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Voorwoord 

 

 Ik ben sinds lang geïnteresseerd in het modernisme, de onrust omstreeks de 

eeuwwisseling in 1900 en de diversiteit van literaire en culturele stromingen. Ik vind de 

veranderingen op sociaal en cultureel vlak die vorm gaven aan de moderne wereld zeer 

boeiend. Voor mijn scriptie was ik op zoek naar een onderwerp dat verschillende aspecten van 

de maatschappelijke veranderingen aan het einde van de negentiende en in het begin van de 

twintigste eeuw omvat. Tegelijkertijd zocht ik, als studente letterkunde, een link met de 

literatuur. Na overleg met mijn promotor, dr. Sasha Bru, heb ik besloten om mijn scriptie te 

schrijven over de fonograaf, een voorloper van de grammofoon. Iedereen keek me verbaasd 

aan toen ik mijn onderwerp vermeldde. Telkens hoorde ik: dat is toch saai?! Ik glimlachte 

alleen maar... Tijdens mijn onderzoek ontdekte ik dat de sprekende machine een grote 

omwenteling veroorzaakte en dit niet uitsluitend in het dagelijkse leven maar tevens in de 

literatuur. Ik had nooit gedacht dat de opkomst van zo een „eenvoudig werktuigje‟ zo veel 

veranderingen met zich zou meebrengen. Elke dag raakte ik meer gefascineerd door de 

geschiedenis van de fonograaf. Tijdens het schrijven van deze scriptie kon ik werkelijk de 

onophoudelijke zang van de fonograaf horen. Af en toe veranderde hij in gekrijs wanneer ik 

het moeilijk had om mijn gedachten in woorden om te zetten. Niettemin is het me gelukt om 

mijn verhaal af te ronden. De zang van de fonograaf is immers niet opgehouden... 

 

Deze scriptie sluit aan bij mijn stage aan de Universiteit Gent waar ik een onderzoek 

naar de fonograaf in de Nederlandstalige literatuur verrichtte. In deze verhandeling presenteer 

ik een deel van de resultaten van deze studie.  

 

Mijn hartelijke dank gaat in de eerste plaats uit naar mijn promotor, tevens mijn 

stageverantwoordelijke, dr. Sasha Bru, die erg veel tijd besteed heeft om me de weg te tonen. 

Hij heeft me geholpen bij het kiezen van de juiste bronnen en is me steeds blijven 

aanmoedigen. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en heeft me geïnspireerd. Vervolgens 

wil ik Johan Knuts bedanken voor zijn goede raad. Ik apprecieer zijn kritische zin en ik 

bedank hem voor het nalezen van deze scriptie. Een speciaal woord van dank is voor mijn 

vriend Matias Peeters die mij altijd gesteund heeft. Hij heeft zich bewezen als een zeer 

geduldig klankbord en als een volhardende, eerste lezer van deze scriptie.  
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Ten geleide 

 

Probleemstelling en opzet van de verhandeling.  

 

In deze scriptie staan de grammofoon en vooral zijn voorloper, de fonograaf, centraal. 

In het verleden is al veel aandacht geschonken aan uitvindingen uit de negentiende eeuw zoals 

de gloeilamp, de schrijfmachine en de stoommachine. Het belang van de intrede van de 

fonograaf, die in dezelfde periode het levenslicht zag, mag beslist niet onderschat worden. Hij 

bracht voor velen een omwenteling in het dagelijks leven met zich mee en kende erg 

uiteenlopende toepassingen. Daarom begin ik mijn verhaal met een analyse van de 

cultuurhistorische receptie van dit medium buiten de literatuur. Zo wil ik een beeld schetsen 

van de algemene reacties over het verschijnen van de fonograaf en hoe de publieke opinie 

zich verhield tot het, letterlijk en figuurlijk, spraakmakende apparaat. Tegelijkertijd situeer ik 

de fonograaf in zijn tijdperk. Een overzicht zou weinig zinvol zijn zonder de sociaal-culturele 

veranderingen van de industriële revolutie en de technologische vooruitgang in acht te nemen. 

De fonograaf, ook wel de sprekende machine genoemd, was een ware innovatie. Hij geeft als 

component van de industriële revolutie de tijdgeest perfect weer. Naast de analyse van de 

cultuurhistorische receptie zal ik ook even stilstaan bij de discussie die de literaire kringen 

domineerde na de opkomst van de machine, waarvan sommigen vreesden dat ze het 

geschreven woord misschien wel zou gaan vervangen. In het literaire debat stonden de 

voorstanders met hun mimetische poëtica lijnrecht tegenover de tegenstanders die trouw 

bleven aan de expressieve poëtica.  

 

De literaire representatie van de sprekende machine vormt de kern van deze 

verhandeling. Met mijn scriptie wil ik in kaart brengen hoe Vlaamse en Nederlandse 

schrijvers omgingen met de fonograaf. Daarbij zal ik focussen op literaire teksten die tussen 

1877 en 1925 gepubliceerd werden. Ik beschouw de vroegste reacties als de meest spontane 

en daarom erg relevant voor het onderzoek. Vervolgens zal ik op basis van de geanalyseerde 

teksten een motievenstudie uitvoeren. Het is opvallend dat de fonograaf, die geregeld in 

realistische en modernistische proza voorkomt, vaak de spreekwoordelijke drager van een 

boodschap is. Hij is dan niet louter een element uit de werkelijkheid of een esthetisch object, 

maar wordt een met betekenis beladen thema. Het medium kreeg op die manier verschillende 

functies toegedicht in de literatuur. In mijn scriptie probeer ik een overzicht te geven van de 
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verschillende facetten van de fonograaf in het werk van Nederlandstalige auteurs uit de 

onderzochte periode.  

 

Voorlopige stand van het onderzoek buiten Vlaanderen en Nederland. 

 

In andere landen, vooral in Frankrijk en Duitsland, werd al behoorlijk wat onderzoek 

gedaan naar de fonograaf in de literatuur. In ons taalgebied staat deze studie nog in de 

kinderschoenen. De relevantie van mijn onderzoek is dan ook niet gering. 

 

Verscheidene vooraanstaande modernisten, zoals Rainer Maria Rilke, Auguste Villiers 

de l‟Isle-Adam, Jules Verne, Maurice Renard en Marcel Schwob schreven over de fonograaf. 

Dat geeft aan dat de opkomst van de sprekende machine de aandacht trok van het 

schrijversgild. De manier waarop Fransen en Duitsers het thema in hun literatuur 

behandelden, was doorgaans erg verschillend. Bij Franse schrijvers kwam vooral de angst 

voor de uitvinding tot uiting. De fonograaf, zo werd geschreven, kon de luisteraar in groot 

gevaar brengen. De componist Nerval is het hoofdpersonage in La Mort et le coquillage, een 

kortverhaal van Maurice Renard uit 1907. Hij overlijdt na het beluisteren van de mysterieuze 

gezangen van een zeeschelp die symbool staat voor de fonograaf. In het kortverhaal La 

Machine à Parler (1892) van Marcel Schwob verliest de uitvinder van de fonograaf zijn stem 

aan de machine. De fonograaf kon volgens Jules Verne ook tot waanzin leiden. In zijn roman 

Le Château des Carpathes (1892), een werk gestileerd als een gothic novel, vertelt hij de 

geschiedenis van een wetenschapper die zijn gestorven geliefde opnieuw tot leven wil wekken 

met behulp van een fonograaf. Dit plan mislukt en het personage wordt krankzinnig van 

verdriet.  

 

Ook het verschijnen van sprekende poppen in 1877 was een bron van inspiratie voor 

Franse schrijvers. Automaten die als speelgoed op de markt kwamen, leidden al gauw tot een 

bijzondere interesse voor de automatic woman. (Marcus 2007: 28) In de literatuur doken 

geregeld androïde personages op. Deze robots, met het uiterlijk van een aantrekkelijke vrouw, 

beschikten over een ingebouwde fonograaf waaruit een erg aanlokkelijke stem klonk. 

Mannelijke personages, zich onbewust van het gevaar, lieten zich verleiden door het 

betoverende geluid. De onvervulde liefde die hen daarna te wachten stond, eindigde veelal in 

zelfmoord of waanzin. De gelijkenis tussen de menselijke automaten, als antropomorfe 

variant van de fonograaf, en de mythologische sirenen die met hun gezangen zeelui de dood 
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in lokten, is frappant. Miller-Frank (1996: 155) beschrijft de stem van de androïde Hadaly uit 

L’Ève future (1886), een roman van Villiers de I‟lsle-Adam, als volgt: „Her voice, the sign of 

breath and life, also seems to belong to the realm of death‟. De androïde ruïneert in dit verhaal 

het leven van de mannelijke protagonist die uiteindelijk zelfmoord overweegt vanwege zijn 

ondraaglijk verdriet. Zo combineert Villiers erotiek met de dood, allebei populaire thema‟s in 

het modernistische proza. 

 

  

Figuur 1: Een advertentie voor de sprekende poppen van Edison. 

 

 De vrees voor de sprekende machine en haar destructieve werking is sterk aanwezig in 

de vroegmodernistische werken van Franse schrijvers. Het nieuwe medium werd behandeld 

met flink wat scepsis. Pas na de commercialisering van de fonograaf verdween de argwaan 

grotendeels. Schrijvers voelden zich aanvankelijk bedreigd door het apparaat, maar de 

voorspellingen dat de fonograaf het einde van het geschreven woord zou inleiden, bleken al 

snel ongegrond. In het hoogmodernisme ontstonden werken waarin schrijvers de fonograaf 

met de nodige afstand en met fascinatie bekeken. Een voorbeeld daarvan is het 

autobiografische essay „Ur-Geräusch‟ (1919) van de Duitse auteur Rainer Maria Rilke, die 

zijn ervaringen met het toestel beschrijft. Tijdens zijn schooltijd werd hij samen met zijn 

medeleerlingen aangemoedigd om zelf een fonograaf te construeren. Die schooldag stond 

diep in zijn geheugen gegrift:  

 

Zur Zeit, als ich die Schule besuchte, mochte der Phonograph erst kürzlich erfunden 

worden sein. Er stand jedenfalls im Mittelpunkte des öffentlichen Erstaunens, und so 

mag es sich erklären, dass unser Physiklehrer, ein zu allerhand emsigen Basteleien 
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geneigter Mann, uns anleitete, einen derartigen Apparat aus dem handgreiflichsten 

Zubehöre geschickt zusammen zustellen. Dazu war nicht mehr nötig, als was ich im 

folgenden aufzähle. Ein Stück biegsamerer Pappe, zu einem Trichter 

zusammengebogen, dessen engere runde Öffnung man sofort mit einem Stück 

undurchlässigen Papiers, von jener Art, wie man es zum Verschlusse der Gläser 

eingekochten Obstes zu verwenden pflegt, verklebte, auf diese Weise eine schwingende 

Membran improvisierend, in deren Mitte, mit dem nächsten Griff, eine Borste aus einer 

stärkeren Kleiderbürste, senkrecht abstehend, eingesteckt wurde (Rilke 1919: webpagina 

zonder paginanummers). 

 

Wat Rilke vooral fascineerde was niet zozeer het vermogen van de fonograaf om de 

menselijke stem te reproduceren maar eerder de grafische voorstelling van de lijnen die de 

naald in de was trok. Deze ervaring uit zijn jeugd was zo intens dat hij later, toen hij lessen 

bijwoonde aan de Ecole des Beaux-Arts, het lijnenpatroon opnieuw meende te zien in de 

kroonnaad van een menselijke schedel. De schrijver overwoog zelfs om de schedel af te 

spelen door er een fonograafnaald op te plaatsen. Het geluid dat daardoor zou moeten ontstaan 

is het ur-geräusch uit de titel van zijn essay. 

 

 

  

Hoofdstuk 1. De receptie van de fonograaf in de cultuur van de Lage 

Landen. 

 

„The phonograph will turn all the old grooves of the world topsy turvy and establish an order 

of things never dreamed of even in the vivid imagining of the Queen Scheherazade in 1001 

Nights‟ Entertainment‟ (Abel 2001: 17) 

 

I. De fonograaf in de amusementswereld. 

 

De negentiende eeuw was de eeuw waarin veel zogeheten wonderen van de moderne 

techniek het levenslicht zagen. Het fototoestel (1839), de telefoon (1857), de schrijfmachine 

(1867) en de gloeilamp (1854); het zijn allemaal vernieuwingen die het gevolg waren van de 

toenmalige intensieve modernisering en technische vooruitgang. De creativiteit van de 

wetenschappers leek geen grenzen te kennen. Bijna dagelijks werden nieuwe uitvindingen 

bekend gemaakt. Dit bezorgde de gewone man een voortdurend gevoel van verrassing maar 



 8 

ook van verwarring. De faam van de „magische werktuigen‟ was vaak zo groot dat vrijwel 

iedereen ze met eigen ogen wilde gezien hebben. Jaarmarkten en kermissen stonden erom 

bekend dat er, naast lichamelijke misvormingen, ook technologische nieuwigheden bezichtigd 

konden worden. De reizende kermisattracties waren erg succesvol in de Belgische en 

Nederlandse samenleving die, algemeen gesproken, welgestelder was geworden sinds de 

opkomst van de industriële revolutie. Vanaf dit moment verkreeg „amusement een vaste plaats 

in het arbeidersbudget‟. (Van Genechten 1986: 93) Het sociale leven van een stad of dorp 

concentreerde zich één keer per jaar rond de kermis waar alle maatschappelijke klassen zich 

verzamelden om samen te vieren. (Hough 2004: 59) Goochelaars uit heel Europa trokken met 

hun seances op tournee om hun magische trucjes aan de gefascineerde menigte te presenteren. 

Ze gaven ook demonstraties van fonografen, cinematografen en fototoestellen, waarmee de 

gewone man toen nog niet vertrouwd was. „Vooral de “automaten” met menselijke en 

dierlijke vormen zijn erg populair. Zij maken muziek, spreken, zingen, schrijven, tekenen of 

schaken‟. (Van Genechten 1986: 71) Het lag voor de hand dat het publiek betoverd raakte 

door de klanken van de fonograaf.  

 

De sprekende machine vond dus ingang in het Belgische en Nederlandse culturele 

leven via de amusementswereld. De fonograaf bleef aanvankelijk buiten het bereik van Jan 

Modaal maar was wel te bewonderen op kermissen. Al in 1884 organiseerde ene J-J. Driesch, 

een „ingenieur-mecanicien‟ uit Straatsburg, een „ontspanningsavond‟ waar o.a. „le 

phonographe ou la machine parlante d‟Edison‟ te bekijken en beluisteren was. (Convents 

2000: 34) Op 30 mei 1886 vond op een kermis in Mechelen een „voordracht met 

experimenten‟ van Edmond Lambert-Thiboust plaats: 

 

[als een] aanpassing van traditionele goochelnummers en met de projectie van beelden 

op een scherm van 9m² wordt de illusie gecreëerd van een dame die op scène in brand 

wordt gestoken. Het afsluitend nummer van de voorstelling is het ten gehore brengen 

van diverse fonografische opnamen. Lambert-Thiboust brengt hierbij projecties van de 

toverlantaarn en audities van de fonograaf samen in één voorstelling. (idem: 34) 

 

Behalve op kermissen was de fonograaf bijvoorbeeld in oktober 1878 te zien in het wassen 

beeldenkabinet van Maurice Castan op het Muntplein in Brussel. Voor de prijs van 50 cent 

konden de Brusselaars er vanaf twee uur in de namiddag tot 10 uur ‟s avonds kennis maken 
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met de eerste „Expériences du Phonographe de Edison, destinées à faire époque dans l„histoire 

de l‟humanité‟. (Jean-Lèo 1998: 72)  

 

Maju, een goochelaar en kermisartiest, zou de fonograaf in 1878 als eerste in de Lage 

Landen geïntroduceerd hebben. Deze mysterieuze figuur uit Nederland kreeg magische 

vermogens toegeschreven, aangezien hij echte „mirakels‟ toonde voor de ogen van zijn 

verbaasde toeschouwers. Zijn echte naam was Levie Kinsbergen. (Convents 2000: 203) Hij 

dankte zijn reputatie aan de gesmaakte attracties die hij jaarlijks op de Schiedamse kermis 

presenteerde. In krantenartikels die melding maakten van het verschijnen van de sprekende 

machine in onze contreien komt de naam van de kermisartiest meermaals voor. Zo stond er 

onder andere te lezen dat: 

 

de heer Maju indertijd verscheiden plaatsen van ons land met een zoodanig volmaakten 

fonograaf bereisd heeft. Wie een vertooning daarvan heeft bijgewoond, heeft zich 

kunnen overtuigen, hoe merkwaardig duidelijk deze toestel het gesprokene weergaf. De 

melodie van een voor het mondstuk gezongen lied en vooral van een op de trompet in de 

nabijheid geblazen aria werd onverbeterlijk teruggegeven. Zelfs een duo voor het 

dubbele mondstuk T [...] op den cilinder geregistreerd, werd met volkomen juistheid, 

wat de melodie betreft, door den fonograaf nagezongen. Een vrouwenstem werd van een 

mannenstem duidelijk onderscheiden. (van de Stadt 1888: 69) 

  

In oktober 1878 huurde Maju een zaal in het Amsterdamse theater Odeon om daar als eerste 

in Nederland „de groote phonograaf‟ van Edison voor de gefascineerde toeschouwers te 

demonstreren. Alle vertoningen waren maandenlang uitverkocht.
1
 Precies 10 jaar later, in 

oktober 1887, organiseerde Maju opnieuw een wonderlijke avond, dit keer uitsluitend voor 

„mannen van de pers‟, waarvan men het verslag onder andere op de eerste bladzijde van het 

dagblad De Tijd kon lezen: 

 

 Hoewel enigszins voorbereid, stonden wij toch verbaasd over hetgeen wij zagen en 

hoorden. [...] De heer Maju [...] laat de machine opnieuw draaien en eensklaps klinkt 

het, als uit een diepen kelder: De phonograaf brengt den aanwezigen hooren zijn 

hartelijken groet!... Het zijn dezelfde woorden die de heer Maju zooeven in den 

ontvanger heeft gesproken. Op gelijke wijze worden verschillende volzinnen, 

                                                 
1
 Zie: http://home.planet.nl/~hermanjl/1900/pagina4.htm 
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hondengeblaf, hanengekraai, kippengekakel, een trompetsolo, ja zelfs een geheele 

romance door den phonograaf opgenomen en, zoo dikwijls als men wil, herhaald.
2
 

 

Niet iedereen was even diep onder de indruk van de fonograaf. Onder het publiek 

bevonden zich twijfelaars die erg sceptisch waren over de zogenaamde magische 

eigenschappen van het toestel. Multatuli, die in 1879 een presentatie van de fonograaf 

bijwoonde
3
 „vroeg zich naderhand af of er geen bedrog in het spel was‟. (Van der Meulen 

2002: 702) Mimi, Multatuli‟s vrouw, schrijft over haar man:  

 

toen de phonograaf hier voor ‟t eerste vertoond werd zei dek: “ja, dan moet ik bekennen 

dat m‟n twyfel over de geluids theorie ongegrond was! Die theorie wordt door het 

verschynsel der phonograaf bewezen.” Maar... nu begint hy om velerlei redenen aan de 

echtheid van dat verschynsel te twyfelen. (Multatuli 1989: 77) 

 

Multatuli twijfelde ook aan andere, in de „eeuw van techniek‟ verschenen, uitvindingen, zoals 

de fotografie. (idem: 76) 

 

De twijfelaars waren echter in de minderheid. Het merendeel van de toeschouwers 

volgden de demonstraties met ingehouden adem. De interesse was zodanig groot dat men 

bereid was om aanzienlijke kosten te maken en zich ver te verplaatsten om toch maar een 

seance te kunnen bijwonen. De fonograaf maakte ook furore op de Wereldtentoonstelling in 

Parijs in 1878, waar alle toeschouwers, van boeren tot hoog opgeleiden, verrast werden door 

de creativiteit van Edisons uitvinding. Haast niemand kon wachten om „den sluier van Isis op 

te heffen‟ (Boissevain 1878: 571) en de wonderen van de techniek zelf te zien en te ervaren. 

