf is een gewone jongen net als ik. Elk
stapje hoger in de audiotechnische hiërarchie betekent
jarenlang sparen en eindeloos wachten op de perfecte
tweedehands deal.
‘Ze klinken prachtig, maar qua vorm zijn ze grotesk. Ze
wegen trouwens vijfhonderd kilo per stuk. Ik heb liever
het broertje, Eidolon. Die klinken fantastisch en hebben
een prachtige Gothische vormgeving.’

Walhalla
Studio Alkmaar ligt verborgen tussen de BMW-dealers,
loodsen en kantoren ergens op een industrieterrein in
de buurt van, waar anders, Alkmaar. Ik heb geen idee
wat ik moet verwachten. De buitenkant van het pand
verraadt in ieder geval niets van de
magie achter de muren. Geen neon-
lichten, geen etalage, maar een ano-
niem blok beton, met Studio Alkmaar
bescheiden in de glazen deur gegra-
veerd. De deur is open.

‘Hoi Ben’, zegt meneer De Wolf. ‘Heb
je opgeruimd? Ziet er zo netjes uit.’
Ben Hoedjes, eigenaar van Studio
Alkmaar glimlacht vriendelijk. ‘Vind je? Ik vind het
eigenlijk een rotzooi.’
We staan in de luisterzaal, een gemiddelde huiskamer of
vier groot, gewoontjes ingericht met een bank in het
midden, tapijt op de vloer en geluidspanelen tussen de
ongeschilderde houten balken aan het plafond. De appa-
ratuur daarentegen is niet gewoontjes. Overal staan
prachtige en niet zulke prachtige luidsprekers, schitte-
rende juwelen van buizen- en  transistorversterkers en
cd- en platenspelers in de meest uiteenlopende bizarre
vormen.

En vooral veel kabels; interconnects, luidspreker-
kabels en powerleads; bakken

vol van die vette dikke
met gouden pluggen.
De goden Avalon
Osiris staan er
ook, twee
stuks in
stereo.

Ongeveer even groot als ik en zij gelukkig een stuk dik-
ker rond de taille. Balen, ze zijn niet aangesloten. Schijnt
iets te maken te hebben met vuile stroom die de machi-
nes in de interieurwerkplaats achter de studio genereren.
Ik ken meneer Hoedjes ergens van en dat bevestigt hij
even later. ‘Mensen op straat denken soms dat ik Guus
Hiddink ben.’ Ik mag hem meteen. Hij is de rust zelve,
zijn glimlach innemend en hij neemt de tijd voor je. Dat
is Ben. Heel anders dan bij IT's waar een gekreukeld col-
bertje driftig om je heen tippelt in de hoop dat je een
Duracelletje gaat scoren.
Ben is ook geen verkoper. Dat hoeft ook niet. Zijn klan-
ten verkopen aan zichzelf. ‘Wij zijn niet je doorsnee
audiowinkel’, zegt Ben. ‘We zitten niet voor niets op een

industrieterrein. De audiofiel weet
ons te vinden.’ En dat is precies wat
Ben wil. Het is een komen en gaan
van audioliefhebbers van diverse
pluimage. Iedereen babbelt met
iedereen en er wordt een hoop gela-
chen. En vooral veel geluisterd, naar
kabels en muziek en muziek en ver-
sterkers en muziek en...

Drie types
‘Je kan de audiofiel in verschillende categorieën inde-
len’, zegt Ben. ‘Enerzijds heb je de echte muziekliefheb-
ber. Die koopt bijvoorbeeld een buizenversterker die
misschien niet helemaal exact klinkt, maar dat interes-
seert hem minder. Zolang het maar emotie opwekt en
hij bij de muziek betrokken raakt.’
Meneer De Wolf rommelt door een platenbak in de hoek
van de kamer op zoek naar een juweeltje. ‘Ik wist niet
dat je ook platen verkocht?’

‘Ze zijn niet van mij. Ik verkoop ze voor iemand
anders’, zegt Ben. Hij pikt de draad weer op.

‘Dan heb je de miljonairs die willen
pronken. Die komen binnen en zeggen
doe me maar een setje, als het maar

duur is. Dat zijn geen echte audiofie-
len. Die komen hier niet zo vaak. Je
moet mij vergelijken met een BMW- of
Mercedes-dealer. Niet goedkoop maar
zeker niet zo kostbaar als de Bentley-

dealer. Daar gaan deze mensen meestal
heen. Dan praat je over versterkers van

100.000 euro. Dat wordt mij toch echt te
gortig.’

Ik vind het hier al aardig gortig.
‘En dan heb je nog de technische audiofiel’, zegt Ben.

‘Die is totaal gefascineerd met de techniek. Die hebben
bij wijze van spreken maar twintig cd's. Deze audiofie-
len zie ik het meest. Die willen steeds het nieuwste van
het nieuwste. Ze ruilen dan hun apparatuur bij mij in.’
Een kleine, gedrongen man dartelt opgetogen de kamer
binnen. ‘Dit is er zo één’, zegt Ben en hij lacht. ‘Deze
meneer komt bij mij voortdurend de boel inruilen.’

Zo'n verfijnd
geluid, dat je spon-
taan in tranen zou
kunnen uitbarsten
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De man lacht terug. Zijn strak blauwe colbert huist een
stevige borstkas en zijn handen, enorme knuisten met
vingers zo dik als audiofiele kabels, verwijzen naar een
leven van noeste arbeid. Fokker van tophonden, verneem
ik later.

