
Het Philipspaviljoen op de
Wereldtentoonstelling van
1958 in Brussel was het
startpunt van een diep-
gravend onderzoek dat
componist en docent Kees
Tazelaar heeft gedaan naar
de rol van Philips in de ont-
wikkeling van elektroni-
sche muziek in Nederland.
Zijn boek over dit onder-
werp On The Threshold Of
Beauty verschijnt vandaag
bij V2_, het Rotterdamse
instituut voor elektroni-
sche media.
Het spraakmakende Philips-
paviljoen heeft sinds 1958
bijna mythische proporties
aangenomen. Het was de
directe aanleiding voor het
onderzoek van Kees Taze-
laar naar elektronische mu-
ziek in Nederland waarop
zijn boek gebaseerd is.

Opvallend genoeg fungeer-
de het eerder als een inter-
mezzo dan als een onmis-
bare schakel in de ontwik-
keling die hij beschrijft:
vanaf de eerste schreden
die het Eindhovense
concern zette op het
gebied van geluid tot de op-
richting van Nederlandse
elektronische muziekstu-
dio’s voor componisten en
conservatoriumstudenten.
Tazelaar beschrijft hoe Phi-
lips zich in de jaren twin-
tig, daartoe verleid door de
productie van buizen voor
radio’s, steeds meer richtte
op andere aspecten van het
reproduceren van geluid.
De onderzoeksafdeling van
het bedrijf, het NatLab, ont-
wikkelde technologie voor
luidsprekers en micro-
foons, en methoden om

EEN bont gezelschap be-
volkt het nieuwe thea-

terprogramma van Gerard van
Maasakkers. De Aardappeleters
uit zijn geboortedorp Nuenen ko-
men voorbij, net als een jonge-
man in een rolstoel, zijn moeder
en de senioren Gerrit en Kees.
„We gaan in de voorstelling op
bezoek bij mensen die we ken-
nen, gekend hebben of uit het
oog zijn verloren. En we komen
nieuwe mensen tegen”, zegt de
zanger en liedjesschrijver, die in
1978 zijn debuut-lp uitbracht.
De voorstelling Allez is een reis
door het oeuvre van de 64-jarige
ereburger van Brabant. Hij begint
dichtbij huis in ‘t Nuenens
Broek, blijft een tijdje in de regio
en trekt na de pauze samen met
zijn bandleden Harry Hendriks
(gitaar), Mike Roelofs (toetsen)
en Arthur Lijten (slagwerk) ver-

der de wereld in. „Daarna keren
we weer terug en eindigen we
met de liefde.”
In zijn vorige programma Lijflied
maakte Van Maasakkers ‘pas op
de plaats’. Waar stond hij in het
leven? „Ik was nog niet oud,
maar zeker niet jong meer.” In de-
ze vrij ingetogen voorstelling
blikte hij met enkele liedjes te-
rug op ingrijpende, persoonlijke
gebeurtenissen. „En vervol-
gens dacht ik: ‘Allez!’”
Het was -kortom-
tijd voor een voor-
stelling vol op-
timisme,
vond de in-
woner
van Bu-
del.
„Ook
als
reac-

tie op de tijdgeest: we schieten er
niks mee op als we elkaar hele-
maal de put in somberen. Een
term als ‘Kop op!’ vind ik een
dooddoener. Maar je kunt er wèl
voor zorgen dat het publiek even
wordt opgetild, al mag het hier
en daar ook een beetje schu-
ren.”
Het nieuwe

liedje Allez allez staat symbool
voor levenslust als reactie op de
economische crisis. ‘Verleg vur
mijn part al oew grenzen, laot de re-
gen op oe plenzen. Bouw ‘n huis
van afvalhout, zoek ‘n lief
word

Philips in de

Op bezoek bij oude
en nieuwe vrienden

Mensen en liedjes die hij koes-
tert spelen de hoofdrol in Allez,

de nieuwe voorstelling van
zanger Gerard van Maasakkers.

Het programma gaat zaterdag in
première in het Eindhovense

Parktheater.