Niettemin was er ook weerstand en scepticisme. De vraag werd hardop gesteld wat de 

gevolgen zouden zijn van de intensieve vooruitgang: „Waarheen zal ‟t gaan?‟ vroeg Byvanck 

(1900: 386) zich af in een artikel in De Gids. Hoewel de samenleving zich de facto in voor- en 

tegenstanders van de fonograaf verdeelde, was iedereen er zich toch van bewust dat het toestel 

het dagelijkse leven ingrijpend zou gaan veranderen. Men voelde intuïtief aan dat de 

„phonograaf geen mindere omwenteling in het maatschappelijk verkeer zal te weeg brengen, 

dan in der tijd de boekdrukkunst heeft gedaan‟. (Tjeenk Willink 1878: 288) Welke 

veranderingen dat effectief zouden zijn, stond af te wachten.  

                                                 
2
 Zie: http://resources2.kb.nl/010265000/pdf/DDD_010265597.pdf. 

3
 De presentatie vond waarschijnlijk plaats in Wiesbaden (Van der Meulen 2002: 702). De geciteerde brief van 

Mimi betreffende deze presentatie werd geadresseerd te Wiesbaden op 16 juli 1879 (Multatuli 1989: 77).  
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II. Edison als held in Vlaanderen en Nederland. Het begin van de opmars van de 

fonograaf.  

 

Maju was, dankzij zijn spektakels, net als Edison een soort van idool geworden voor 

Belgen en Nederlanders. Iedereen was diep onder indruk van zijn seances. Hij was een alom 

bekende figuur die in de kranten beschreven werd als een ster. Leo Boudewijns
4
 zou later zijn 

boek De geest van Maju: muziekverhalen, anekdotes uit de platen- en Cd-wereld (2001) aan 

de bekende goochelaar opdragen. Daarin portretteert hij Maju als een geliefde illusionist en 

kermisartiest.  

 

Thomas Alva Edison genoot een nog grotere populariteit dan Maju. De Amerikaanse 

uitvinder werd niet alleen erg gerespecteerd maar zelfs geëerd als groot genie. Hij werd als 

een soort held
5
 gezien die de mensheid het elektrische licht had geschonken, zoals de 

mythologische Prometheus die het vuur had gestolen op de voor mensen ontoegankelijke 

Olympus. Edisons bekendheid verspreidde zich snel. Alle kranten van rond de eeuwwisseling 

schreven zonder uitzondering over de beroemde wetenschapper. Er verschenen zelfs 

kinderboeken over de uitvinder en er waren heel wat biografieën over Edison
6
. Na zijn dood 

werd hij uitgebreid herdacht in kranten en tijdschriften. Ter gelegenheid van de zestigste 

verjaardag van de uitvinding van de fonograaf, verscheen bijvoorbeeld het artikel „Een 

wereldvermaarde figuur herdacht‟ op 12 mei 1929 in De Rijnbode, Nieuws- en advertentie 

blad. De auteur van dit artikel onthult er dat de eerste Edisons in Amerika in 1730 uit 

Nederland emigreerden
7
.  

 

                                                 
4
 „Leo Boudewijns heeft het grootste deel van zijn leven gewerkt in de platenindustrie, o.a. op verschillende 

posten bij Phonogram, en uiteindelijk als directeur van de overkoepelende platenorganisatie NVPI. Hij was jaren 

voorzitter van de Edison-jury's, schreef een groot aantal boeken over het platenvak, de fonografische 

geschiedenis en over pop- en klassieke muziek. Tot zijn vroegste verantwoordelijkheden - in de jaren vijftig van 

de vorige eeuw - hoorde het verzorgen van de eerste hoezen voor langspeelplaten, die toen juist op de markt 

kwamen.‟ (bron: http://www.coolprinting.nl/?Leo_Boudewijns) Zie ook andere uitgaven van deze auteur: 

Muziek uit was: de jongensjaren van de fonograaf, Amstelveen BUMA/STEMRA 1983 en Honderd jaar rond: 

(fono)Grafisch Nederland 1987, Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen 1987.  
5
 Af en toe verschenen ook satirische beschrijvingen van de Amerikaanse uitvinder. J. Weverbergh citeert in De 

triomf van de droom (1991) het verhaal „Josuah Elektrikmann‟ uit 1883. Edison is daar een groteske figuur die 

een nieuwe uitvinding ontwikkelt. Hij gaat een „huisgalvanomeester‟ construeren die „de pater familias zal 

vervangen‟. Weverbergh vermeldt de naam van auteur niet.  
6
 Zie bijvoorbeeld: J. Stamperius, Uit het leven van Edison (1892). De auteur heeft een presentatie van de 

fonograaf bijgewoond. In deze biografie beschrijft hij zijn herinneringen. De fonograaf is, volgens hem, naast de 

gloeilamp, de mooiste uitvinding van Edison.  
7
 Zie: http://www.groenehartarchieven.nl 
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Weinig tijdgenoten van Edison waren er zich van bewust dat enkele van zijn 

uitvindingen eigenlijk per toeval tot stand zijn gekomen. Dit was ongetwijfeld zo voor de 

fonograaf, die in 1877 door Edisons assistent, de Zwitserse klokkenmaker John Kruesi (De 

Vries 1977: 33) gebouwd werd. Edison was in die periode eigenlijk in de weer met „de 

verbetering van de telegrafische communicatie bij een grote spoorwegmaatschappij‟. 

(Convents 2000: 33) Nadat hij de werking van de telefoon van Graham Bell had verbeterd, 

zocht hij naar „een techniek om boodschappen op te nemen en te bewaren. Tijdens dat 

onderzoek zou hij „het principe van de fonograaf‟ ontdekt hebben. (idem: 33) Op 29 

november 1877 werden de eerste schetsen gemaakt. De eerste versie van het wonderlijke 

werktuig zag er verrassend eenvoudig uit. Jacob Stamperius woonde een demonstratie bij en 

beschreef „het wondervolle instrument‟ als volgt:  

 

Wat wij zagen stelde velen te leur. Wat zag die fonograaf er eenvoudig uit! Hij bestond 

hoofdzakelijk uit een dikke rol of cylinder, waarvoor in het midden een soort mondstuk 

geplaatst was. Verder zagen we nog enige raderen met een zwaar gewicht, blijkbaar een 

uurwerk, maar zonder wijzers. En meer niet. Moest dit instrument zulk een bijzondere 

tovermacht bezitten? (Stamperius 1892: 122) 

 

  

Figuur 2: De eerste versie van de fonograaf.  

 

Het was Edison die de fonograaf op 12 augustus 1878 construeerde en er op 27 december van 

hetzelfde jaar een patent op verkreeg. (De Meyer 2007: 17) Toch kent de geschiedenis 

mogelijk nog een andere uitvinder. Charles Cros, een Franse dichter, „deponeert op 30 april 

1877 een beschrijving van de opname en weergave door een fonautograaf van tonen op een 

plaat, bij de Académie des Sciences te Parijs. (idem: 16) De commissie van de Académie 

heeft de brief pas op 3 december 1877 geopend. (De fonograaf magazine 1977: 8) De Franse 
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idealist bleek niet over genoeg financiële middelen te beschikken om „het door hem 

uitgedachte apparaat voor de vastlegging van geluid te realiseren [...].
 
Charles Cros [was] zo 

arm dat hij zelfs geen patent kon nemen en dat de heer Bréguet hem 3.000 goudfranken vroeg 

om zijn toestel te bouwen‟. (idem: 8) Hij noemde het toestel de paleophone, wat zoveel 

betekent als de stem van het verleden. Soms werd naar het toestel verwezen onder de naam 

parleophone (De Meyer 2007: 16). Historici beschouwen Cros, die „de fonograaf zuiver 

theoretisch bedacht‟, (Weverbergh 1991: 87) als een echte pechvogel van de geschiedenis. 

Zijn tragedie was des te groter omdat hij geen gehoor kreeg in een „land van doven en 

blinden‟, waarmee hij Frankrijk bedoelde. „Geleerden verwijten hem dat hij dichter was, dat 

hij zijn tijd verloor met “wetenschappelijke dwaasheden”‟. (De fonograaf magazine 1977: 8) 

Edison echter is er, zoals bekend, wel in geslaagd om zijn project uit te voeren en er 

internationale erkenning mee te verwerven. 

 

Niettemin is de fonograaf niet onmiddellijk populair geworden. De eerste versie was 

verre van perfect en stelde de luisteraars vaak teleur. Hoewel de fonograaf zijn favoriete 

uitvinding was,
8
 twijfelde Edison zelf aan de goede werking van het apparaat: „Ik had er niet 

veel vertrouwen in dat het toestel zou werken, verwachtende dat ik misschien een enkel 

woord zou mogen horen dat hoop zou geven op een toekomst van het idee‟. (De Fonograaf 

Magazine 1977: 34) Het idee dat de machine moet spreken en stemmen van anderen 

duurzaam vast zou leggen, leek krankzinnig. Er was aanvankelijk veel scepsis over dit 

uiterlijk erg rudimentaire toestel dat niet voldeed aan de verwachtingen. „Je moest bijzonder 

enthousiast zijn om te beweren dat de fonograaf de menselijke stem op een natuurlijk wijze 

reproduceerde‟. (Weverbergh 1991: 32) Vooral het feit dat de fonograaf de opgenomen 

klanken tot een soort nasaal gefluister of „een eigenaardig fausset-geluid‟ vervormde, was 

bijzonder storend. Er zijn ook mislukte pogingen van opnames bekend, bijvoorbeeld tijdens 

de eerste presentatie van de fonograaf in Parijs op 11 maart 1878. De heer Du Moncel, een 

Franse wetenschapper, probeerde toen zijn stem op te nemen. In De natuur, populair 

Geïllustreerd Maandschrift, gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare 

toepassingen van 15 maart 1888 staat geschreven dat „de proef mislukte; hetgeen du Moncel 

terecht toeschreef aan zijn onbekendheid met het nieuwe werktuig. Men moet inderdaad vlak 

voor de trilplaat spreken en niet op eenigen afstand, gelijk du Moncel gedaan had‟. (van de 

Stadt 1888: 65-66) De ontgoocheling was groot omdat de machine ernstige gebreken bleek te 

hebben. „Alle illusies van het overzenden van gesproken brieven, van het opvangen der 

                                                 
8
 „Of all my inventions, I liked the phonograph best...‟ (zie: http://www.thomasedison.com/quotes.html) 
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welsprekende taal van redenaars en wat dies meer zij, vervlogen weldra in rook en damp‟. 

(van de Stadt 1889: webpagina zonder paginanummers) 

 

Hoewel het parcours aanvankelijk vol hindernissen lag die de verbetering van het 

medium bemoeilijkten, kon de machine uiteindelijk toch geperfectioneerd worden. Het was 

niet Edison maar Graham Bell en zijn Volta Company die in 1881 de verbeterde versie op de 

markt brachten. (De Meyer 2007: 20) De groeven van de fonograaf bestonden nu uit was en 

dit zorgde voor een aanzienlijke verbetering van de geluidskwaliteit. De toehoorder werd niet 

langer geërgerd door de kunstmatige nasale klank die de eerste toestellen produceerden: 

 

De tot dan toe niet waarneembare s-klanken kunnen nu geproduceerd worden. Een 

scherpere doch minder luide opname wordt gemakkelijk gemaakt [...] evenals een 

fijnere begroeving dan de met bladtin beklede cylinder. Daardoor wordt de hoeveelheid 

geluid die per gegeven oppervlakte kan opgenomen worden verhoogd. (De Meyer 2007: 

20) 

 

Met de eerste versie van de fonograaf kon men opnames van hooguit één minuut maken en de 

„bladtinfolie was na vijf of zesmaal gebruikt te zijn uitgewist‟. (idem: 18)  

 

Na deze verbeteringen kon de fonograaf aan zijn grote opmars beginnen. Aanvankelijk 

lag hij nog buiten het bereik van de gewone man. De kostprijs speelde hierbij een cruciale rol: 

voor velen was hij simpelweg te duur. In de pers verschenen wel uitgebreide beschrijvingen 

van de fonograaf. Dat maakte lezers uit alle lagen van de bevolking vertrouwd met het nieuwe 

medium. De kranten waren, naast de kermisdemonstraties, de eenvoudigste manier om zich te 

kunnen informeren over de sprekende machine. Wat opvalt in sommige artikelen is de erg 

gedetailleerde beschrijving van de werking van de fonograaf. Die grondige kennis was in het 

begin niet evident, aangezien op dat moment slechts een kleine schare professionelen zoals 

natuurkundigen of taalkundigen het voorrecht hadden een toestel te bezitten. De interesse van 

liefhebbers was zodanig groot dat ze altijd wel een mogelijkheid vonden om het mysterieuze 

toestel te bestuderen en te beschrijven. In een artikel verschenen in De Natuur in 1889, staat 

bijvoorbeeld over de verbeterde versie van de fonograaf: 

 

Een [...] wijziging van belang is de invoering van hard gemaakte was [...] in plaats van 

bladtin, om de fonografische indrukken op te nemen. Deze wascilinders worden in 
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verschillende afmetingen, - naarmate van de lengte van de weer te geven rede - 

verwaardigd en worden bij het gebruik op den hoofdcilinder geschoven. (Van de Stadt 

1889: webpagina zonder paginanummers)  

 

Vervolgens werd een uitgebreide beschrijving van de werking van de fonograaf gegeven. Dr. 

H. van de Stadt heeft een hele reeks artikelen over de fonograaf in De Natuur geschreven. 

Telkens is het duidelijk dat er een ware expert in de fonografie aan het woord is. Sommige 

professionelen kochten het apparaat om ermee te experimenteren. In het Nieuw Nederlandsch 

biografisch woordenboek wordt bijvoorbeeld de fysicus Jan Daniel Boeke vermeld, die „zich 

voornamelijk bezig [hield] met het mikroskopisch onderzoek van fonogrammen, de indruksels 

die in de rollen van den fonograaf door de klanken worden voortgebracht‟. (Blok 1914: 128)  

 

Linguïsten zagen in de fonograaf een nauwkeurig registratieapparaat. Zo is er onder andere 

prof. Longeman: 

 

[die] beschikte over veel moderne talen en een goede phonograaf; hij was een vlijtig 

verzamelaar, die overal met het notitieboekje in de hand erbij was om een nieuw 

gekonstateerd feitje bij de vorige te voegen; hij was ten slotte in de phonetische 

litteratuur zeer goed thuis. (Knuttel 1911: 46) 

 

Uit bovenstaande fragmenten kan afgeleid worden dat er bij aanvang weinig mensen van de 

fonograaf konden genieten. Het is des te verwonderlijker dat de beschrijvingen van de 

uitvinding in tijdschriften van rond de eeuwwisseling nagenoeg volledig overeenstemden met 

de werkelijkheid.  

 

Edison twijfelde aanvankelijk aan het commerciële succes van de fonograaf en zag het 

vooral als duur speeltuig. Louis Glass, de manager van de Pacific Phonograph Company in 

San Franscico, zag meer mogelijkheden en bracht in 1889 een jukebox op de markt. (De 

Meyer 2007: 25) Elke Amerikaan kon zich vanaf dan permitteren om een liedje te beluisteren 

voor de luttele prijs van 1 cent. In Europa vond de praktische commercialisering van de 

fonograaf pas later plaats toen verschillende concurrerende bedrijven de commerciële waarde 

van de fonograaf inzagen. De markt werd systematisch uitgebreid door op verschillende 

plaatsen in Europa fabrieken te openen die op massale schaal fonografen gingen produceren. 

Hierdoor werd het voor een gemiddeld bemiddelde persoon in de Lage Landen stilaan 
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betaalbaar om een fonograaf in huis te halen. (De Meyer 2007: 36-44) Pas in de jaren twintig 

van de twintigste eeuw (Barnett 2006: 301-324) konden veel huisgezinnen samen in de 

woonkamer naar de muziek van hun fonograaf luisteren of kon men kennissen en vrienden 

uitnodigen voor een dansavond. Kinderen werden al vroeger, sinds 1877, verwend met een 

pop die kon „praten‟. Een ingebouwde fonograaf zorgde er voor dat „poppen niet alleen 

“papa” en “mama” konden zeggen, maar ook konden [...] zingen, weenen, lachen‟. (Tjeenk 

Willink 1878: 288) 

 

 

III. De toepassingen van de fonograaf in het dagelijkse leven.  

 

a) De fonograaf als dicteermachine. 

 

De fonograaf was oorspronkelijk bedacht als dicteermachine. (Knulst 1989: 65) 

Volgens Edison „had te toepassing van den fonograaf geen grenzen‟
9
. (van de Stadt: 1888, 

144) Aanvankelijk had de Amerikaanse uitvinder zich voorgenomen om de fonograaf op de 

markt te brengen als een nuttig instrument voor op kantoor. „Brieven zouden op die wijze 

woordelijk overgemaakt kunnen worden‟. (Convents 2000: 33) De fonograaf diende met 

andere woorden de stenograaf te vervangen. De machine zou dus de plaats van de mens 

innemen. Dit idee wekte meteen hevige afkeer op. Jessurun D‟Oliviera (1965: 205) wijst er in 

het nawoord van zijn bundel interviews met Vlaamse schrijvers op dat „de stenograaf immers 

geen automaat was‟, in tegenstelling tot de zielloze machine die „a-selectief allerlei 

achtergrondgeluiden vastlegt en klakkeloos halve en slordig gevormde spraakklanken 

registreert‟. Soortgelijke verontwaardigde opmerkingen waren geregeld te horen. De 

fonograaf zou zelfs als scheldwoord gebruikt gaan worden in de werken van sommige 

schrijvers die tegen een mechanische weergave van de werkelijkheid waren. De opkomst van 

de fonograaf bracht een even fundamentele revolutie teweeg zoals dit voordien het geval was 

met de intrede van de schrijfmachine (1867). Die laatste was tussen de menselijke hand en het 

papier komen te staan, waardoor – zo vond men – de natuurlijke band tussen de mens en zijn 

handschrift verbroken werd. (Kittler 1999: 186) 

 

                                                 
9
 Edison somt alle gebieden op waarin de fonograaf kan gebruikt worden. De gelijkenis met een artikel dat in 

juni 1878 in de North American Review gepubliceerd werd is frappant. Daar werden ook alle mogelijke 

toepassingen op een rij gezet.  
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De fonograaf werd vaak beschouwd als het begin van het einde voor het geschreven 

woord. „In plaats van boeken zal men phonogrammen koopen, in plaats van brieven 

phonogrammen krijgen‟. (Tjeenk Willink 1878: 288) Het ontstaan van fonobibliotheken waar 

men grammofoonplaten kon ontlenen, werd aangekondigd. (Weverbergh 1991: 84) Dat soort 

projecten sprak heel sterk tot de verbeelding. In Parijs werd die droom in 1911 gerealiseerd 

onder de vorm van Les Archives de la Parole (Salverda de Grave 1913: 143-152) waar zich 

veel grammofoonplaten met opnames van verschillende talen bevonden. Emile Pathé
10

 had 

zijn kinematografen ter beschikking gesteld om „het levende woord‟ te registreren. Bij de 

opening van deze wonderlijke collectie werden redevoeringen opgenomen met behulp van een 

grammofoon
11

. Het doel van de stichters van het archief was om alle geluiden ter wereld op 

één plaats te verzamelen. Vandaag lijkt dit project natuurlijk erg naïef, zelfs utopisch, maar 

toen was het enthousiasme buitengewoon groot. Het leidde tot grootse plannen die de kracht 

en de functionaliteit van de nieuwe uitvinding in volle glorie zouden tonen. De intrede van de 

sprekende machine maakte het mogelijk om de eens zo vluchtige woorden vast te leggen om 

ze later opnieuw te kunnen horen. 