Kabels 
Ben loopt naar de kast en pakt een houten doosje. ‘Deze
heb jij toch laatst ingeruild?’, vraagt hij de hondenfokker.
In het doosje zit een setje luidsprekerkabels: een paar me-
ter plat transparant kunststof kabel met meerdere stren-
gen zilverkleurige draad, ter waarde van zo'n 6500 euro.
‘Ja, het werd me gewoon te kil’, zegt de hondenfokker.
‘Veel te clean.’
Meneer De Wolf bevestigt dat. ‘Ik heb de Nordost op mijn
installatie allemaal afgekeurd. Ik ben terug naar de Har-
monics. Ik ben sowieso niet van plan om zo duur te gaan.’
‘Ben, de kogel is door de kerk’, zegt
de hondenfokker opgewekt. ‘Ik ben
weer eigenaar van mijn Audio
Research LS-25.’
‘Ook de eindversterker?’
De hondenfokker knikt. Het cirkeltje
is rond, het nieuwe spul verkocht, het
oude weer terug en een nieuw pro-
bleem erbij. ‘Ik zoek een gebalanceer-
de kabel voor mijn cd-speler.’ De hondenfokker kijkt
bezorgd. ‘Maar ik weet niet welke? Eerst moet ik zeker-
ingetjes hebben. Daar knapt de boel ook zo van op.’ Bij
het idee alleen al beginnen zijn ogen te fonkelen.

Voorzichtig vertel ik Ben dat ik sceptisch ben over de
peperdure kabels. ‘Soms is een dure kabel ook gewoon
marketinghype en zijn ze niet beter’, zegt Ben. ‘Maar je
kunt het bij de meeste goede merken echt wel horen. Je
moet wel de interesse hebben en je ervoor inspannen.
Anders hoor je het niet.’
Ik vraag hem naar zijn duurste kabel ooit; 38.000 euro
voor iets meer dan vier meter.
‘Tuurlijk, zie je dat niet aan het
materiaal’, zegt Ben. ‘Daar zitten
allerlei peperdure patenten op.
Technieken uit de ruimtevaart.Voor
die kwaliteit moet je een hoop betalen.’
Ben maakt me echter duidelijk dat
duur niet per se beter is. ‘Alle com-
ponenten in de installatie moeten op
elkaar aansluiten. Een goedkope

kabel klinkt bij bepaalde combinaties soms veel beter
dan een dure.’
‘Ben, ik moet nog een gebalanceerde kabel hebben’, zegt
de hondenfokker. ‘Is LAT een goede kwaliteit? Dan zeg
jij natuurlijk ja.’
‘Ja, wat verwacht je nou van mij?’ Ben grinnikt. ‘Nee, je
moet de Python meenemen...’
Het gesprek verschuift naar luidsprekerkabels.‘ ...Ik vond
SunWire ook een mooie kabel maar wel een beetje
schel’, zegt de hondenfokker. ‘Ik heb van alles al gehad,
ook Pro Silway."
‘Een prachtige kabel’, zegt meneer De Wolf.
‘Dat zeg jij! Ik vond ze wat suffig op mijn B&W-speakers.’
‘Zo zie je maar weer’, zegt Ben. ‘Je kan geen drie men-
sen met dezelfde mening vinden.’
‘Weet je wat ik nou zo leuk vind bij Ben’, zegt de hon-
denfokker. ‘Hij heeft van alles en je kan het uitproberen.’

Meneer De Wolf is het hier helemaal
mee eens. ‘Eigenlijk kan dat ook niet
anders met deze hobby. Koop je in de
winkel een kabel van 3000 euro, kom
je thuis en dan klinkt het voor geen
meter. Dan baal je als een stekker.’
‘Ik las laatst over roestvrij stalen spikes’,
zegt de hondenfokker. Spikes zijn
kegels die je onder je luidsprekers

plaatst. De scherpe punten van de spikes koppelen de box
vast aan de vloer. Dit voorkomt kasttrillingen. ‘Moet een
wereld van verschil zijn. Ik heb ze meteen laten maken...’

Je kan de audiofiele passie zo ver nemen als je wilt. Ben
neemt de technische mogelijkheden van voor naar achter
met me door, van de klang-module, een audiofiele stop
voor in de meterkast tot en met de luidsprekers. ‘En als
je dan niet meer weet wat je nog moet verbeteren’, zegt
Ben, ‘dan gooi je het zoals deze meneer op zekeringen.’
In de knuisten van de hondenfokker liggen vier hele klei-
ne, vergulde zekeringen. ‘Stond op het Internet. Moet een

wereld van verschil maken!’, zegt de
hondenfokker vol overgave.
‘Uiteindelijk draait het allemaal om
stroom.’ Wat een prachtkerel.

Het is tijd om te gaan. Het was een
mooi gesprek. Bij de uitgang van
Studio Alkmaar valt de tekst van een
reclameposter mij op: ‘Hearing is
Believing.’

38.000 euro voor
iets meer dan vier

meter kabel

Mark Levinson 383, geïntegreerde versterker, 2 x
100 watt, 8500 euro, studioalkmaar.nl

Pathos New Classic Onde, geïnte-
greerde versterker, 2 x 70 watt, 1950
euro, analogueaudio.com

Pathos Logos, geïntegreerde ver-
sterker, 2 x 110 watt, 3795 euro, 
analogueaudio.com
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