Componist en
docent Kees

Tazelaar raakte
gefascineerd

door het Philips-
paviljoen en het

werk in het
Natlab. Het resul-
taat: het boek On

The Threshold Of
Beauty.
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Gerard van Maasak-
kers: „We schieten
er niks mee op als

we elkaar helemaal
de put in

somberen.”
Foto Jurriaan Balke

Het Philipspaviljoen tijdens de bouw in 1958. Foto An-
ton Buczynski
Componisten Dick Raaijmakers aka Kid Baltan (l) en
Tom Dissevelt tijdens hun werk in kamer 306 van het
NatLab, eind jaren vijftig. Bron Philips Company Archi-
ves
(rechts) Kees Tazelaar.
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beeld en geluid in films syn-
chroon te laten lopen. Daarnaast
hielden onderzoekers zich bezig
met de ruimtelijke weergave van
geluid, onder meer door nagalm
elektronisch op te wekken met
een speciaal daarvoor ontwikkeld
wiel. „Dat was het gevolg van een
open instelling bij het NatLab”,
zegt Tazelaar. „Medewerkers als
Roelof Vermeulen, die later
hoofd van de afdeling Akoestiek
werd, waren vrij om onderzoek
te doen zonder dat het een direct
commercieel doel moest dienen.
Het bevorderde een pioniersgeest
die tot onverwachte resultaten
kon leiden.”
Het leidde in 1956 tot het opzet-
ten van een muziekstudio in
kamer 306 waarin geluid elektro-
nisch geproduceerd en met appa-
ratuur bewerkt kon worden. De
vooraanstaande componist Henk
Badings werd aangezocht om die

studio te gebruiken voor het
maken van elektronische muziek.
Als zijn assistent fungeerde
onder anderen Dick Raaijmakers,
die er ook zelf zijn eerste elektro-
nische composities maakte en
zich in de jaren zestig ontpopte
tot een van de belangrijkste Ne-
derlandse pioniers op dat gebied.
Je zou dan ook verwachten dat
het NatLab met zijn faciliteiten
ingeschakeld zou worden bij de
elektronische muziek die de
Frans-Amerikaanse componist
Edgard Varèse voor het Philips-
paviljoen maakte. De veronder-
stelde rol van het NatLab was ook
het uitgangspunt van Tazelaars
onderzoek. „Dat heb ik tot mijn
grote verrassing moeten bijstel-
len”, zegt hij. „Er was zelfs sprake
van rivaliteit tussen het NatLab
en ELA, de afdeling Elec-
tro-Akoestiek van Philips die
over een eigen studio beschikte

en het paviljoen opzette als een
groot demonstratieproject. Het
was ook helemaal niet hun bedoe-
ling om met een avant-gardist als
Varèse te werken, maar architect
Le Corbusier stond erop. Pas aan
het einde van zijn verblijf in Eind-
hoven heeft Varèse het NatLab
kort bezocht.”
De hoofdstukken die Tazelaar
wijdt aan het paviljoen geven een
intrigerend beeld van de com-
plexiteit van het baanbrekende
project. Maar tot de verbeelding
spreekt vooral de artistieke visie
en de inzet van de techniek waar-
mee die verwezenlijkt is. Het Poè-
me Electronique, waarvoor Varèse
de muziek maakte, was een acht
minuten durende geautomatiseer-
de totaalbeleving met gekleurd
licht en projecties van foto’s en
films, en muziek die langs
verschillende routes door de
ruimte bewoog. De synchronisa-

tie gebeurde met behulp van inge-
nieuze schakelingen.
Dat is ook wat Tazelaar fascineert
aan het paviljoen en het werk in
het NatLab: „Er zat een onder-
zoeksdrang achter. De mensen
kampten met technologische
beperkingen in de totstand-
koming van hun werk, de verwe-
zenlijking van hun ideeën.”
Het boek is de weerslag van on-
derzoek waar Tazelaar jaren aan
gewerkt heeft. Zijn onderzoek is
nog niet klaar. Veel vragen rond
de structuur van de multimedia-
voorstelling in het paviljoen zijn
nog onbeantwoord. „Er worden
nog steeds dingen ontdekt. Het is
soms een heel gepuzzel, maar het
is een goede manier om kunst en
wetenschap bij elkaar te brengen.
Dat is ook wat Varèse in 1936 al
schreef: op de drempel van de
schoonheid werken wetenschap
en kunst samen.”