 

De enigen die zich bedreigd voelden door de fonograaf waren schrijvers die vreesden 

dat het geschreven woord voor eeuwig zou verdwijnen. De sprekende machine ging volgens 

hen niet alleen de stenograaf maar ook de epistolografie en de schrijver zelf geheel overbodig 

maken. Op een humoristische prent uit die tijd is Edison afgebeeld als een duivel die een 

fonograaf schenkt aan Gutenberg. (Weverbergh 1991: 35) In de negentiende eeuw is het 

proces waarin het geschreven woord meer en meer naar de achtergrond schoof, duidelijk 

zichtbaar. Het gesproken woord werd toen geassocieerd met spontaniteit en met de natuurlijke 

manier waarop de mens zijn gevoelens kon uitdrukken. Dit stond lijnrecht „tegenover het 

negatief gewaardeerde, van zijn oorsprong verweesd geraakte schrift‟. (Pieterse 2008: 214) In 

zijn „genealogie van het gesproken woord‟ liet Multatuli zich inspireren door de ideeën van 

Rousseau die ervan overtuigd was dat de mensheid een enorme stap achteruit had gezet sinds 

de opkomst van het schrift. Daardoor was volgens Rousseau de natuurlijke band tussen de 

betekenis van de klank en de klank zelf verdwenen. De oorspronkelijke taal bootste immers 

de natuur na: elke klank had zijn weerspiegeling in de natuur. Het kunstmatige geschreven 

                                                 
10

 Emile en Charles Pathé openden in 1896 in Parijs een fabriek waar ze fonografen produceerden. De broers 

hebben een belangrijk rol gespeeld in de popularisering en – vooral – commercialisering van de fonograaf in 

Europa: „De bekommernis om de productie op grote schaal te organiseren zodat de geliefkoosde stemmen thuis 

op elk moment tegen een betaalbare prijs en in een intieme sfeer kunnen beluisterd worden, is ook de richting 

waarin in Frankrijk de gebroeders Charles en Emile Pathé denken‟ (De Meyer: 2007, 26). 
11

 De grammofoon werd geconstrueerd door Emile Berliner en gepatenteerd op 8 november 1887. 
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woord zorgde er m.a.w. voor dat er een kloof ontstond tussen de taal (als verzameling van 

klanken) en de wereld. Multatuli was een voorstander van „het levende woord‟ dat hij vitale 

oerkrachten toeschreef. Hij uitte kritiek op de dode taal van het schrift. (Pieterse 2008: 215-

217) De zeven bundels omvattende Ideeën (1862-1877) behelzen Multatuli‟s bedenkingen 

over spraak en schrift en kunnen ongetwijfeld beschouwd worden als baanbrekend voor ons 

taalgebied. Voordien nam iedereen de gedachte aan dat het schrift een hoge beschaving met 

zich meebracht. „Spreken was dan een afgeleide vorm van taalgebruik, minder verzorgd, 

bruikbaar voor het gewone leven, maar tekortschietend als het er om ging taal echt taal te 

laten wezen. Taal op z‟n best was toen geschreven taal‟. (Van der Horst 1980: 170) Aan het 

einde van de negentiende eeuw werd deze theorie door sommigen helemaal op zijn kop gezet.  

 

Van der Horst
12

 (1980: 171) wijst er op in zijn artikel „Veranderd gevoel‟ dat de 

interesse voor het gesproken woord aan het einde van de negentiende eeuw ook gestimuleerd 

werd door de in die periode ontluikende dialectologie en door cruciale veranderingen in de 

taalkunde. „Ik zal er een paar noemen: de experimentele fonetiek, [...] de interesse voor 

taalverwerving bij kinderen [...]. En om ook een voorbeeld te geven van het uitgesprokene 

wantrouwen jegens bewuste taalkennis: de kritiek op de traditionele grammatica‟. (idem:170) 

Dit citaat toont aan dat de verwachtingen m.b.t. taal en de methode waarop me zich uitdrukt in 

de negentiende eeuw grondig zijn veranderd. Het spontane en het onbewuste in het dagelijkse 

taalgebruik werden meer en meer gewaardeerd.
13

 Hoewel het verschijnen van de fonograaf 

het belang van het gesprokene meer in de verf zette, werd deze tendens in de taal en 

letterkunde al voor de opkomst van de sprekende machine ingezet.  

 

b) De fonograaf als registratieapparaat. 

 

 De fonograaf bracht een omwenteling in verschillende gebieden met zich mee. Hij 

werd niet enkel aangewend als speelgoed of als attractie op kermissen maar ook als een 

bijzonder nuttig instrument in het leven van Vlamingen en Nederlanders. Men mag niet over 

het hoofd zien dat de opkomst van de fonograaf een katalysator was voor de ontwikkeling van 

de linguïstiek en de volkskunde. Dankzij de mogelijkheid om geluiden duurzaam vast te 

leggen, werden de onderzoeksmethoden in die domeinen aanzienlijk vernieuwd. De 

taalkundigen hoefden zich niet alleen meer op schriftelijke bronnen te baseren. Ze kregen 

                                                 
12

  Joop Van der Horst is een hoogleraar taalkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven.  
13

  Deze fascinatie nam later nog toe onder invloed van Freuds studies over versprekingen.  
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opnames ter beschikking en dit maakte studies heel wat geloofwaardiger en authentieker. Het 

was ook een droom van taalkundigen om de uitspraak te bewaren voor de volgende 

generaties. „Onze stem gaat niet verloren gaan!‟ luidde de boodschap van de toenmalige 

linguïsten. Tegelijkertijd verschenen er regelmatig linguïstische artikelen waarin de 

taalkundigen hun spijt uitten over het feit dat de fonograaf vroeger niet bestaan had: „ [...] dit 

hulpmiddel bezitten we niet om klanken uit vervlogen eeuwen tot ons te doen komen‟. 

(Koopmans 1888: 588) De rijke waaier aan dialecten uit het verleden was niet meer te 

reconstrueren en de uitspraak uit de vorige eeuwen viel moeilijk te bestuderen, aangezien er 

„geen absoluut zuivere bronnen voor vroegere gesproken taal zijn‟. (De Vooys 1913: 80) De 

interesse voor talen uit het verleden, gevoed door taalkundigen, nam bliksemsnel toe. In de 

pers verschenen herhaaldelijk artikelen waarin taalkundigen zich afvroegen hoe de 

verschillende klanken van onze taal bijvoorbeeld in de Middeleeuwen uitgesproken werden. 

Bovendien toonden linguïsten ook belangstelling voor de veranderende morfologie van het 

Nederlands en voor verschuivingen in de uitspraak. Ze verwezen hierbij naar de voortdurende 

evolutie van het Nederlands. Het was niet voldoende om op het Nederlands uit vervlogen 

tijden te focussen. Ook de huidige veranderingen in de taal dienden te worden opgespoord.  

 

In linguïstische studies stond na de intrede van de fonograaf niet enkel de uitspraak 

van de eigen moedertaal centraal. Er werd ook veel aandacht besteed aan de correcte uitspraak 

van leenwoorden en vreemde begrippen. De schriftelijke weergave van woorden verschilde 

immers in veel gevallen van de articulatie. Dankzij het gebruik van de fonograaf was het 

mogelijk om de originele uitspraak op te nemen. Vanaf deze periode kon er geen sprake meer 

zijn van misverstanden in deze materie.  

 

Naast de strikte linguïstische studies trachtten de taalkundigen ook hun kennis van 

verschillende dialecten uit te diepen. Het belang van de sprekende machine voor de 

ontwikkeling van de volkskunde is niet te onderschatten. Na de uitvinding van de fonograaf 

werden de eerste dialectenenquêtes afgenomen om de bestaande dialecten te classificeren. 

Bovendien dreigden volkse streekliederen, die als fundamentele bronnen van de rijke 

volkscultuur gezien werden, vergeten te worden. Daarom moesten ze dringend opgenomen 

worden. De volkskundigen stelden dat „onze Vlaamsche volksliederen‟ (Herman 1907: 325-

344) beslist niet mochten verdwijnen en voor het nageslacht bewaard moesten worden. 

Uiteindelijk werd dit project pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw uitgevoerd. In 1935 

trok Pol Heyns het land door en liet mensen in zijn grammofoon zingen. Zo is de 
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indrukwekkende verzameling „Vlaamse volksliederen‟ ontstaan. „Als enige slaagde hij 

[Heyns] er nog in de stemmen van zangers en zangeressen vast te leggen die geboren waren in 

de jaren 1850 en 1860‟. (Bosman 2007: 20) Het relaas van deze retrospectieve reis langs 

Vlaamse dorpen vindt men in het boek Pol Heyns en het volkslied (2007) van Wim Bosman. 

 

De fonograaf bleek ook erg nuttig te zijn in het onderwijs waar men hem als 

hulpmiddel bij het leren van vreemde talen gebruikte.
14

 Prof. Dr. Van Hammel vertelde 

tijdens een filologisch congres in Amsterdam in 1907 „hoe hij zijn leerlingen op cylinders laat 

spreken voor en na een verblijf in Parijs, en hoe Abbé Rousselot priesters uit verschillende 

delen uit Frankrijk bij hunne aankomst in de Fransche hoofdstad den zelfden tekst in dat 

instrument laat voordragen‟. (Carnot: 1907, 547) Zijn studenten konden ook hun Frans 

perfectioneren door te luisteren naar gedichten voorgedragen door verschillende Franse 

auteurs. Het valt dus niet te betwijfelen dat taalkundigen en leerkrachten met de opkomst van 

de fonograaf een betrouwbaar registratie-instrument in handen kregen. 

 

c) De fonograaf als een leermiddel. 

 

Men voorspelde dat de fonograaf niet alleen de stenograaf zou gaan vervangen maar 

ook de redenaar. De machine zou de spreker overbodig maken door zijn stem „zoo getrouw 

(weer te geven), dat dezelfde schakeeringen terugkeeren in de stembuiging, de hoogte van het 

stemgeluid, enz.‟ (Van Gendt: 1878, webpagina zonder paginanummers). Velen zagen gevaar 

in het opnemen van de uitspraken van derden en vroegen zich af „hoe men een geheele 

redevoering in zijn zak kan steken en haar noodzaken zich zelve weder voort te brengen, met 

of zonder toestemming van haren eigenaar, vandaag, morgen of bij den ondergang van de 

wereld‟ (Opmerker: 1878, webpagina zonder paginanummers). Hoewel velen het maken van 

geluidsopnames aanvankelijk niet overtuigend vonden of het zelfs bedrog noemden, zagen de 

voorstanders er een groot voordeel in. De fonograaf was immers een perfect leermiddel voor 

acteurs die de eerste stappen zetten in hun carrière. Op basis van grote voorbeelden leerden ze 

hoe ze teksten correct moesten opvoeren en schaafden ze aan hun dictie. Salverda de Grave, 

een achtenswaardige hoogleraar, schreef in 1920 een artikel voor De Nieuwe Taalgids over de 

voordelen van de fonograaf die hij gebruikte bij zijn studies over dichtkunst. Dankzij de 

                                                 
14

 De fonograaf werd overal geapprecieerd als leermiddel: „Belangrijke instanties zoals het Amerikaanse leger 

en de International Correspondence Schools namen die wondere talking machine als basismiddel voor hun 

taalonderwijs. In My fair lady gebruikt professor Higgins het om Eliza Doolittle keurig Engels te onderwijzen – 

en het lukt!‟ (Decoo 2003: 11)   
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opnames van stemmen van bekende acteurs was hij in staat om hun uitvoeringen nauwkeurig 

te bestuderen. Zo leert hij „hoe een grote artieste als Mevrouw Mann-Bouwmeester verzen uit 

de Gijsbrecht uitbeeldt - de fonograaf waarvan hij zo geestig zegt dat hij ons in staat stelt de 

kunstenaar zelf te horen die “met een onuitputtelijk geduld en een steeds frisse stem ons de 

geheimen van zijn talent openbaart”‟. (Salverda de Grave 1920: 205) 

 

Daarenboven maakte de fonograaf de registratie van toneelstukken en andere 

voorstellingen mogelijk. Dit wekte onmiddellijk een groot enthousiasme op. Men uitte zijn 

spijt dat men slechts over schetsen beschikte van de talrijke „belangrijke feiten en daden van 

[...] toneelkunst‟ uit het verleden terwijl de kleur van de stemmen en de melodieën van de taal 

voorgoed verloren waren gegaan. Volgens de heer Walsch, specialist in de geschiedenis van 

drama en toneel, konden die „gravures, teekeningen en schilderijen beter vervangen worden 

door film en fonograaf‟. (Muller 1919: 74) De schilderkunst bleek een verouderde want zeer 

subjectieve registratiewijze te zijn geworden die plaats moest maken voor de nieuwe media 

die een betrouwbaardere registratie van gebeurtenissen en opvoeringen konden bieden. Sinds 

de opkomst van de fonograaf hoefde men zich niet langer uitsluitend op de recensies van 

derden te baseren, maar kreeg men de kans om de opnames van een opvoering zelf te 

beluisteren en zelf te beoordelen. Op deze manier maakte de fonograaf persoonlijke 

interpretatie mogelijk zonder dat men fysiek aanwezig diende te zijn.  

 

Omdat de meeste Vlamingen enkel hun eigen streekdialect goed beheersten, kon de 

fonograaf zich ook bewijzen als een goed instrument om Vlamingen „beschaafd Nederlands‟ 

te leren praten. Tijdens nagenoeg elk Taal- en Letterkundig Congres was er een lofzang ter 

ere van de fonograaf te horen. Karel van de Woestijne (1954: 155) stelt het volgende voor 

tijdens het 29ste „Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres‟ in 1906:  

 

[...] in mij is opgekomen, nl. het volgende: daar men tevergeefs zoekt te bepalen welke 

eigenlijke de beschaafde uitspraak van het Nederlandsch is, zoo stel ik voor mevrouw 

T‟Sjoen in een te dezen propooste geperfectioneerde phonograaf te laten zingen het lied 

van Mijn Moedertaal, van Frans de Cort en Florimont van Duyse, dat wij gisteravond 

bewonderd hebben.  

 

Aan het einde van de negentiende eeuw werd het Vlaams nog steeds beschouwd als een 

minderwaardige taal t.o.v. het Frans dat voor hoge cultuur en algemene verfijning stond. Deze 
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periode werd gekenmerkt door een intensieve strijd tegen de verfransing van de Vlaamse 

cultuur. Vandaar dat veel Vlamingen consequent voor de 'vervlaamsing' van het publieke 

leven ijverden.
15

 Vooral de Vlaamse socialisten eisten meer autonomie op vlak van taal en 

cultuur en streefden naar het einde van de Franse culturele dominantie. Volgens hen moesten 

Vlamingen hun eigen rijke cultuur en taal waarderen in plaats van buitenlandse trends te 

kopiëren en een vreemde taal te spreken. De fonograaf en de platen met de opnames van de 

beste stemmen van Vlaanderen zouden als wapen in die strijd moeten fungeren. 

 

In Nederland had het Nederlands al een gevestigde positie. Het speelde ook een 

belangrijke rol in het culturele leven. De Nederlanders, trots op hun taal en cultuur, streefden 

er consequent naar om de redevoering te perfectioneren en de kunst van het voorlezen te 

koesteren. Opnames van de allerbeste stemmen van Nederland werden ter beschikking gesteld 

van een zo breed mogelijk publiek. Op deze wijze kon de doorsnee Nederlander zijn uitspraak 

verfraaien.  

 

d) De fonograaf als spiritistisch medium. 

 

Met de intrede van de fonograaf in 1877 werd de eeuwige droom van de mens om de 

stem onsterfelijk te maken, verwezenlijkt. De fonograaf registreerde vluchtige woorden en 

vereeuwigde ze op een wasrol. De geluiden en uitspraken dreigden niet langer vergeten te 

worden. De grote populariteit van de sprekende machine zou eigenlijk niet mogen verbazen, 

want „nothing excites the memory more strongly than the human voice, maybe because 

nothing is forgotten as quickly as a voice‟. (Lothar 1924 in Kittler 1999: 45) De fascinatie was 

des te groter omdat de opkomst van de fonograaf als het ware de poorten van het dodenrijk 

opende. Het toestel creëerde bij wijze van spreken een ruimte waar doden en levenden elkaar 

konden ontmoeten. Zo werd het mogelijk om „de stem van een persoon, die ons dierbaar is, te 

bewaren, zijn pols te voelen kloppen aan de andere zijde van het graf, hem op te roepen, hem 

                                                 
15

„Het Frans blijft het openbare leven, het gerecht, de administratie, het onderwijs, het leger enzovoort in 

Vlaanderen domineren, terwijl de meerderheid van de bevolking Nederlands spreekt, of althans een veelheid aan 

Vlaamse dialecten. In haar memoires legt de Gentse schrijfster Suzanne Lilar de vinger op de sociale kloof die in 

de geesten door de taal versterkt wordt: “In een stad als Gent, waar de hoge burgerij zich had geconformeerd aan 

de adel en de lage burgerij zich, zo goed en zo kwaad het kon, aan de hoge, bleef enkel de arbeidersklasse, 

ondanks de inspanningen van enkele leraren, aangewezen op het Vlaams, met als gevolg het isolement en de 

verlaging van het proletariaat. Want Vlaams spreken klasseerde je even zeker als het dragen van een pet of een 

overall, terwijl Frans spreken neerkwam op een getuigschrift van goede smaak, van voornaamheid en zelfs, sinds 

de verdwijning van het Latijn, van humanisme. Al wie zich wilde toeleggen op zijn succes op de 

maatschappelijke ladder zag zich genoodzaakt ervan gebruik te maken. Al wie zich daarentegen wilde verlagen 

had de neiging afstand te doen van de taal, samen met het conformisme van de goede manieren. Het masochisme 

sprak Vlaams‟. (Witte: 2005, 626) 
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te doen spreken, hem te doen herleven‟. (Van Gendt 1878: webpagina zonder 

paginanummers)  

 

Ook de stemmen van favoriete zangers en dichters konden opgenomen worden en op 

elk gewenst moment weer tot leven worden geroepen. Salomo Friedlaender schreef in 1916 

een kortverhaal (Kittler 1999: 59-68) over een professor die in zijn laboratorium een 

fonograaf bouwt om vervolgens de stem van de lang overleden Goethe op te nemen. Met 

stomheid geslagen kijken de aanwezigen naar dit mysterieuze apparaat dat stemmen uit het 

dodenrijk reproduceert: 

 

All those present were eager and excited. Böffel asked, “Professor, do you honestly 

believe that you have actually captured words once spoken by Goethe? Real echoes 

from Goethe‟s own mouth?” 

“I do not only believe so, I am certain of it. I will now replay the phonograph with the 

microphone and predict that you will have to agree with me.”  

The familiar hissing, hemming, and squeezing. Then the sound of a remarkable voice 

that electrified everybody. (idem: 65) 

 

Felicia Miller-Frank (1995: 146) spreekt over de fonograaf als „a Proustian machine, a 

precursor and analogue to the project that would be A la recherché du temps perdu: a 

disembodied voice that brings back the past‟. Charles Cros noemde zijn uitvinding niet zonder 

reden een „paléophone‟ die, als een soort telefoon, stemmen uit het verleden zou oproepen. 

(Perriault 1981: 122) De grens tussen verleden en heden en tussen leven en dood vervaagde 

na de opkomst van de fonograaf, die optrad als een bemiddelaar tussen het hiernamaals en de 

wereld van de levenden. Hij werd door sommigen beschouwd als een magische doos waar de 

stemmen van geesten uit kwamen. Anderen zagen hem meer als een soort duivels trucje. Het 

apparaat tartte de verbeelding en leidde tot het ontstaan van veel commotie, ook over Edison, 

die al snel de bijnaam „Wizard of Menlo Park‟ kreeg. Rond zijn laboratorium in Californië 

hing een geheimzinnig aura die veel nieuwsgierigen aantrok: „Menlo Park was becoming a 

place of mystery. It was a modern Pandora‟s box. What would come out of it next?‟ (Miller 

2005: 190) Iedereen volgde de gebeurtenissen in Menlo Park met ingehouden adem.  

 

De nieuwsgierigheid van mensen werd nog vergroot door het feit dat Edison zelf ook 

spiritistische interesses had. Hij was een actief lid van de Theosophical Society. (Schwegman 
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1999: 114) De leden van deze vereniging, die in 1874 in de Verenigde Staten werd opgericht, 

waren op zoek naar de Enige Waarheid, d.w.z. de Theosofie. „The Theosophical Society, with 

its program championing long-forgotten occult ideas and Eastern philosophy, was to become 

one of the great success stories of the nineteenth century‟. (Gomes 1951: vii.) Theosofie werd 

in de negentiende eeuw vaak naast het spiritisme geplaatst. Hoewel die twee stromingen op 

conceptueel vlak duidelijk verschilden, had ze de gemeenschappelijke neiging om hun theorie 

op een wetenschappelijke basis te verklaren. (Kemperink 2001: 267) De fascinatie voor de 

wetenschap en het occultisme werd hier dus samengesmolten. Edison zelf had een ambigue 

houding tegenover het proces van uitvinden. Voor hem was het geen puur technische 

bedrijvigheid maar eerder „een creatief proces dat goddelijk geïnspireerd was‟. (Schwegman 

1999: 115) Men moet de bekende uitvinder dus vooral als een schepper en mysticus zien.  

 

Het valt niet te betwijfelen dat de fonograaf door zijn vermogen om twee dimensies 

met elkaar te verbinden, een revolutie in de communicatie met zich meebracht. John Durham 

Peters spreekt in zijn boek Speaking into the Air (1999) over een kentering in time binding die 

na de opkomst van de nieuwe media in de negentiende eeuw plaatsvond. Sinds deze periode 

belemmerden ruimte noch tijd de informatiestroom. (Peters 1999: 138) Ontvangst en 

transmissie hoefden sinds de intrede van de telefoon en het fototoestel niet langer op hetzelfde 

moment te gebeuren. Een ander obstakel voor de kennisgeving was vroeger de dood die nu 

overwonnen werd door de sprekende machine.  

 

Peters beklemtoont bovendien het feit dat elke uitvinding uit de negentiende eeuw in 

feite spoken tot leven riep. Denk maar aan de fotografie die beelden van mensen die allang 

dood waren, bewaarde. Niettemin fungeerden die slechts als phantasms of the living
16

, d.w.z. 

als een illusie van de echte mens van vlees en bloed. Dit is ook het geval bij de fonograaf 

waarbij enkel de stem weerklinkt en het lichaam volledig afwezig blijft. Men moest dus 

genoegen nemen met de imaginaire aanwezigheid van een ander. Peters spreekt in deze 

context over dialectical crisis of representation (idem, 141). In het tijdperk van vooruitgang 

verdwijnt de natuurlijke verbondenheid tussen de mens en de natuur die vervangen wordt 

door cultuur. Zo wordt de band verbroken tussen de menselijke hand en het papier (de 

                                                 
16

 Peters gebruikt hier een term die aanvankelijk geïntroduceerd werd door Frederic Myers (1843-1901), een 

Engelse poëet en wetenschapper. „He used the phrase “phantasms of the living” in 1886 for the apparitions 

proliferating in the spiritualist culture of his day. Writing within a decade of the introduction of the phonograph 

and telephone, Myers wanted a term that would not imply an exclusively visual sense (as in “apparition”), 

whence his choice of “phantasm” over “phantom”. Phantasms of the living, he explained, could be voices, or 

entire materialization of spectral bodies‟. (Peters 1999: 141) 
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schrijfmachine) en de band tussen de stem en de mens van vlees en bloed (de fonograaf en de 

telefoon). Men begon in het alledaagse leven met spoken te communiceren.  

 

Het Still-Leben mit Grammophon und Schwertlilien van de Duitse schilder Max 

Beckmann illustreert a disembodied voice. De reflectie in de spiegel zou kunnen betekenen 

dat de stem toebehoort of toebehoorde aan een vrouw.  

 

  

Figuur 3: Still-Leben mit Grammophon und Schwertlilien (1924) 

 

De fascinatie voor het spiritisme, vaak gecombineerd met het spiritualisme
17

 nam in de 

negentiende eeuw consequent toe. In Frankrijk werd het spiritualisme zelfs „de officiële 

Franse filosofie van de Juli-monarchie (1830-1848). Dit spiritualisme was een reactie op het 

radicale empirisme‟. (Verplaetse 2006: 34) Men zocht naar een nieuwe zingeving in een 

periode van massale mechanisatie en urbanisatie. Deze „stoffelijke evolutie was slechts een 

uitingsvorm van de oneindige geestelijke evolutie in het universum‟. (Kemperink 2001: 268) 

De door de materiële wereld teleurgestelde mens richtte zijn blik op het occulte en het 

onbekende. De opkomst van de fonograaf versterkte die interesse nog.  

 

 

 

 

                                                 
17

 Het spiritisme werd vaak naast het spiritualisme geplaatst. Het spiritualisme was een filosofische leer die 

tegenover het realisme stond. Zoals bij het spiritisme staan de geest en contact met de bovenmenselijke instanties 

centraal.  
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e) Een verdeelde samenleving. 

 

De opkomst van de fonograaf kon niet onopgemerkt voorbij gaan. Het medium 

veroorzaakte vanaf zijn intrede veel controverse. De sprekende machine werd niet alleen 

geassocieerd met verdacht spiritisme maar ook met de dwangmatige vooruitgang van de 

industriële revolutie die veel verwarring veroorzaakte. Door de intrede van een overvloed aan 

technische nieuwigheden zag het individu zich verplicht opnieuw zijn eigen plaats te vinden 

in een nieuwe wereld vol licht, stoom, toeterende auto‟s, ijzergekletter, machinegezoem en 

onophoudelijk gerinkel van telefoons. De fonograaf droeg zijn steentje bij aan wat voor 

sommigen een helse kakofonie moet geweest zijn.  

 

De tegenstanders van de modernisatie keken met een melancholische blik naar de 

periode voor de industriële revolutie en verlangden naar terugkeer van oude gewoontes: „Hoe 

zacht waren het kaars- en petroleumlicht, hoe rustig de pen en het kopieerboek, de kapitaal en 

onderkast en de zethaak, hoe gezellig-plechtig het huisorgel, en hoe liefelijk de muziekdoos in 

hun dagen geweest‟. (Romein 1967: 839) De uitvindingen uit de negentiende eeuw openden 

een nieuw tijdperk dat gekenmerkt werd door een alomtegenwoordig lawaai en voortdurende 

sociale en technische veranderingen. De traditie werd vanaf dat moment vervangen door 

dwangmatige vooruitgang die niet te stoppen was. De cultuur nam de plaats van de natuur in. 

Toen al begon men zich af te vragen wat de gevolgen zouden zijn van die intensieve en 

radicale transformatie. Tegelijkertijd was iedereen er zich van bewust dat de mens zich niet 

alleen „op het breukvlak van twee eeuwen‟ (idem: 551) bevond maar eveneens op de breuklijn 

van de oude en de moderne wereld.  

 

 De fonograaf nam ongetwijfeld deel aan deze revolutie en verdeelde de samenleving 

in tegenstanders en voorstanders. Iedereen die voor de sprekende machine pleitte, kon in 

wezen gezien worden als een aanhanger van de vooruitgang en van de industriële revolutie in 

al haar aspecten. Voor tegenstanders gold het omgekeerde. De fonograaf was een belangrijk 

onderwerp in het culturele debat dat het sociale leven in de periode rond de eeuwwisseling 

domineerde.  
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Hoofdstuk 2. De fonograaf in het literaire debat.  

 

a) De triomf van spraak in de literatuur.  

 

De intrede van de fonograaf veroorzaakte een ware omwenteling in het dagelijkse 

leven van heel wat mensen. Het lokte ook een levendig literair debat uit over het 

schrijverschap, meer bepaald over de rol van de schrijver in de maatschappij. De toenemende 

interesse voor het gesproken woord in de taalkunde kwam duidelijk tot uiting in de literatuur: 

 

In deze periode verschijnen er namelijk voor het eerst een aantal romans waarin 

gesprekken zo natuurgetrouw mogelijk worden weergegeven, denken we bijvoorbeeld 

maar aan Jellen en Mietje (K. Broeckaert), de Studententypen (Klikspaan), de Camera 

Obscura (Hildebrand) en Woutertje Pieterse (Multatuli). (Kloots 2007: 1)  

 

Het was Multatuli (1877: 9) die het gesproken woord zag als „kernbron van de 

ervaringen en aandoeningen des Menschelyken Geslachts‟. De tendens om spreektaal te 

verkiezen boven literaire taal is kenmerkend voor het modernistische proza. Die trend vloeide 

voort uit een Engelse literaire traditie en beïnvloedde gaandeweg literatoren in andere landen. 

Walter Palter beklemtoonde al het belang van verfrissing van kunstmatige taal in de literatuur. 

Hij schreef de spreektaal vitale krachten toe. (Kaufmann 1994: 29) Zijn bedenkingen over 

schrijven liggen niet ver van Multatuli‟s opmerkingen over schrijven in zijn Ideeën. Oscar 

Wilde, de bekende Engelse modernist, leek nog radicaler in zijn overtuigingen over literaire 

taal: „Since the introduction of print, […] there has been a tendency in literature to appeal 

more and more to the eye, and less and less to the ear… We, in fact, have made writing a 

definite mode of composition, and have treated it as a form of elaborate design‟. (idem: 29) 

Oscar Wilde verlangde naar „de terugkeer van de stem‟ in de literatuur. Dit idee inspireerde 

ook de literatoren van de Lage Landen die in hun romans meer en meer aandacht schonken 

aan taal zoals ze dagelijks werd gebruikt en te horen was op straat. Zo had bijvoorbeeld een 

reconstructie van gesprekken van Amsterdamse arbeiders door Israël Querido als doel een 

beschrijving overtuigender en authentieker te maken. De lezer moest als het ware die 

stemmen bijna kunnen horen.  

 

In Literatuur en kunst (1906), een verzameling essays, verdedigt Querido die 

nauwgezette techniek van registratie die vaak bekritiseerd werd vanwege haar vermeende 
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oppervlakkigheid. De schrijver reageerde op een in De Gids verschenen artikel van Scharten 

over „schrijfkunst‟ die realisten als Querido het „overschrijven‟ van afgeluisterde gesprekken 

kwalijk neemt. De realist werd daarin met een „onvervalschte fonograaf‟ (Querido 1906: 27) 

vergeleken. Querido vond die bezwaren ongegrond omdat „het plastische, scheppende woord‟ 

het enige materiaal was dat werd gebruikt voor de registratie van de gesprekken en de 

sfeerschepping. Het nauwkeurige beschrijven leek hem de natuurlijkste methode om de 

omgeving te verkennen en weer te geven. Belangrijker nog, het was de enige manier om het 

innerlijk van de mens aan de lezer te presenteren. Querido zag het als kenmerkend voor de 

mens dat die zijn gedachten in woorden tracht om te zetten. De protesten van tegenstanders 

van de beschrijvende literaire stijl vonden bij hem dus geen gehoor daar ze haaks stonden 

tegenover zijn eigen opvattingen. Querido (1906: 97) stelt dat het schrijven van dialogen in 

feite een grote kunst is. Het eist een grote verbeelding van de auteur en moet tegelijkertijd 

gezien worden als een scheppend proces. Zo ontstaan literaire plastische constructies van 

woorden die getuigen van het talent van de schrijver. Bovendien vergissen Scharten en alle 

tegenstanders van het realisme zich wanneer ze beweren dat de realist slechts gesprekken 

opvangt en in zijn werken reconstrueert. „Van het overgrootste gedeelte der dialogen, lezers, 

heeft de romanschrijver nooit iets gehoord, nooit ‟n syllabe opgevangen, en nooit 

fonografisch gereproduceerd‟. (idem: 100) Op deze manier verdedigde Israël Querido de 

„fonografische methode‟ in de literatuur.  

 

Engelse en Nederlandse literatoren waren niet de enigen die veel waarde hechtten aan 

het gesproken woord. Een aantal Duitse naturalisten gingen nog een stap verder in hun 

zoektocht naar de authentieke weergave van spreektaal in de literatuur. In hun pogingen om 

de werkelijkheid zo nauwgezet mogelijk te beschrijven, ontwikkelden ze hun eigen 

„fonografische methode‟, die later „tot Sekundenstil werd herdoopt‟. (Van Buuren 2007: 166) 

In dialogen probeerden deze schrijvers het gesproken woord zo natuurgetrouw mogelijk op 

papier over te brengen en „als quasi mechanisch weer te geven‟. (idem: 166) Zelfs denkpauzes 

en aarzelingen werden gemarkeerd met punten of deeltekens. Ter illustratie een fragment uit 

de novelle Papa Hamlet van Holz en Schlaf uit 1889: 

 

“Na? Willst du nu, oder nicht?! - - Bestie!!” 

“Aber – Niels! Um Gottes willen! Er hat ja wieder den – Anfall” 
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“Ach was! Anfall!! - - Da! Friss!!“ 
18

 

 

De Duitse naturalisten wilden de structuur van de taal bloot leggen door elk geluid en 

elke stilte te registreren. De taal werd letterlijk zichtbaar gemaakt. Door alle auditieve prikkels 

trouw en nauwgezet weer te geven, hoopten ze de meest verregaande en voor hen ideale vorm 

van realisme te bereiken. Heinrich Hart (1907: 69) geeft volgende definitie van de 

Sekundenstil:  

 

Eine Kette von einzelnen ausgeführten, minutiösen Zustandsschilderungen, geschildert 

in einer Prosasprache, die unter Verzicht auf jede rhythmische oder stilistische Wirkung 

der Wirklichkeit sich fest anzuschmiegen sucht, in treuer Wiedergabe jeden Lauts, jeden 

Hauchs, jeder Pause – das war es, worauf die neue Technik abzielte. Und die neue 

Technik war zugleich die neue Kunst.  

 

b) Fascinatie voor de nabootser van de werkelijkheid.  

 

Het nauwkeurige weergeven van gesprekken is één van de kenmerken van de 

mimetische poëtica. Die term gebruikt Abrams in zijn boek The mirror and the lamp. (1953: 

8-14) Daarin onderscheidt hij vier soorten poëtica op basis van de verhoudingen tussen de 

vier componenten van de literaire communicatie: de werkelijkheid, de lezer, de auteur en de 

tekst. Het Griekse woord mimesis betekent nabootsing.
19

 De mimetische opvatting legt de 

nadruk op de objectieve weergave van de realiteit in de literatuur. Het kunstwerk dient de 

werkelijkheid te weerspiegelen en haar zo trouw mogelijk te imiteren. Vandaar ook de titel 

van Abrams‟ boek: de spiegel staat symbool voor de mimetische poëtica. Schrijvers die de 

regels van de mimetic theory toepassen, beschrijven de werkelijkheid in geuren en kleuren 

opdat de lezer de elementen van zijn omgeving onmiddellijk zou herkennen. Het lijkt logisch 

dat de fonograaf, als perfecte nabootser van de werkelijkheid, enthousiast werd onthaald in 

kringen van Vlaamse en Nederlandse realistische auteurs die de mimetische poëtica 

beoefenden. De taal was hun werktuig waarmee ze precieze en natuurgetrouwe literaire 

                                                 
18

 Bron: http://www.gutenberg.org/dirs/etext03/8papa10.txt.  
19

 Mimetische opvattingen zijn in Griekenland ontstaan. Plato (vijfde-vierde eeuw voor Christus) bekritiseerde 

de literatuur die volgens hem slechts een minderwaardige weergave van de ware wereld der ideeën toonde. Een 

literaire representatie van de realiteit kon deze filosoof niet overtuigen omdat ze maar een kopie was van een 

wereld die op zich al de waarachtigheid van de onzichtbare wereld der ideeën pover imiteerde. Aristoteles 

echter, Plato‟s leerling, had een positievere kijk op mimesis. Voor hem was de nabootsing een natuurlijke 

bedrijvigheid die het mensdom ook lering verschafte. (Van Gorp 1998: 282) 
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constructies probeerden op te bouwen. Ze gebruikten elke mogelijke zintuiglijke waarneming 

om de realiteit te beschrijven zoals ze werkelijk was. Hun literaire arbeid streefde naar een 

weergave van de werkelijkheid op een wijze dat de lezer, indien hij dit wilde, kon gaan 

vaststellen dat er bijvoorbeeld langs een bepaalde weg inderdaad drie lantaarnpalen stonden. 

De „literaire fonografen‟, zoals deze naturalistische en realistische schrijvers genoemd zouden 

kunnen worden, zagen de sprekende machine als een inspiratiebron en een groot voorbeeld.  

 

De mimetische poëtica van de voorstanders van de fonograaf (en later van de 

grammofoon) genoot aan het einde van de negentiende eeuw een grote populariteit in Europa. 

Frankrijk was het eerste land waar het realisme zich onder de naam „la littérature du vrai‟ 

doorzette en enig succes kende. Deze „oorspronkelijk filosofische term [werd] in 1826 voor 

het eerst gebruikt [...] m.b.t. literatuur in het tijdschrift Mercure de France‟. (Van Gorp 1998: 

364) Zola en Flaubert, twee grote namen uit het Franse naturalisme, gingen als eersten 

taferelen uit het leven van de gewone man met veel gevoel voor detail op papier zetten. In 

Nederland en Vlaanderen, waar literatoren doorgaans respectievelijk Duitse en Franse 

voorbeelden navolgden, werden het realisme en het naturalisme met hun mimetische 

opvattingen ook populairder. In de Nederlandstalige literatuur lieten een aantal schrijvers hun 

personages dialect spreken. Ze toonden veel meer belangstelling voor het lot van de vroeger 

zo vaak gemarginaliseerde boeren of arbeiders. Onder de naturalisten die de werkelijkheid, 

net als de fonograaf, kopieerden en de sprekende machine in hun werken vermeldden, 

bevinden zich onder anderen Lode Baekelmans, Stijn Streuvels en Israël Querido.  

 

Stijn Streuvels stond bekend om zijn fascinatie voor de technologische vernieuwingen 

van de negentiende eeuw: de trein, de fiets, de auto, de radio, de fonograaf en de fotografie. 