samen oud. Doe wa ge altijd al
woudt. Straks is ‘t te laat’.
Hij wilde eigenlijk een pro-
gramma met ‘alleen allez-lied-
jes’ maken. „Ik ging volop aan
het schrijven. Maar wat ik
maakte vond ik niet goed ge-
noeg. Ik vind het altijd mooi
als een liedje mij vanzelf mee-
neemt, wanneer ik als het wa-
re alleen mijn pen hoef vast te
houden. Dat een nummer met
mij aan de haal gaat. Maar dat
gebeurde dit keer niet.”
In zijn voorstelling zijn drie
nieuwe songs te horen. Van
Maasakkers besloot zijn pro-
gramma te bouwen rond wer-

ken die hij al een tijd niet
meer gezongen had. „Num-
mers die ik koester. Uiteinde-

lijk paste het allemaal naad-
loos in elkaar. We hebben

een lijst gemaakt met kandi-
daat-liedjes. Die was veel te
lang; nu laat ik het publiek op
enkele momenten in de voor-
stelling kiezen uit steeds twee
nummers. We brengen niet al-
le liedjes zoals we ze voorheen
altijd speelden. Sommige heb-
ben hun oervorm behouden,
andere hebben in muzikaal op-
zicht een nieuwe jas gekre-
gen.”
Net als de personages uit zijn
teksten vormen de bezoekers
van zijn voorstellingen een
bont gezelschap van haast alle

leeftijden. Van Maasak-
kers is in 35 jaar tijd

van Brabantse folk-
troubadour uit-

gegroeid
tot een

lande-

lijk gewaardeerd zanger-song-
schrijver. Hij verwerkt, samen
met zijn uitstekende band, al-
lerlei muzikale invloeden in
zijn nummers. „De thema’s
van de songs zijn vaak tijd-
loos, er wordt op het podium
stevig muziek gemaakt en het
zijn singer-songwriterliedjes.
De tijd is er ook weer rijp
voor. Ik spreek bezoekers die
zeggen dat ze vroeger thuis al-
tijd naar mijn platen moesten
luisteren. ‘Ik vond er toen niks
aan’, vertellen ze. ‘Maar nou
kom ik zelf naar jouw voorstel-
ling en heb ik mijn moeder
meegevraagd’.”
Van Maasakkers toert tot me-
dio mei met Allez door het
land. Daarna maken de Budel-
naar en zijn band samen met
de Limburgse zanger Gé Rein-
ders en Philharmonie Zuidne-
derland een zevendelige tour-
nee langs zalen in het zuiden.
Nieuw ‘plaatwerk’ verschijnt
in december. Dan komt een al-
bum uit dat Van Maasakkers
opnam met het Magogo Kame-
rorkest uit Tilburg.

‘Allez’, voorstelling van Gerard van
Maasakkers: vrijdag 22 november
(voorpremière) en zaterdag 23 no-
vember (première) in het Parkthea-
ter in Eindhoven. Aanvang 20.30
uur. Ook te zien in onder meer Ber-
geijk (de Kattendans, 6 en 7 de-
cember); Helmond (Speelhuis,
24/1); Son en Breugel (Vest-
zaktheater, 31/1); Oirschot (de En-
ck, 22/2); Veldhoven (de Schalm,
16/3); Gemert (de Eendracht, 4/4
en Nuenen (het Klooster, 16 en 17
april).

voorhoede van elektronisch geluid

„ E e n t e r m a l s ‘ K o p o p ! ’ v i n d i k e e n d o o d -
d o e n e r . M a a r j e k u n t e r w è l v o o r z o r g e n
d a t h e t p u b l i e k e v e n w o r d t o p g e t i l d , a l
m a g h e t h i e r e n d a a r o o k e e n b e e t j e
s c h u r e n . ”

! Kees Tazelaar (Den Haag, 1962)
studeerde aan het Instituut voor
Sonologie in Utrecht
(1981-1983) en Den Haag
(1987-1989). In 1993 studeerde
hij af als componist bij Jan
Boerman aan het Koninklijk
Conservatorium.

! Sinds 1993 is hij docent aan het
Instituut voor Sonologie in Den
Haag; sinds 2006 is hij hoofd
van het instituut.

! Tazelaar werkte mee aan uit-
gaven van Nederlandse elektro-
nische muziek, waaronder het
complete oeuvre van Jan Boer-
man en de heruitgave op cd van
twee overzichtsalbums die Dick
Raaijmakers in de jaren zeventig
had samengesteld.

! In 2004 verscheen Popular Elec-
tronics, een cd-set met uitgebrei-
de documentatie waarop elektro-
nische muziek uit het NatLab
verzameld is. Hij werkte vier jaar
met Dick Raaijmakers aan deze
uitgave.

KEES TAZELAAR
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