(van Deuren 1995: 95) Vooral voor fotografie had hij een grote passie. Een haast 

fotografische methode van registreren, hij schenkt veel aandacht aan vluchtige details, valt op 

in zijn werk. Zijn beschrijvingen lijken eerder op beschreven foto‟s dan op literaire 

constructies. Streuvels registreerde met de precisie van een fotograaf het leven van de boeren 

op het West-Vlaamse platteland. Van Deuren (1995: 94) stelt in zijn essay over Streuvels dat 

de schrijver „sterk visueel begaafd was, dikwijls visionair in zijn lyrische 

natuurbeschrijvingen, [...], een bedachtzaam waarnemer van de werkelijkheid waarin de mens 

is opgenomen‟. Niet iedereen was het eens met deze stelling. De tegenstanders van de 

mimetische principes in de literatuur verweten Streuvels oppervlakkigheid en vergeleken hem 

met een „fonograaf, die koud-bedachte wijsheidjes letterlijk herhaalt‟. (Kloos 1914: 167) Zijn 
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schematische personages waren naar verluidt niets meer dan „poppen zonder vleesch en 

bloed‟. (idem: 167)  

 

c) De afkeer van de zielloze automaat. 

 

Men voorspelde na de intrede van de fonograaf in 1877 dat het geschreven woord 

meer en meer op de achtergrond zou raken. Het lijkt logisch dat de literatoren zich bedreigd 

voelden door een machine die hun plaats in de maatschappij had kunnen innemen. Die 

gedachte wekte hevige afkeer op. Taco H. de Beer wees er tijdens het zesentwintigste Taal en 

Letterkundig Congres te Nijmegen op dat de ware moderne schrijver absoluut geen fotograaf 

noch fonograaf was, maar een kritisch denkend wezen. (Netscher 1901: 638) De zielloze 

automaat kon de creativiteit van het scheppingsproces beslist niet nabootsen en kon daarom 

de echte schrijver nooit vervangen. Het woord fonografie verscheen in de teksten van de 

tegenstanders van de mechanische werkelijkheidsweergave (zoals bedreven in de mimetische 

poëtica) als een synoniem voor blindelings kopiëren. Realistisch proza verdiende het volgens 

de tegenstanders van de fonograaf in de literatuur niet om voor echte literatuur aanzien te 

worden. Het realisme registreerde volgens hen enkel geluiden en beelden zonder te reflecteren 

over het leven en de omgeving van de mens. August Vermeylen, een Vlaamse schrijver en 

criticus stelde in zijn opstel „Methode in literatuurgeschiedenis‟ (1905: 178) dat het grote 

kunstwerk niet zo maar te vatten is met behulp van een fonograaf. Goede literatuur is uniek en 

eigenaardig en zal „nooit [...] passen in scherpe categorieën en vakjes-ramen‟. (idem: 178) De 

exacte registratie van de omgeving leek Vermeylen beslist onvoldoende om literatuur van 

hoog niveau te creëren. De fonograaf werd gezien als een minderwaardig substituut voor 

echte waardevolle kunst. 

 

De tegenstanders van de fonograaf die veel belang hechtten aan de individuele uiting 

van emoties, verweten de realisten niet alleen een gebrek aan verbeelding maar ook aan 

persoonlijk engagement. De fonografische registratie werd door hen beschouwd als een 

minderwaardige vorm van expressie. Als gevolg daarvan verwierpen ze de door realisten en 

naturalisten beoefende mimetische poëtica. Hun expressieve poëtica (Abrams 1995: 21-26) 

staat lijnrecht tegenover de nuchtere registratie van de werkelijkheid die de aanhangers van de 

fonograaf verkozen. Het expressieve poëticaal systeem stamt uit de romantiek en beklemtoont 

in de eerste plaats de spontane creativiteit van de schrijver. Abrams (1995: 22) vat de 

kenmerken van de expressive theory als volgt samen: „A work of art is essentially the internal 



 32 

made external, resulting from a creative process operating under the impulse of feeling, and 

embodying the combined product of the poet‟s perceptions, thoughts, and feelings‟. Wat 

primeerde was dus de uitdrukking van de subjectieve gevoelens van de individuele geest. 

John Stuart Mill (1860: 93-97) onderscheidt in zijn essay „Thoughts on Poetry and Its 

Varieties‟ twee soorten dichters: „poets who are born‟ and „poets who are made‟. Het 

criterium voor dit onderscheid is de al dan niet aanwezige spontaniteit in het schrijfproces. 

Ware expressieve dichters laten hun gevoelens rechtstreeks aan het woord terwijl de anderen 

hun emoties proberen te beheersen.  

 

De afkeer van de fonograaf als machine, die samen met andere uitvindingen het 

dagelijkse leven van de mens binnendrong, ging meestal gepaard met luide kritiek op de 

gevaarlijke want onomkeerbare gevolgen van de industriële revolutie. Schrijvers die 

expressieve poëtica in hun werken aanhingen, verzetten zich tegen de automaten die de mens 

gingen vervangen door in zijn plaats te schrijven, te zingen en in een verre toekomst 

misschien zelfs te denken. Voorstanders van het veelbelovende project van de vooruitgang 

bleven vaak blind voor de zwakke punten. Weinigen beseften dat de grote verwachtingen 

voor de toekomst misschien slechts illusie zouden blijven. Marcel Proust (2009: 458) gaf 

kritiek op de fonograaf door te stellen dat een „mechanisch nagebootste vorm [hem] even 

koud heeft gelaten als de verlichte fonteinen van de Wereldtentoonstelling‟. Met deze 

woorden van het personage uit Du côté de chez Swann (1913) uitte de auteur zijn 

teleurstelling over de schijn van de industriële revolutie. In ons taalgebied zag de Vlaamse 

schrijver Karel van de Woestijne (1954: 171) weinig goeds in de onvoorspelbare 

veranderingen die een einde zouden maken aan een waardevolle traditie: 

 

Dat de ingenieur de apostel van den vooruitgang, en daardoor meestal de natuurlijke 

vijand van den artiest is, weet ieder. Niet dat welke artiest ook zich tegen den 

vooruitgang zou durven verklaren! Doch, de vooruitgang, dat is: de stoornis, dat is: het 

breken der gewoonten van zien, hooren, enz. 

 

De schrijver raakte ontgoocheld door de stedelijke omgeving met haar alles 

overheersende lawaai en haar verwarring en trok zich in 1900 op het platteland terug, waar hij 

samen met een groep andere kunstenaars ten volle van de schoonheid van het landelijke 

landschap kon genieten. Zo gaf van de Woestijne gevolg aan zijn verzet tegen een hevig 

moderniseringsproces tegen elk prijs. De expressieve schrijver kon het tempo en de ermee 
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gepaard gaande druk van de industriële en maatschappelijke ontwikkelingen duidelijk niet 

aan. Boyens (1992: 42) beschrijft de aankomst van de Vlaamse schrijver in een dorp in Oost-

Vlaanderen:  

 

Met Karel van de Woestijne haalt Sint-Martens-Latem een ingekeerde natuur binnen de 

grenzen, een eenzelvige, fijnbesnaarde jongeman, die strikt genomen nog aan het begin 

staat van een literaire loopbaan. Hoe jong ook, kent hij de droefheid om het 

vergankelijke, de weemoed om de vereenzaming.  

 

Die zin voor melancholie had van de Woestijne gemeen met Charles Baudelaire die 

alleen door Parijse straten pleegde te dolen om er vluchtige impressies op te vangen die hem 

inspireerden voor zijn schrijfwerk. Het proza van van de Woestijne heeft ook 

impressionistische trekjes. Van Bork (1985:653) benoemt dit als de „impressionistisch-

symbolistische écriture artiste‟ van de auteur. Het symbolisme
20

, waarmee van de Woestijne 

meestal geassocieerd wordt, was een belangrijk alternatief in de materialistische industriële 

wereld. Deze literaire, ook algemeen artistieke stroming, vertaalde de verlangens van de mens 

naar een hogere dimensie door te stellen dat de componenten van de zichtbare wereld in feite 

symbolen waren. Symbolisten verzetten zich „tegen de objectivering zoals gebruikelijk in de 

realistische en naturalistische kunst [en] streefden een verinnerlijking na van de poëzie, die 

symbool voor zielservaring wou worden‟. (van Gorp 1998: 422) Als aanhanger van de 

expressieve poëtica liet van de Woestijne zijn aller-individueelste emoties in zijn werk aan het 

woord. Hij verwierp de mechanische en zogeheten accurate weergave van de werkelijkheid. 

Zijn afkeer van de fonograaf als nabootser van de omgeving is daar een logisch gevolg van.  

 

 Van de Woestijne bevocht het naturalisme en het realisme door een uitgesproken 

negatief beeld van de fonograaf in zijn werken te schetsen. In een kort verslag van een 

gemaskerd bal dat op 8 oktober 1906 in de Brusselse Muntschouwburg plaatsvond, werd de 

„fonografische methode‟ van het registreren van de werkelijkheid onderworpen aan ernstige 

kritiek. De reportage maakte deel uit van de cyclus Het dagelijks brood I dat het journalistieke 

werk van de schrijver voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant
21

 omvat. Van de Woestijne 

vond de sfeer tijdens de receptie nogal vervelend. Tot op het moment waarop hij denkt zijn 

                                                 
20

 Het symbolisme is als literaire stroming, net als het realisme, tot stand gekomen in Frankrijk. De 

symbolistische bloeiperiode dateert van 1880-1890. (Van Gorp 1998: 422)  
21

 Vanaf 1906 was Karel van de Woestijne correspondent voor dit tijdschrift waarin artikelen en reportages van 

zijn hand over het culturele leven in België verschenen.  
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dubbelganger tussen de menigte te zien. De gelijkenis tussen de twee mannen is erg 

opvallend: „Dezelfde interessant-gebogen gestalte, dezelfde gedistingueerde houding, 

hetzelfde weemoedig en diepzinnig gelaat‟. (van de Woestijne 1950: 377) Dit „evenbeeld‟ van 

de schrijver werd aangesproken door „een aardigste popje-van-een-vrouwtje‟. (idem: 378) De 

conversatie loopt vervolgens totaal mis omdat de stem van de man erg op het mechanische 

gekras en gekrijs van een fonograaf lijkt, wat grote weerzin bij de aangesproken jongedame 

opwekt. De dubbelganger lijkt geen mens te zijn maar eerder een soort robot die 

commentaarloos eerder gehoorde uitspraken reproduceert. Zijn aanwezigheid wordt niet 

geapprecieerd omdat hij het delicate proces van conversatie slechts met veel moeite weet te 

imiteren in plaats van vlot en spontaan te spreken. Bovendien is dit androïde wezen gespeend 

van elk gevoel voor humor wat wijst op een gebrek aan intelligentie. Het enige wat hij kan, is 

het produceren van een bijna eindeloze stroom inhoudsloze uitlatingen. Zijn uitspraken zijn te 

vergelijken met een opname op een fonograafcilinder (of grammofoonplaat) die iemand heeft 

opgezet en daarna is vergeten af te zetten. 

 

Karel van de Woestijne stelde in zijn verhaal de mimetische poëtica gelijk aan de voor 

hem bespottelijke praktijk van kritiekloos kopiëren. Realisten, met andere woorden literaire 

fonografen, leken hem zelf zielloze automaten die blindelings hun omgeving registreerden. 

De benaming sprekende machine fungeert hier als een soort scheldwoord.  

 

d) Kruistocht van de estheten tegen het realisme.  

 

„Kunst is geen nuchtere fotografie, maar “la nature vue á travers un tempérament”‟ 

(Kloos 1914: 169) 

 

Naast de symbolisten waren ook de estheten tegenstanders van de fonografische 

methode van de realisten. Voor hen was de subjectieve ervaring van schoonheid van het 

grootste belang. Ze koesterden het kunstwerk als een autonoom object dat los staat van de 

werkelijkheid en „geen rekening houdt met de gangbare moraal of met mogelijke didactische 

doelstellingen‟. (van Gorp 1998: 148) Alle voornoemde opvattingen komen samen in het 

begrip „l‟art pour l‟art‟. De fascinatie voor het esthetische manifesteerde zich in „een 

volledige emancipatie van de kunstenaar‟ en ging gepaard met nieuwe vormelijke 

experimenten. (Duhamel 1995: 45) Baudelaire is waarschijnlijk de bekendste estheet.  
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Nederland 

 

In Nederland werd vooral de beweging van Tachtig geassocieerd met estheticisme. 

Deze groep jonge dichters „reageerde tegen het nationalistische, morele en religieuze 

didactisme‟ (van Gorp 1998: 427) en streefde vernieuwing na in hun poëzie. Het was „de 

crisis der zekerheden‟ van het Fin de siècle die de Tachtigers aanzette tot literaire innovatie. 

(Ruiter 1996: 133) Ze waren niettemin niet de eersten die zich verzetten tegen de 

objectivering in de literatuur. De Tachtigers lieten zich namelijk inspireren door de Engelse 

romantici. Shelley, Keats en Wordsworth waren hun grote voorbeelden. De Nederlandse 

vernieuwers van de literatuur stelden de „poésie du foyer, de dichtkunst van de huiselijke 

haard‟ (Anbeek 1990: 21) aan de kaak. De authentieke emoties en het persoonlijk engagement 

van de dichter moesten volgens hen de plaats innemen van de afstandelijke observatie. 

Bovendien was de creatie van schoonheid hun belangrijkste streven in hun literaire werk. 

Voor Kloos, één van de theoretici van de Tachtigers, betekende „kunst de aller-individueelste 

expressie van de aller-individueelste emotie‟. (Kloos 1891: 144) Hij had:  

 

[...] in zijn inleiding bij de gedichten van Jacques Perk een, wat men zou kunnen 

noemen, poëtisch programma van Tachtig geformuleerd met als belangrijke 

uitgangspunten: “poëzie is passie” (door Lodewijk van Deyssel later opnieuw 

geformuleerd als: “kunst is passie”), “vorm en inhoud moeten één zijn” en het “kunst 

om de kunst”-principe. (Winkels 1985: 12) 

 

De realistische romans leken Kloos „de aller-afschuwelijkste banaliteit‟. (Kloos 1914: 

168) In zijn kritische opstellen richtte hij consequent zijn pijlen op de mimetische poëtica van 

de realisten van wie de werken voor hem geen enkel bewijs van artistieke gave toonden, maar 

slechts „technische handigheid‟. (idem: 167) Hiermee verwijt Kloos, net als andere schrijvers 

die de expressieve poëtica beoefenden, de realistische auteurs nog maar eens een gebrek aan 

creativiteit. De dichter, tevens literair theoreticus, plaatste de kunst op een voetstuk en 

verzette zich tegen het reduceren van literatuur tot „nuchtere fotografie‟. (idem: 169) 

 

De Tachtigers hadden een eigen tijdschrift opgericht met het oog op esthetische en 

historische kritiek. Tot de redactie van De Nieuwe Gids behoorden o.m. Willem Kloos, 

Frederik van Eeden en Albert Verwey. In het tijdschrift bepleitten ze hun esthetische 

opvattingen t.o.v. de literatuur.  
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Verwey (1921: 56) onderscheidt in zijn opstel „Vereeniging van kunstenaars‟ twee 

soorten schrijvers: „met stoffelijke of met geestelijke doeleinden‟. Hij doelt hiermee op het 

verschil tussen dichters die mimetische en expressieve poëtica aanhangen. Verwey suggereert 

daarbij dat dichters „met geestelijke doeleinden‟ tot de minderheid behoren. Ze vormen dus 

ongetwijfeld een soort elite. Het was hun ambitie om „bedorven [literaire] smaak [van de 

maatschappij] te zuiveren‟. (idem: 56) Verwey vergelijkt schrijvers die in hun werk de 

werkelijkheid nauwkeurig trachten na te bootsen met verkopers. Zo degradeert hij hun 

literaire activiteit tot handel met „voortbrengselen‟. (idem: 58) Volgens Verwey verliezen ze 

zo hun hogere maatschappelijke positie die ze als kunstenaars bekleden. De estheten waren 

ervan overtuigd dat een kunstenaar maatschappelijk hoger aangeschreven staat dankzij zijn 

scheppingsvermogen. Schrijvers die echter slechts de werkelijkheid imiteren, zoals de 

realisten verschillen dus niet van een slager of een timmerman. Verwey stelt bovendien dat de 

realisten zich zodanig concentreren op het „bereiken van stoffelijk voordeel‟ (idem: 57) dat ze 

niet genoeg aandacht aan de vorm schenken. Dit zorgt er volgens hem voor dat hun 

„producten‟ van een betrekkelijk laag niveau zijn. De ware schrijver is tevens een schepper en 

moet meer zijn dan slechts een fototoestel of een fonograaf om grote literatuur te creëren.  

 

Een andere grote naam die in De Nieuwe Gids verscheen was Lodewijk van Deyssel, 

literaire criticus, aristocratische literator en een estheet bij uitstek. Zijn reeks Kunst en Kritiek 

bevat talloze literair-historische opstellen en schetsen over kunst en literatuur. Van Deyssel 

richtte er stelselmatig hevige kritiek op het realisme en naturalisme en verzette zich tegen het 

streven van de realisten naar de ultieme waarheid, d.w.z. naar de objectieve weergave van de 

werkelijkheid. De werken van realisten misten door dit streven persoonlijk engagement van 

de auteur en werden door van Deyssel (1922a: 259) boeken zonder ziel genoemd. De extreme 

objectivering leidt namelijk tot het ontstaan van „een onveranderlijke beeldhouwerij of 

hekwerk‟. (Van Deyssel 1922b: 212) Zo roept de realist „vaste en koele en klare en 

onpersoonlijke‟ (idem: 212) literaire constructies op die geen auteur lijken te hebben. Goede 

literatuur leeft en speelt zich af voor de ogen van de lezer. Realistisch proza biedt slechts een 

bezoek aan een kabinet met wassen beelden... Kunst moet levendig blijven! De kunstenaar is 

geen fonograaf maar een mens van vlees en bloed die zijn gevoelens op papier zet en die zijn 

diepste gedachten met zijn lezers deelt. De ware kunstenaar is geen registratieapparaat maar 

een geëngageerd individu die zijn hart en zijn ziel legt in zijn kunst. Dit geldt trouwens voor 

alle kunstvormen. In een bespreking van Götterdämmerung, het laatste deel van Wagners 
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cyclus Rheingold verwijt Van Deyssel de acteurs gebrek aan talent. De zangers leken meer op 

robots die beurtelings verschillende geluiden uitstootten in plaats van op echte artiesten. De 

uitvoering was zodanig kunstmatig dat het de schrijver aan de monotone herhaling van de 

fonograaf deed denken. De zangers „gaven slechts uitstekend van buiten geleerde lessen met 

vrij goede stemmen‟. (Van Deyssel 1922a: 239). Een goede techniek is echter lang niet 

voldoende om een grote kunstenaar te worden. Het zijn het innerlijke engagement en de 

passie van de kunstenaar die zijn talent bepalen. Van Deyssel (1922a: 240) stelt dat „wanneer 

iemand een ware kunstenaar is, doordat hijzelf, zijn geheele leven, op dat oogenblik bij het 

kunstwerk is betrokken‟. De realisten die de werkelijkheid van een afstandje observeren 

verdienen het volgens deze grote estheet niet om kunstenaars genoemd te worden. Ze zijn 

eerder vakmannen die „verzameling[en] aantekeningen‟ (Van Deyssel 1922a: 248) 

produceren. 

 

Hoewel Louis Couperus niet tot de redactie van De Nieuwe Gids behoorde, schreef hij 

soms kritische essays voor het tijdschrift. Deze Haagse schrijver was niet alleen een estheet 

maar werkte tegelijkertijd aan zijn imago als dandy-kunstenaar. Hij hield ervan zijn reputatie 

als extravagante flaneur hoog te houden. Hij hechtte veel belang aan schoonheid en 

verfijndheid en dit zowel in zijn alledaagse leven als in zijn proza. In „Het gesprek over 

Carnaval‟ (1911) vertelt Couperus zijn relaas van een wandeling over de drukke Avenue de la 

Gare in Nice, Couperus‟ woonplaats, in het gezelschap van een Nederlandse vriend. De 

discussie die zich ontspint tussen de schrijver en zijn kameraad is niet alleen van 

levensbeschouwelijke aard maar illustreert tevens de poëtische opvattingen van Couperus. 

 

Op het eerste gezicht lijkt de beschrijving van deze ontmoeting meer op een 

fonografische opname van de gebeurtenis dan op een constructie met woorden en zinnen. 

Couperus beschrijft in zijn schets tot in de kleinste details het uiterlijk en het karakter van zijn 

vriend. De schrijver werkt daarbij met contrasten. Beide gentlemen vertegenwoordigen 

namelijk twee verschillende modes. Couperus, een echte dandy, bekeek de grijze (d.w.z. 

saaie, onmodieuze) garderobe van zijn vriend met een kritische blik, en de vriend op zijn 

beurt toont maar weinig enthousiasme over de opvallende, kleurrijke kleren van Couperus. 

Couperus‟ metgezel vraagt zich af van waar zijn vriend „de moed had zo een rare hoed op te 

zetten van grijzig, fluwelig vilt‟. (Couperus 1954: 378)  
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Niet alleen de garderobes van beide mannen stonden in schril contrast met elkaar, ook 

hun levenswijze is erg verschillend. De dandy-schrijver is voortdurend op zoek naar nieuwe 

verrassingen en uitdagingen, zijn vriend leidt een rustig burgerlijk bestaan. Voor dandy‟s was 

het trouwens van het grootste belang om de „trivialiteit [van het alledaagse leven] te bestrijden 

en te vernietigen‟. (Baudelaire 1992: 56) Ze koesterden de ware schoonheid in tegenstelling 

tot de materialistisch gerichte bourgeoisie die geobsedeerd werd door de opbouw van 

welvaart. De dandy‟s bekeken deze inspanningen met een soort minachting. Ze hadden een 

ironisch beeld van de burger als „de man met een geregeld inkomen, een wandelstok, warme 

voeten en geen schulden: het aftandse ideaal van iedere winkelier‟. (Rohde 1990: 15)  

 

De vriend van Couperus verwijt de dandy-schrijver oppervlakkigheid en hij vindt hem 

„onverdraaglijk ijdel‟. (Couperus 1954: 378) Dit soort belediging vielen dandy's trouwens wel 

vaker te beurt. Couperus blijft onverschillig en lacht met het gebrek aan smaak van zijn 

vriend. De vriend van de schrijver kan zich niet voorstellen dat Couperus, zo een belachelijk 

getooide man, een groot aantal ernstige boeken geschreven heeft. De auteur poneert op zijn 

beurt dat het helemaal geen doel is in zijn leven om „ernstige dingen te zeggen, maar om 

mooie dingen te doen zien met de verbeelding‟. (idem: 378) De schoonheid van vluchtige 

impressies zijn voor de schrijver van het grootste belang. Hier spreekt dus wederom een ware 

estheet. Men kan deze uitspraak zien als een manifestatie van de levensstijl van een dandy die 

„geen andere taak [heeft] dan het idee van schoonheid in zijn persoon te cultiveren, zijn 

hartstochten te bevredigen, te voelen en te denken‟. (Baudelaire 1992: 54) Couperus „verlangt 

niet anders te zijn dan wuft, omdat in het leven wuftheid synoniem is aan gelukkige 

levensopvatting‟. (Couperus 1954: 378) Daarom vindt hij de rigide principes van zijn vriend 

overbodige regels die de vrijheid van de mens beperken. 

 

Beide vrienden kijken vanuit een ander perspectief naar het jaarlijkse carnaval in 

Nice. Couperus vindt het carnaval de kans bij uitstek om de menigte te observeren, zijn vriend 

vindt het slechts laag-bij-de-gronds amusement. De vriend zal zeker proberen „die idiote 

Carnaval drukte‟ (idem: 379) te ontvluchten in tegenstelling tot Couperus die er elk jaar weer 

naar uitkijkt. Couperus‟ vriend is weerom verbaasd over het naar zijn mening zeer 

onaangepaste gedrag van de intellectuele en gevoelige schrijver. Hij associeert carnaval met 

lage cultuur waar de aristocratie afstand van dient te nemen. Hij kan niet geloven dat zijn 

beste vriend, een gentleman, zich zal „mengen met die idiote mensen, die zich verkleden, en 

allerlei zotteklap uitslaan en allerlei belachelijke dingen doen‟. (idem: 379) Hij doet een 
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beroep op het verstand van zijn vriend maar die blijft trouw aan zijn overtuigingen. Couperus‟ 

grootste verlangen was, als ware flaneur, om „één te worden met de menigte. Voor de 

volmaakte flaneur, de hartstochtelijke waarnemer, is het een ontzaglijk genot om zich te 

vestigen in de massa, in de golving, de beweging, het vluchtige en oneindige‟. (Baudelaire 

1992: 24) 

 

Couperus titelde het fragment niet zomaar „Het gesprek over Carnaval‟. Het gesproken 

woord staat hier centraal. Couperus' gedachten vloeien in een onafgebroken stroom, alsof hij 

een anekdote vertelt en niet aan het schrijven is. De schrijver geeft de woorden van zijn vriend 

weer met dezelfde nauwkeurigheid als een fonograaf dat zou doen: „Het is mijn vriend, die 

spreekt; en ik ben zijn fonograaf‟. (Couperus 1954: 379) De weergave van de uitspraken van 

Couperus‟ vriend is zo exact dat de lezer de illusie krijgt dat hij zijn stem werkelijk hoort. 

Niettemin mag men zich niet laten bedriegen door de pseudo-realistische stijl van Couperus 

en mag men niet voorbij gaan aan de sarcastische ondertoon van dit fragment. Hoewel 

Couperus in deze schets een „fonografische schrijfstijl‟ imiteert, moet men het eigenlijk zien 

als een parodie op de nauwkeurige registratie van de werkelijkheid in de literatuur. In realiteit 

vond Couperus mimetische poëtica even saai en monotoon als de sombere levensstijl van de 

burgerij. Daarenboven beschouwde hij realisme en naturalisme als utilitair en daarom 

smakeloos. Couperus cultiveerde kunst als een autonoom wezen en liet zich inspireren door 

het adagium l‟art pour l‟art. De schrijver pleitte in de voetsporen van andere estheten, voor  

 

een nieuwe godsdienst, van het “Ware, Schoone en Goede”, een nieuwe samenleving, 

berustend op “ware” vrijheid en „ware‟ naastenliefde, een samenleving zonder 

kanonnen, zonder alcohol en abattoirs, zonder advocaten en gevangenissen; waar goud 

en zilver onbekend zijn, urinoirs en fonografen verboden. (Van Suchtelen 1906: 46, 

mijn cursivering)  

 

Dit verklaart Couperus' afkeer van de realisten die in de eerste plaats nuttigheid beoogden met 

hun proza. De fonograaf werd in het hierboven aangehaalde fragment dus gebruikt als een 

scheldwoord, als een synoniem van het kritiekloze nabootsen. Couperus steekt dus de draak 

met de realisten die de mimetische poëtica zo ijverig aanhingen.  

 

Overigens bekritiseert Couperus, als dandy en volbloed aristocraat, de vulgaire stijl 

van de burgerij. De Nederlandse vriend fungeert in het fragment als karikatuur van de burger. 
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Couperus stelt in zijn schets de bourgeoisie in een tamelijk negatief daglicht en gebruikt de 

fonograaf, een toestel dat de burgerij gebruikte om haar positie te versterken, op een ironische 

manier.  

 

Vlaanderen 

 

In de Vlaamse literatuur concentreerden de tegenstanders van de sprekende machine 

zich rond het tijdschrift De Boomgaard (1909-1911). De redacteurs waren volgelingen van de 

schoonheidscultus en wilden het „aesthetisch absolutisme‟ verspreiden. (Weisgerber 1956: 51) 

De poëtica van de auteurs rond het tijdschrift situeert zich bovendien binnen het 

dilettantisme
22

 dat ook het decadentisme en het dandyisme omvat. (idem: 49) Al die 

stromingen „hebben die geestdrift voor het schone [dus het esthetische] gemeen‟. (idem: 51) 

De realisten die voorrang gaven aan een accurate weergave van de werkelijkheid zonder echt 

rekening te houden met de schoonheid van het beschrevene werden binnen De Boomgaard 

beschouwd als aartsvijanden. André de Ridder, redacteur van het tijdschrift, gaf scherpe 

kritiek op de objectiviteit en de onpersoonlijkheid van de naturalisten en realisten die volgens 

hem „hun eigen gevoelens verdringen en voor de tragiek van het leven onverschillig blijven‟. 

(idem: 67) Bovendien profileerden de schrijvers van De Boomgaard zich als een tegenstander 

van het stedelijke leven en van de industriële revolutie en haar ontmenselijkende karakter.  

 

In de rubriek „Bladen en Tijdschriften‟ van 1911 uitte André de Ridder kritiek op het 

literaire programma van het tijdschrift Vlaamsche Arbeid dat volgens hem erg traditionele, 

d.w.z. naturalistische literatuur wenste te populariseren. Het bijvoeglijke naamwoord 

„traditioneel‟ krijgt hier dus een pejoratieve betekenis. De redactie van De Boomgaard wenste 

een experimenteel tijdschrift uit te geven dat voldeed aan de behoeften van de moderne lezer. 

Het realisme en naturalisme werden beschouwd als ouderwetse stromingen die plaats moesten 

maken voor meer courante literaire trends die de tijdgeest beter weerspiegelden. De auteur 

van het vermelde artikel wees erop dat de Vlaamse literatuur eerder vertegenwoordigd zou 

                                                 
22

 „Het op basis van liefhebberij bezig zijn met kunst. De benaming dook voor het eerst op in 1734 in Londen, in 

de Society of Dilettanti, een club van mensen die zich interesseerden voor Italiaanse kunst en klassieke 

archeologie. Dilettantisme werd en wordt, afhankelijk van het standpunt, positief of negatief geëvalueerd. De 

dilettant onderscheidt zich van de kunstenaar en de wetenschapper door zijn speelse en vrijblijvende opstelling, 

wat dan weer het verwijt van amateurisme en ondeskundigheid met zich meebrengt. Het speelse en vrijblijvende 

kunnen evenwel uitgebuit worden om de dilettant een statuut van ongenaakbaarheid te bezorgen. In die zin is het 

dilletantisme een specifieke intellectuele en individualistische houding die een oplossing zoekt voor het conflict 

tussen kunst en leven. De dilettant vertoont in die zin enige gelijkenis met de dandy, en het is niet verwonderlijk 

dat het dilletantisme werd ervaren als een problematische levenshouding in de context van het Fin de siècle‟. 

(Van Gorp 1998: 121) 
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moeten worden door grote namen als van de Woestijne en Maeterlinck dan door de 

waardeloze schrijfsels van „Vlaamsche Arbeiders‟. (de Ridder 1911: 834) De werken van 

symbolistische schrijvers waren het resultaat van een scheppingsproces terwijl het „stichtelijk 

en populair huiswerkje‟ (idem: 838) van realisten elke creativiteit miste en het niet verdiende 

om literatuur genoemd te worden. Het was de verbeelding die het talent van een schrijver 

bepaalde. Realisten die veeleer als ijverige „kopieermachines‟ beschouwd werden, kregen de 

negatieve omschrijving „kliekje politieke literatuerkens‟ toebedeeld. (idem: 834) Lof was er 

voor de symbolisten die een dieper inzicht in het functioneren van de menselijke geest 

verschaften en die veel waarde hechtten aan persoonlijke expressie in de literatuur.  

 

Verder verweet de auteur het Vlaamse volk ook dat het een slechte literaire smaak had 

ontwikkeld. „De aangeboren liefde voor oppervlakkigheid en liefdoenerij, voor uiterlijke, 

pittoreske schilderachtigheid‟ zag hij als typerend voor Vlamingen en hun „primitieve 

rauwheid‟. (De Ridder 1911: 385) De redactie van De Boomgaard eigende zich daarom het 

recht toe om een kruistocht tegen de onwetendheid van de Vlaming te voeren door hem 

vertrouwd te maken met hogere cultuur en betere literatuur. Men kan hier enkele parallellen 

trekken tussen de verlichtingsmissie van de Tachtigers rond de Nieuwe Gids en het 

programma van De Boomgaard. De Vlaamse redacteurs van De Boomgaard rechtvaardigden 

hun standpunt door te stellen dat „ons land walgelijk arm is aan cultuur‟ en dringend moest 

„verlicht‟ worden. (idem: 835) Het realisme had zijn populariteit te danken aan zijn banaliteit 

en toegankelijkheid voor de doorsnee Vlaming die geen grote verwachtingen had wat betreft 

literatuur. De redactie nam zich voor om daar verandering in te brengen en wenste een einde 

te maken aan de stortvloed van „boerenromans, straatjes-geschiedenissen en 

fabriekvertelselkens‟ (idem: 835). De indruk dat „onze literatuur niets is dan cinematografie 

en fonografie‟ (idem: 835) stelde de modernistische schrijvers van De Boomgaard zwaar 

teleur. Zij verlangden naar de terugkeer van de subjectieve emoties en de innerlijkheid in de 

literatuur. 
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e) Impressies van Guido Gezelle. 

 

In Onze Taal verscheen wekelijks op de eerste bladzijde een column gewijd aan de 

poëzie van Guido Gezelle. De auteur, Gaspar, bewonderde de priester-dichter voor zijn 

gevoeligheid en zijn aandacht voor de natuur en voor de vluchtigheid van de ervaring. Gezelle 

had zijn belangstelling voor kortstondige indrukken gemeenschappelijk met de 

impressionisten, bij wie stemming een cruciale rol speelde. Voor Gezelle, als lyrische dichter, 

was het van het grootste belang dat zijn individuele emotie in zijn poëzie aan het woord 

kwam. Enkel op die manier zag hij een dichter in staat om vitale krachten tot leven te roepen 

en een gedicht als een autonoom, zelfs levend wezen te scheppen. De natuur was voor hem 

een vertrekpunt waar hij zijn zoektocht naar authentieke ervaringen begon.  

 

 De auteur van de column schetst het contrast tussen het creatieve scheppingsproces bij 

Gezelle en de gedachteloze „coppisterij‟-praktijken (Gaspar 1916: 245) van de realisten en 

naturalisten. Gezelles waardevolle oeuvre verschilde van het kritiekloze nabootsen van de 

werkelijkheid door de denkprocessen die gepaard gingen met zijn schrijven. In het geval van 

lyrische dichters was er sprake van creatio ex nihilo waarbij verbeelding uitermate 

noodzakelijk was, terwijl de realistische schrijvers slechts geluiden wilden opvangen en 

panorama‟s registreren in hun werken. Een creatie stond m.a.w. dwars op een kopie. De 

auteur suggereert hiermee duidelijk de superioriteit van het symbolisme, lyrisme en 

estheticisme boven de mimetische visie van het realisme en naturalisme. „De dichter is 

verhevener als een fonograaf‟. (idem: 245). Met dat laatste bedoelt hij een realist of naturalist. 

De ware schrijver was immers een schepper en zeker geen imitator. De verbeelding als 

inherent element van het scheppingsproces werd ook beschouwd als een kenmerkende 

eigenschap voor een menselijk wezen. Dit was net datgene wat een mens onderscheidde van 

een registratieapparaat, van een machine. De auteur verzette zich tegen de automatisering van 

het schrijven en de dehumanisering van de schrijver. Hij vond de aanwezigheid van de 

menselijke geest in de literatuur van groot belang. Dit maakte het schrijverschap overtuigend 

en uniek, want vitaal. De lezer kreeg geen wassen beelden te zien maar een levendige 

weergave van de menselijke psyche. 

 

 Volgens de auteur is niet alleen de vorm van belang maar ook het concept. De 

„klanknabootsende kunst‟, d.w.z. het realisme, concentreerde zich volgens hem voornamelijk 
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op het weergeven van de werkelijkheid in alle details, dus enkel op vorm, waardoor ze als 

banaal en zielloos beschouwd mocht worden.  

 

Hoofdstuk 3. De fonograaf als motief in de literatuur van de Lage Landen. 

 

I. De fonograaf als motief. 

 

De Nederlandstalige auteurs die over de fonograaf schreven, hebben zich tot op zekere 

hoogte aan hun Franse voorbeelden gespiegeld. Niettemin is het beeld dat Nederlandstalige 

realistische schrijvers van de fonograaf in hun werken schetsen, gebonden aan de sociale en 

culturele situatie in Vlaanderen en Nederland op de breuk van twee eeuwen. Daardoor alleen 

al is er een groot verschil met de Franse kijk op het medium. De sprekende machine is in 

Nederlandstalige werken niet alleen een element van de afgebeelde wereld maar treedt ook 

vaak op de voorgrond als motief. Theodor Wolpers (1995: 33) stelt in het artikel „Recognizing 

and Classifying Literary Motifs‟ de volgende definitie van het motief voor: „Motifs are 

schemata which guide the author‟s production over certain periods of the work. In texts motifs 

are usually recognizable as imaginative units of medium length‟. Er dient dus een onderscheid 

gemaakt te worden tussen motieven als coherente structuur en losse micro-elementen van het 

verhaal die ook symbolische waarde bezitten. Een motief moet dus altijd beschouwd worden 

als „a unified structure or gestalt which psychologically might be defined as a compound of 

abstraction, imaginative perception, and feeling‟. (idem: 46) In de besproken werken, 

voornamelijk van realistische auteurs, komt de fonograaf duidelijk aan bod als een door 

verschillende aspecten gevormde betekenisvolle eenheid.  

 

Bovendien classificeert Wolpers motieven op basis van hun oorsprong. Hij verwijst 

daarbij naar werken van o.a. Ursula Brumm, die de nadruk in de eerste plaats op het 

universele facet van het motief legt. Het motief zal in dit geval als hardly variable patroon 

voorkomen. Het dagelijkse leven wordt vermeld als een andere bron voor het ontstaan van 

motieven en dit zal ook een cruciale rol spelen in het ontwikkelen van de fonograaf als literair 

motief. De literatoren voelden zich namelijk aangesproken door de opkomst van deze 

belangrijke vernieuwing en maakten plaats voor de fonograaf in hun werken. De sprekende 

machine werd als nieuw element van de werkelijkheid logischerwijs een nieuw literair motief. 



 44 

Ik bedoel hiermee dat de literatoren zich niet gebaseerd hebben op de al bestaande motieven 

maar een gans nieuw literair motief geïntroduceerd hebben.  

 

 De fonograaf als motief bezit geen universele waarde zoals het geval is bij primary 

motifs. Het toestel kreeg zijn symbolische betekenis pas nadat het breder in de tijd 

gecontextualiseerd werd. Daarom mag men de fonograaf niet zien als een alleenstaande 

uitvinding maar als een inherent element van de industriële revolutie, de daaruit volgende 

vooruitgang en de algemene maatschappelijke gevolgen daarvan. Dit classificeert de 

fonograaf in de groep van secondary (culture-specific) motifs en meerbepaald in de groep van 

period-specific motifs. (Wolpers 1995: 40) Wolpers benadrukt in zijn essay dat enige 

basiskennis van het betreffende tijdsgewricht noodzakelijk is om het secondary motif te 

herkennen: „Readers and audiences of plays need a certain level of historical awareness or 

interest in order to fully understand the materials of secondary motifs‟. (idem: 41) Het belang 

van het cultuurhistorische perspectief is des te groter omdat het motief cruciale categorieën 

zoals het sociale leven, verschillende maatschappelijke verhoudingen, ruimte en tijd 

belichaamt. (idem: 47) Daarom leg ik in mijn analyse van literaire werken veel nadruk op de 

extra-literaire context zoals de vorming van de industriële maatschappij en de hiermee 

gepaard gaande intensieve urbanisatie en mechanisatie.  

 

Theodor Wolpers onderscheidt 9 verschillende soorten secundaire motieven
23

. De 

fonograaf behoort samen met natural and man-made objects tot de groep objects and 

elements as motifs. Dit is tegelijkertijd een compound-motief, d.w.z. dat het geen motief op 

zich is maar pas een motief wordt in combinatie met andere elementen. Een voorbeeld hiervan 

is de fonograaf als bemiddelaar tussen doden en levenden. Op basis van de door Wolpers 

voorgestelde classificatie zal ik proberen na te gaan in welke mate de fonograaf als motief 

voorkomt in Nederlandstalige werken van rond de eeuwwisseling. Bovendien zal ik tijdens de 

analyses van de literaire werken vaak naar de biografie van schrijvers teruggrijpen omdat dit 

vaak een sleutel tot interpretatie biedt. Dit is bijvoorbeeld zeer duidelijk het geval bij de 

                                                 
23

 De overige typen motieven volgens Wolpers:  

1. „motifs of figures and groups, human and nonhuman‟  

2. „situational motifs and motifs of states and conditions (of an external nature)‟ 

3. „motifs of actions and events, occurrences (of an external nature)‟ 

4. „motifs of consciousness, motifs relating to states of mind‟  

5. „motifs of ideas and concepts, objects of thought‟ 

6. „motifs of expression and communication‟ 

7. „motifs of place, localities‟ 

8. „motifs of time‟ 
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spiritist Van Eeden en bij de Antwerpse „sinjoor‟ Baekelmans die zijn geboortestad nooit 

heeft verlaten. Dit hielp Baekelmans ongetwijfeld om de omgeving met de precisie van de 

fonograaf te registreren.  

 

De door mij gepresenteerde literaire werken sluiten aan bij de poëticale discussie 

tussen de voor- en tegenstanders van de sprekende machine. Voor de analyse heb ik namelijk 

werken van enerzijds- literaire fonografen (Lode Baekelmans en Israël Querido) en 

anderzijds- anti-fonografen (Louis Couperus en Frits Lapidoth) gekozen. Deze literaire 

voorbeelden representeren volgens mij het best het literaire debat dat de literaire kringen in de 

Lage Landen na de opkomst van de sprekende machine domineerde.  

 

II. ‘Literaire fonografen’. 

 

a) De fonograaf als de zang van moderniteit (Lode Baekelmans).  

 

De fonograaf, en later ook de grammofoon, komt meermaals aan bod in het proza van 

Lode Baekelmans. Deze Antwerpenaar werkte eerst als ambtenaar in het stadhuis en de 

volksbibliotheek, van 1933 tot 1945 was hij directeur van de Antwerpse stadsbibliotheek en 

van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven in Antwerpen. (van Bork 1985: 

14) Hij heeft zijn ganse leven in zijn geboortestad gewoond. Daar observeerde hij als een 

voyeur het leven op straat om het daarna nauwkeurig te beschrijven: 

 

Dát zal vermoedelijk ook Baekelmans' grote kracht blijven, literair gezien: het vluchtig 

schetsen van typen, het aanleggen van karakters, het noteren van de dialogen van 

honkvaste volkslui, het ophalen van incidenten en anekdoten vus à travers un 

tempérament en van op zijn sociaalpersonalistische stoep. (Whitman, Picard, Eekhoud) 

(Brill 1969: 122) 

 

Baekelmans‟ interesse voor het leven van de gewone man en de nauwkeurige afbeelding 

hiervan in zijn proza geven hem zijn plaats als realist. Hij bleef trouw aan de mimetische 

poëtica, net als andere „literaire fonografen‟.  
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Onbezonnen rechter (1907) 

  

Een onderwerp dat steeds opnieuw in zijn romans opduikt is het havenleven en het lot 

van de zeeman. In zijn novelle „Onbezonnen rechter‟ (1907) beschrijft hij de avonturen van 

Black Yankee, een matroos, die na een lange reis in Duitsland belandt. Zijn verblijf in een 

Duitse havenstad brengt veel verrassingen met zich mee. Hoewel zijn kameraden hem 

waarschuwen dat „‟t anders lastig is voor kleurlingen om hier te monsteren‟ (Baekelmans 

1907: 9) en hem vragen om samen met hen te vertrekken, blijft hij op deze voor hem vreemde 

plek. Hier ondergaat hij een soort metamorfose. Hij verandert namelijk van een zwarte 

uitgehongerde vreemdeling met versleten kleren in een echte gentleman, „een groote sinjeur‟. 

Dankzij een nieuw kapsel en een chic pak is hij overal welkom en wordt hij alom 

gerespecteerd wat hem helpt om snel vrienden te maken. Black Yankee heeft ook succes bij 

de vrouwen en amuseert zich 's nachts in havenkroegen. Zijn losbandige levensstijl leidt hem 

tot de rand van het bankroet, niet enkel financieel maar ook moreel. Als zijn portefeuille leeg 

is, toont zijn minnares haar ware gezicht. Kitty, die hem nog maar net de liefde verklaarde, 

blijkt een hebzuchtige, „gemeene vrouw‟ te zijn. Net op tijd merkt Black Yankee de valstrik 

op, zodat hij kan ontsnappen aan de gevaren van de oneerlijke liefde. Hij vindt een goede 

kameraad en een geduldig klankbord in een Duitse zeeman. Beide mannen steunen elkaar in 

hun ellende.  

 

Op een ochtend na een zware kroegentocht wordt Black Yankee „uit zijn vasten slaap 

gewekt door een hard getrommel op zijn kamerdeur‟. (Baekelmans 1907: 53) Het blijkt een 

mysterieuze bezoeker te zijn die een pakje bij zich heeft. In de zending bevindt zich een 

„vreemd machine, dat spreken kon en zingen met meschengeluid. Voorzichtig werd het 

tooverding ontpakt, de verknikkelde horens op het zwarte tuig geschroefd en naast de 

zonderling doorboorde buisjes op de waschtafel geplaatst‟. (idem: 54) Wanneer Black Yankee 

vol verwondering de eerste plaat laat draaien, „begon [de fonograaf] te leven, te knarsen, te 

pruttelen, won aan kracht en toon, werd een schetterende fanfare die opklonk uit den metalen 

mond, scherp, krijschend‟. (idem: 54) Het wonderlijke werktuig maakt een diepe indruk op 

Yankee en vanaf dan luistert hij voortdurend naar „alles [...] wat de fonograaf ook maar 

voorzeggen wou‟. (idem: 55) 

  

De sprekende machine wordt in uitsluitend positieve bewoordingen beschreven door 

de protagonist van Baekelmans‟ novelle. Het toestel is geen complete nieuwigheid voor Black 
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Yankee. De lezer kan merken dat hij al vertrouwd is met de fonograaf omdat hij bijvoorbeeld 

weet hoe hij een cilinder moet plaatsen. De novelle werd geschreven in 1907 en op dat 

moment konden al een behoorlijk aantal mensen zich permitteren om een toestel te kopen. In 

de novelle bedraagt de kostprijs van een fonograaf 95 frank. In 1883 kostte een brood 

ongeveer 13 cent per kilo. (de Loos 1884: 581) Het gemiddelde loon van de arbeider steeg 

van 2 frank per dag in 1840 tot bijna 3 frank per dag in 1890. (Convents 1986: 93) De 

aankoopprijs van de fonograaf kwam dus overeen met bijna twee keer het maandloon van een 

arbeider. Black Yankee had ook al veel gehoord over de sprekende machine. Onder anderen 

van de herbergier die zeer trots op zijn fonograaf was.  

 

Black Yankee was erg tevreden met zijn nieuwe bezitting en wilde trots als een pauw 

het toestel aan iedereen tonen. „In volle glorie gaf (Black Yankee) uitleg, sjouwde met zijn 

speeltuig, van de korridor naar de bar, naar de leeszaal, de straat op, waar hij rond de ledige 

vaten menige samenscholing verwekte‟. (Baekelmans 1907: 56) Iedereen (her)kent en 

respecteert de bezitter van de sprekende machine. Het is duidelijk dat er een positieve waarde 

word toegekend aan de fonograaf die deel uitmaakt van het culturele kapitaal van zijn bezitter. 

Kapitaal is een abstract begrip, gebruikt door Bourdieu (1989) in zijn studie over smaak.  

 

Onder kapitaal moet worden verstaan: het geheel aan middelen waarover een klasse, een 

fractie daarvan of een individu beschikt (en de mate waarin zij er een effectief gebruik 

van kan maken) om haar maatschappelijke plaats te verdedigen en indien mogelijk ten 

opzichte van anderen te verbeteren. (Wesselingh 2003: 43)  

 

Bourdieu onderscheidt 3 soorten kapitaal: het economische, het culturele en het sociale 

kapitaal. Het economische kapitaal wordt gevormd door het inkomen, het culturele kapitaal 

wordt bepaald op basis van de educatie en de cultuur van de mens. Het geheel van relaties en 

connecties die iemand heeft, bepalen het sociale kapitaal. (Bourdieu 1989: 122-123) De 

hoeveelheid en de samenstelling van de voornoemde kapitalen waarover het individu 

beschikt, beslissen dus over zijn positie in de sociale en culturele ruimte. Hoewel Black 

Yankee bijna al zijn economisch kapitaal kwijt was, werd hij in ere hersteld door de toename 

van zijn culturele kapitaal in de vorm van de fonograaf. De maatschappelijke positie van de 

zeeman stijgt dus en hij wordt opnieuw als een gentleman beschouwd omdat hij een fonograaf 

bezit.  
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Black Yankee is zo geobsedeerd door zijn nieuwe speelgoed dat hij de platen 

dagenlang laat draaien. Alle geluiden die uit de fonograaf komen zijn even mooi, zelfs al 

„zongen de stemmen in vreemde taal en al begrepen ze geen jota van de monologen‟. 

(Baekelmans 1907: 55) De boodschap is niet zozeer van belang. Wat telt is de bijna 

hypnotiserende, verslavende toon van „het wondermachien‟ dat enkel met de zang van 

sirenen
24

 vergeleken kan worden. De verleidelijke kenmerken van de stem van de fonograaf 

werden al geaccentueerd door enkele Franse auteurs. Bijvoorbeeld de androïde Hadaly, die in 

feite een gepersonifieerde fonograaf is, en haar „menselijke‟ prototype Miss Alicia van L’Ève 

future (1886) beschikken beiden over een mooie stem. 

 

 

Figuur 4: De verleidelijke stem van de fonograaf 

 

De fonograaf werd vaak gepersonifieerd vanwege zijn vermogen om de menselijke 

stem weer te geven. De mens is immers het enige zoogdier dat zijn gevoelens in woorden kan 

omzetten en woorden gebruikt om met anderen te communiceren. De personages in het 

verhaal van Baekelmans behandelen het toestel als een mens van vlees en bloed. De Duitse 

kameraad van Black Yankee „streelt‟ het toestel terwijl hij met tegenzin afscheid neemt van 

het „lief wondermachien‟. Hij aait de machine alsof het zijn geliefde minnares was. 

 

Zulke beelden keren regelmatig terug in de literatuur van de periode na de uitvinding 

van de fonograaf. In de beschrijvingen die in kranten en tijdschriften verschenen werd ook de 

klemtoon gelegd op de elementen van de machine die aan het menselijke lichaam deden 

denken. Later zal Charles Grivel (1994: 33) de sprekende machine in zijn essay „The 

Phonograph‟s Horned Mouth‟ als volgt beschrijven: „a mechanism for reproducing voices, 

                                                 
24

 Sirenen zijn „in de Griekse mythen boosaardige vrouwen die met een half vogel-, half vrouwenlichamen vanaf 

hun eiland met hun zang zeelieden trachtten te lokken‟. (Timmer 2001: 688) 



 49 

sounds, tones, and music, a set of forms given to what it does: a pavilion (an ear), a horn (a 

mouth or beak), a record (a tongue), claws and talons (fingers): a machine with a body‟. Het 

mag niet verbazen dat de machine die – net als een individu – kon spreken, af en toe voor 

menselijk werd aanzien. „The phonograph in performance was treated as a clever imitator, a 

human-like virtuoso with a genius for imitation, rather than simply a recording device‟. (Abel 

2001: 19) James Lastra (idem: 19) plaats „this humanization of the phonograph‟ in de traditie 

van de Renaissance. Toen al werden de eerste sprekende en bewegende automaten 

geconstrueerd. De mens onthulde in die periode de geheimen van het menselijke lichaam door 

middel van experimenten en autopsieën en ontdekte tot zijn ontzetting dat het menselijke 

lichaam ook een soort machine leek te zijn: 

 

The automaton illustrates two assumptions: that a human being is basically a machine 

and can be mechanically reproduced, and that the best way to demonstrate this principle 

is through a simulacrum that not only acts but looks human, thereby maintaining the 

unity of the human subject, voice and body. (Abel 2001: 19) 

 

De eerste versies van de negentiende-eeuwse sprekende machines hadden dus werkelijk 

trekken van een menselijk lichaam. De sprekende machine van Faber (1876) bijvoorbeeld 

bestond gedeeltelijk uit een masker van een vrouwenhoofd. 

 

 

Figuur 5: De sprekende machine van Faber (1876) 
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De versnellende industrialisatie en mechanisatie in de negentiende en twintigste eeuw 

resulteerden in een situatie waarin de mensen werden gedwongen om machines een plaats te 

geven in hun leven. Sommigen zagen er een bedreiging in en waarschuwden dat de mens 

meer en meer door automaten zou vervangen worden. Anderen beschouwden de nieuwe 

uitvindingen als een geschenk van het lot waarmee ze beter konden horen, verder konden zien 

en waarmee ze zich sneller konden verplaatsen.
25

 Het was voor iedereen duidelijk dat de 

vooruitgang op technisch vlak onomkeerbaar was. Binnen de literatuur zijn twee 

tegengestelde stemmen te horen. Diegenen die kritiek gaven op de onmenselijke aspecten van 

de mechanisatie kwamen lijnrecht te staan tegenover de voorstanders van „the mechanized 

body or the body attached to a machine: the fast cars and aeroplanes of the futurists‟
26

. 

(Armstrong 1998: 86)  

 

Het luisteren naar de muziek van de fonograaf had iets erotisch voor het personage van 

Baekelmans‟ novelle. „Hij zit in zijn eentje zich te verlustigen‟. (Baekelmans 1907: 55). Deze 

beschrijving klinkt behoorlijk dubbelzinnig: alsof het niet over het luisteren naar muziek ging 

maar eerder over een intiem moment tussen geliefden, opnieuw dus tussen twee levende 

personen. Hij zit „bij het flikkerend pitje‟. Het woordgebruik duidt er op dat het over een 

fascinerend proces gaat waarbij als het ware een mirakel zich voordoet. Black Yankee ziet een 

buitengewone gebeurtenis in het puur mechanische, van elke vorm van sensualiteit ontdane 

techniek om geluiden weer te geven. Hoewel telkens hetzelfde gebeurt, blijft het personage 

even betoverd als wanneer hij voor de eerste keer een plaat door zijn „wondermachine‟ liet 

spelen.  

 

Wanneer hij uiteindelijk in slaap valt, droomt hij „van getuig, waarvan de horen 

groeide, reusachtig de kamer vulde, en klanken voortbracht zoo luid, zoo donderend luid, dat 

het de menschen met ontzetting sloeg‟. (idem: 55) Zelfs tijdens zijn slaap laat zijn obsessie 

                                                 
25

 Machines worden de extension of a man, verlengingen van de menselijke zintuigen. Deze term gebruikt 

McLuhan in zijn book: Understanding Media (1964) m.b.t. de moderne massamedia.  
26

 De term futurisme wordt zo gedefinieerd in het Lexicon van Literaire termen onder de redactie van Van Gorp 

(1998: 174-175) „Avant-garde beweging, die omstreeks 1910-1915 ontstond in Italië en Rusland. [...] Op zijn 

talrijke manifesten na heeft het Italiaanse futurisme overigens geen grote literaire werken voortgebracht. [...] 

Fundamentele kenmerken zijn de provocerende, nihilistische verwerping van alle traditie en cultuur en de 

aanbidding van het moderne machinetijdperk. [...] De exaltatie van en de fascinatie voor snelheid, machine, 

techniek, kracht en energie leidden zelfs tot een cultus van oorlog en geweld. [...] De literatuur moet zich volgens 

de Italiaanse futuristen aanpassen aan het supersnelle en nerveuze technologische tijdperk, zowel in thematisch 

als in formeel opzicht. Interpunctie en de traditionele grammaticale verbanden gaan overboord. [...] 

Experimenten met klanken, woorden en met de typografie staan centraal‟. 
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hem niet los. De fonograaf wordt niet alleen door hem geïdealiseerd maar ook nog eens 

uitvergroot in zijn droom. De beschrijving lijkt wel die van een woedende reus die zijn 

vijanden verslaat. Er werden dus opnieuw enigszins menselijke kenmerken aan de machine 

toegewezen.  

 

Black Yankee vereert in Baekelmans‟ novelle de fonograaf als ging het over de 

mooiste vrouw ter wereld en is er zodanig door geobsedeerd dat hij onophoudelijk naar de 

muziek wil luisteren, als een aanbidder die voortdurend het gezicht van zijn geliefde wil zien. 

Welk moment van de dag het is, speelt daarbij geen enkele rol. Het personage staat zelfs in 

het midden van de nacht op, net als een slaapwandelaar, om zijn fonograaf af te spelen. Dit 

wekt natuurlijk protest van de buren op. De nacht is het moment van stilte, van rust en het 

verzamelen van energie.  

 

Het lawaai van de sprekende machine verbreekt die serene kalmte op dezelfde wijze 

als de manier waarop de technologische uitvindingen op de drempel van de twintigste eeuw 

een einde maakten aan het idyllische leven in harmonie met de natuur. De machines, inclusief 

de fonograaf, dagen hier op als conflictelementen
27

. Ze zijn onwelkome indringers in deze 

setting. Dit verklaart ook de afkeer bij velen tegenover de technologie die vooral chaos met 

zich mee bracht en de weerzin tegenover de fonograaf die „de Europese dagen verlengt en het 

leven er al jachtiger en lawaaiiger maakt‟. (Romein 1976: 839). Velen verlangden naar de 

regelmaat en de rust van de „oude wereld‟.  

 

Black Yankee moet naar een andere kamer verhuizen omdat hij de nachtrust verstoord 

heeft. Hij probeert de herbergier nog te overtuigen dat het om „zo‟n prachtig machien‟ gaat, 

maar die blijft onverschillig. Algauw raakt iedereen verveeld en geïrriteerd door de fonograaf: 

„Zeevolk liet hem in de steek, zij hadden bijster weinig aan die voortdurende herhaling, 

haalden de schouders op voor de boventrillende sopranen, zongen de nobele bassen na, of 

erger nog vluchtten Yankee en zijn instrument‟. (Baekelmans 1907: 57) Alleen de bezitter 

zelf blijft nog even enthousiast als in het begin. Voor anderen was de fonograaf duur 

speelgoed dat enkele minuten de aandacht trok en vervolgens vergeten werd.  

 

                                                 
27

 Het conflictelement is een begrip uit de chronotooptheorie van Bakhtin. (Keunen 2007: 110) Ik gebruik deze 

term om aan te tonen dat de idyllische dimensie van het alledaagse leven voor de industriële revolutie volledig 

verwoest werd door de opkomst van de machines.  



 52 

De onuitputtelijke fascinatie voor de fonograaf bij Black Yankee vindt zijn voorsprong 

in de mannelijke droom van een ideale vrouw. De sprekende machine met haar verleidelijke 

stem en menselijke kenmerken diende eigenlijk de plaats van de ontrouwe Kitty in te nemen. 

In tegenstelling tot de wispelturige jongedame gehoorzaamt de machine wel aan Yankee. De 

fonograaf fungeert hier dus als een surrogaat dat, in tegenstelling tot een vrouw, slaafs alle 

wensen van de man vervult. Dit motief komt ook in de al vermelde roman van Villiers aan 

bod. In L’Ève future (1878) construeert Edison, een fictief personage, een androïde die aan 

alle mannelijke verlangens moet kunnen voldoen. De machine dient Miss Alicia Clary te 

vervangen die ondanks haar mooie uiterlijk een bedorven ziel heeft. De robot lijkt sterk op de 

jonge vrouw en de ingebouwde fonograaf zorgt ervoor dat de androïde zelfs als Alicia klinkt. 

Lord Edwald die vroeger verliefd was op Alicia maar haar storende uitspraken niet kon 

verdragen, was nu in staat interessante discussies met Hadaly te voeren. De naam van de 

androïde betekent trouwens ideaal in het Arabisch. (Marcus 2007: 30) Zo wordt de droom van 

de man over een ideale vrouw gerealiseerd. Het beeld van de automatic woman (idem: 28) 

kwam trouwens regelmatig terug in de literatuur van de periode na de industriële revolutie.  

 

De Vlaamse realistische schrijver Stijn Streuvels beschrijft in zijn dagboek een 

ontmoeting met een androïde-achtig iemand tijdens een verblijf in Nederland in december 

1914. De continu ratelende stem van de eigenares van het hotel waar hij logeerde deed hem 

denken aan het „drenzerig en recto-tono‟ geluid van een fonograaf: 

 

Heel haar figuur heeft eigenlijk iets van een automaat: in gang en beweging en haar 

poezelig lijf - 't schijnt dat haar peignoir met boomwol is volgestopt en op wieltjes 

voortrolt in plaats van op voeten. De uitdrukking van haar wezen heeft iets stars en haar 

zwarte oogjes en dunne lippen schijnen eeuwig en niets anders dan dezelfde glimlach 

van onverstoorbare tevredenheid uit te geven (Streuvels 1979: 299).  

 

Streuvels die trouwens door alle technische nieuwigheden gefascineerd werd, bekeek de 

„mechanische‟ vrouw met grote interesse.  

 

Het wonderlijke verhaal van Baekelmans over de fonograaf eindigt op het moment 

waarop de Duitse vriend van Black Yankee vertrekt. De protagonist verliest niet alleen zijn 

beste kameraad. Ook zijn geliefde „speeltuig‟ houdt voorgoed op met zingen. „Krak! zei het 

krijschende speelding, en de cylinder wentelde nog enkele keeren om, al sijfelend. 
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Vruchteloos probeerden zij het weer aan den gang te krijgen, draaiden en knoeiden, riepen, 

gilden en bliezen in de stalen mond. Te vergeefs!‟ (Baekelmans 1907: 57) Uit dit fragment 

blijkt wederom the humanization of the phonograph. De machine geeft de klanken niet langer 

mechanisch weer maar had de gave om echt te spreken en zelfs eigen gevoelens uit te 

drukken.  

Black Yankee en zijn vriend proberen de fonograaf letterlijk te doen herleven. De 

reanimatie speelt zich voor de ogen van de lezer af: ze blazen in de stalen mond van de 

machine, net als redders die eerste hulp verlenen. Black Yankee verwacht dat hij zo de 

fonograaf opnieuw aan de praat krijgt. Uiteindelijk blijkt het toch enkel een verzameling 

schroeven en stukken metaal te zijn die nooit bezield was. De reddingsactie mislukt en het 

speeltuig wordt symbolisch begraven in zijn kist. Op de kamer van Yankee treedt de stilte in 

en heerst van dan af alleen nog verveling.  

  

Sinjoorkens (1907) 

 

Hoewel Lode Baekelmans zijn fascinatie voor machines en voor de fonograaf in het 

bijzonder, niet zo extreem uitdrukte als de futuristen, behoorde hij toch ongetwijfeld tot de 

kring liefhebbers van de sprekende machine. In 1910, drie jaar na de publicatie van 

„Onbezonnen rechter‟, komt de fonograaf opnieuw aan bod in zijn Sinjoorkens, een 

verzameling schetsen uit het leven van de Antwerpenaren. In het hoofdstuk „Sinjoorkens 

buiten‟ beschrijft de verteller de opkomst van het „natuurtoerisme‟: stedelingen die de 

overvolle steden trachtten te ontvluchten en een buitenverblijf op het platteland huren of 

aanschaffen.  

 

De industriële revolutie ging gepaard met intensieve urbanisatie. Rond de nieuwe 

fabrieken ontstond nieuw verstedelijkt gebied. Dit proces heeft het landelijke landschap in 

grote mate aangetast. De laatste oases van rust werden getransformeerd tot toeristische 

kuuroorden waar de stedelingen op warme zondagen en in vakantieperiodes massaal naartoe 

trokken. Op plaatsen „waar enkele jaren vroeger de wind de simpele geruchten van het leven 

der eenzamen boerderijen in zijn ruischen opnam, zongen nu de menschen roerende arias op 

de begeleiding van ontstemde pianos‟
28

. (Baekelmans 1910: een uitgave zonder 

paginanummers) De Antwerpse sinjoorkens van Baekelmans maakten op een dag een 

                                                 
28

 De natuur werd sinds het einde van de negentiende eeuw vervangen door cultuur, zoals men kan zien in dit 

citaat waarin de wind werd vervangen door menselijke zang. 
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uitstapje naar zo een vakantieoord. Dit „zomerverblijf der stedelingen had een eigen 

stoomtram, een kerk, een weekblad, hotels en wat al meer, en was aangelegd om de 

gezelligheid der inwoners te verzekeren en te versterken‟. (Baekelmans 1910: een uitgave 

zonder paginanummers). Deze moderne vakantieplek voorzag toeristen van alle comfort en 

bood tegelijkertijd rust, ver van het lawaai van de metropool. De stedelingen veranderden 

niets aan hun gedrag wanneer ze op vakantie waren: dames flaneerden in „hun keurige 

zomertoiletten op de druk-bezochte wandelwegen [...]. De stadsgeest drukte hier alom zijn 

beschavingsstempel! Er woont reeds een taartjesbakker en er wordt ijsroom gesnoept!‟ 

(Baekelmans 1910: een uitgave zonder paginanummers)  

 

De moderne stad werd dus automatisch geassocieerd met de vooruitgang en met de 

verlichting. Het buitenverblijf leek een paradijs voor de stedelingen: ze bevonden zich buiten 

de benauwde muren van de stad en ze konden toch genieten van alle faciliteiten van de 

moderniteit. Niettemin verlangden ze tijdens de rustige avonden naar „de steedsche 

uitspanning‟, naar de geanimeerde drukte van de kroegen en het uitgaansleven. Daarom 

troffen alle mannen, als rechtgeaarde „sinjooren‟, elkaar in kroeg „De nieuwe Bist‟ om daar de 

tijd te doden. Er werd bier gedronken en pijp gerookt. Ze luisterden er naar de fonograaf, die 

„uren lang met heesch geluid had gezongen, het heel repertorium en nog eens opnieuw‟. 

(Baekelmans 1910: een uitgave zonder paginanummers) 

 

Hoewel de sprekende machine in dit fragment door Baekelmans wordt aangehaald om 

de verveling van „sinjooren‟ op vakantie te illustreren, fungeert zij tevens als symbool voor de 

stad die door de vakantiegangers tijdens hun verblijf in het vakantieoord gemist wordt. De 

fonograaf was, naast auto‟s, trams, bioscopen en dergelijke, een onafscheidelijk element van 

het stedelijke leven geworden. Daarom werd hij automatisch geassocieerd met de hoge, 

verfijnde cultuur aangezien de stad synoniem stond voor vooruitgang en beschaving. Alle 

„sinjooren‟ die de nieuwste trends volgden, gingen naar het café om daar naar de klank van de 

moderniteit te luisteren. 

 

De ongerepte heide (1925) 

 

Het contrast tussen de stad en het platteland staat ook centraal in een andere roman van 

Lode Baekelmans. De personages van het in 1925 verschenen De ongerepte heide, 

zomerverhaal zijn enerzijds pendelaars die elke dag de afstand tussen hun dorpje en 
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Antwerpen met de trein afleggen en anderzijds bewoners van het platteland die een rustig 

leven leiden. Die laatsten herinnerden zich nog de tijd dat er geen station was in hun dorp, 

wanneer ze nog „zat[en] op dit bankje [nu het perron] te peinzen lang voor hier menschen 

konden afstappen‟. (Baekelmans 1925: 2) Ze zagen ook de toestroom van de stedelingen „die 

veel belangstellingen begonnen te tonen voor de maagdelijke eenzaamheid‟. (idem: 3)  

 

Baekelmans legt dus alweer de nadruk op de vermoeidheid die het gevolg was van het 

hectische leven in de moderne stad, zoals hij eerder al deed in zijn Sinjoorkens (1910). Men 

voelde zich eenzaam in een chaotische, onoverzichtelijke werkelijkheid vol lawaai en prikkels 

waardoor men in de war werd gebracht. De anonimiteit van de stad waar „elk zijn weg in de 

drukte gaat‟ (idem: 3) en iedereen onverschillig bleef voor de gevoelens van de ander, wordt 

in de roman in scherp contrast gesteld met het hechte gemeenschapsgevoel van het kleine 

dorp. Op het platteland kon men niets verbergen: „Een nieuweling wordt gemonsterd en 

spoedig weet men waar de indringer woont, hoe zwaar zijn beurs is en welke roestvlekken hij 

op zijn geweten heeft. Zoo worden de inwoners dan ook spoedig ingelicht‟. (idem: 4) De 

stedelingen werden dus beschouwd als ongewenste vreemdelingen omdat ze niet tot de 

gemeenschap behoorden. Met hun aankomst verdween de idyllische sfeer in het dorp. „[...] De 

wegen zijn weer onveilig door auto‟s en knallende motorfietsen‟. (idem: 5) De stilte wordt 

gebroken door de stem van de grammofoon.  

 

De sprekende machine wordt dus wederom geassocieerd met het lawaai van de 

moderne stad. De landelijke geluiden zoals het geblaat van geiten, het fluiten van vogels en 

het snateren van ganzen werden overstemd door „de radiohoorns in de villa‟. (idem: 5) De 

natuur werd vanaf het einde van de negentiende eeuw systematisch vervangen door cultuur. 

Dat is kenmerkend voor de moderne wereld die op alle gebied „beschaving‟ wilde brengen. 

Het voornemen dat aan de basis lag van dat beschavingsproces was het promoten van de 

cultus van de vooruitgang. Men werd gedwongen om voortdurend de blik naar voren te 

richten en nieuwe dingen te ontdekken in plaats van achterom te kijken en tradities in ere te 

houden. De industriële revolutie bracht niet alleen veranderingen op technisch vlak maar ook 

op sociaal gebied. Alles moest vanaf dat moment modern, verlicht, vernieuwd en beter zijn, 

tegen elke prijs. Het leidde tot de invoering van een roofzuchtig kapitalisme en tot de 

onmenselijke exploitatie van fabrieksarbeiders. Ontzag voor de wetenschap en een cultus van 

geldgewin vormden samen de nieuwe religie van de moderne kapitalistische wereld. 
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Het dorp in Baekelmans' roman, De ongerepte heide, zomerverhaal lijkt onaangetast 

door die grote veranderingen. „Rustige heikneuters en de koortsige dilettanten uit de stad 

werken [schouder aan schouder] in den zandgrond‟. (idem: 5) De verteller beschrijft de 

stedelingen telkens in pejoratieve termen of op een zeer ironische manier. Baekelmans, zelf 

een Antwerpenaar, beschrijft zijn stadsgenoten altijd met een knipoog. De verteller legt er 

voortdurend de nadruk op dat de stedelingen slechts amateurs zijn die op een lachwekkende 

manier voor boer willen spelen. Men kan in een oogopslag een ervaren landbouwer van een 

onhandige Antwerpenaar onderscheiden. De tegenstelling tussen het platteland en de stad 

wordt op elk mogelijk moment geaccentueerd. Bij mooi weer „storten de treinen een 

menschenladig uit‟. (idem: 6) Dit beeld doet bijna denken aan zwerfvuil dat de omliggende 

weiden en velden ontsiert. Dat is niet eens zo ver gezocht, aangezien de stedelingen die van 

de frisse lucht komen genieten, „papier en leege flesschen [...] in de ongerepte natuur‟ (idem: 

6) achterlaten. De stad en haar attributen worden in een kwaad daglicht gesteld. Alles wat te 

maken heeft met de moderniteit en de „vooruitgang‟ wordt behoorlijk negatief afgebeeld.  

 

In de zomer verschijnen de logeergasten en het dorp komt tot leven dankzij de 

stedelijke animo. De stilte wordt gevuld met een diversiteit aan nieuwe geluiden:  

 

In het hotelletje hebben slechts twee borstlijders overwinterd en nu de gezelligheid 

komt, de piano geen oogenblik met rust gelaten wordt, heeren ronddrentelen, dames 

neuriën, kinderen rumoeren, vluchten zij met hun vouwstoelen voor de indrukwekkende 

horde, die al de ramen openrukt, met de deuren slaat en tocht verwekt. (idem: 6) 

 

Het dorp lijkt dankzij de toeristen te ontwaken uit een winterslaap. Het is alsof de stedelingen 

een einde willen maken aan de landelijke routine, aan de tamme regelmaat van lange 

winterdagen. Ze zijn de motor van verandering en de oorzaak van de drukte in het dorp. Met 

dit beeld werpt de verteller een positieve blik op de stad en haar bewoners. De grammofoon 

lijkt die twee aparte werelden te verzoenen door „den loof van de natuur te zingen‟. (idem: 6) 

In de sprekende machine komen twee tegengestelde waarden samen: enerzijds de moderniteit 

met haar dwangmatige vooruitgang, revolutionaire technische ontwikkelingen en 

wetenschappelijke superioriteit en anderzijds de traditie in harmonie met de natuur en haar 

idyllische onschuld.  
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De personages uit De ongerepte heide, zomerverhaal lijken afkomstig uit Arcadië of 

uit een soortgelijke mythische plaats. De Heremiet en de Zanger zijn vaag omschreven 

figuren die dagenlang dromen om „hier [in het dorp] hun leven te slijten‟. Een ander 

personage, Brammetje Zonligt, is een indringer die op een dag samen met zijn familie de stad 

verlaat en verhuist naar „Villa Mariette‟. Ze hopen rust te vinden in de schoot van „de schoone 

natuur‟. Brammetje Zonligt bouwt zijn woning om tot een cocon. Hij slaagt erin om zich 

volledig te distantiëren van zijn omgeving. Hij „zit diep in een clubzetel gedoken‟, is trots op 

zijn „fijne meubelen en geniet van zijn bezit. Hij lurkt aan een groote sigaar‟. (idem: 33)  

 

In de tijd na de industriële revolutie was het ontwikkelen van zo een 

beschermingsmechanisme, erg typisch gedrag voor de burgerij. De mens die in de war werd 

gebracht door alle haast gelijktijdig plaats grijpende veranderingen, verkeerde in een toestand 

van diepe shock.
29

 Door de esthetisering van zijn privésfeer probeerde hij het trauma van het 

onverwachte modernisatieproces enigszins te verwerken. Hij trok zich terug in zijn cocon en 

probeert zich te beschermen tegen de wereld die hij niet meer kon vatten omdat die te 

onoverzichtelijk geworden was.  

 

Niettemin is Brammetje, het hoofdpersonage van De ongerepte heide, niet alleen een 

burger die afscheid neemt van de stedelijke jungle; hij is ook een muziekliefhebber die graag 

naar zijn grammofoon luistert. Dit „fijn spul‟, zoals hij zijn grammofoon noemt, is een 

exemplarisch attribuut van zijn verfijnde levensstijl. Hij omringt zich graag met chique 

voorwerpen en koopt een buitengoed om zichzelf de gepaste status te verlenen. De 

grammofoon (1887) is een uitvinding van Berliner die nog populairder is geworden dan de 

fonograaf en in deze roman fungeert als statussymbool. De bezitter van een sprekende 

machine werd alom gerespecteerd en beschouwd als een mondaine gentleman.  

 

Ook vandaag, zo vinden sommigen, wordt de maatschappelijke positie van een 

individu voor een niet onbelangrijk deel bepaald door zijn bezit van hoogtechnologische 

gadgets zoals de iPod. Aan het eind van de negentiende eeuw kon men het begin van dit 

proces zien. Pauwels (2005: 106) wijst erop dat mensen op dat moment ook intensief aan hun 

welstand en imago werkten. De opkomende burgerij streefde er naar een groot fortuin op te 

bouwen om zo een hogere positie in de sociale ruimte te bekomen. „Het zelfbewustzijn van 

                                                 
29

 Ik bedoel hiermee de collectieve culturele „schok‟ binnen de industriële samenleving. De term werd 

geïntroduceerd door Walter Benjamin, een Duitse cultuurfilosoof in zijn analyse van de Parijse metropool. 
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deze nieuwe aristocratie groeide snel en in hun verlangen zich te manifesteren als “Grand 

Mode” of “Society” grijpen ze terug naar zichtbare tekens of symbolen‟. (Pauwels 2005: 106) 

Het bezit van een grammofoon is toonaangevend voor die tendens. Hij behoort, naast 

familieportretten, zomerverblijven en buitenlandse reizen, zoals Pauwels stelt (2005: 106- 

111), tot „een van de symbolische handelingen waarmee [...] de opkomende burgerij haar 

sociaal aanzien zichtbaar wilde maken‟.  

 

Brammetje Zonligt zorgt er in De ongerepte heide ook zorgvuldig voor dat zijn hoge 

maatschappelijke positie voor iedereen duidelijk te zien is. Zijn familienaam is trouwens ook 

veelzeggend. Hij lijkt boven de rest van de samenleving te staan en wil opvallen en schijnen 

met zijn luxe. Haastig werft hij een dienstmeisje aan en koopt hij een hond die over zijn 

waardevolle bezittingen moet waken. Dit laatste is een evidente manifestatie van de angst 

voor de buitenwereld. Door een soort Kerberos te plaatsten voor zijn kasteel, probeert 

Brammetje zichzelf en zijn familie te beschermen tegen de gevaarlijke werkelijkheid:  

 

- ‟t Geeft zoveel last, zoo‟n beest!  

- ‟t Is maar om de veiligheid
30

, Rebecca, je zit hier maar zoo alleen als ik naar de stad 

ben... je weet nooit wat gebeuren kan... 

- Jaag me geen schrik op ‟t lijf, Bram! 

- Ik koop je een revolver, troost de man. (Baekelmans 1925: 34) 

 

Brammetje wandelt fier als een pauw rond op zijn eigendom en profiteert van de 

zonnige dagen. In het dorp, ver van de rest van de wereld, kan hij van de frisse lucht en de 

fijne buurt genieten. Hij hoeft zich daarbij geen zorgen maken over zijn lot: „hij is betoeg
31

 

genoeg om zich dat te gunnen van een paar dagen vacantie [te kunnen genieten]‟. 

(Baekelmans 1925: 36) Zijn vrouw lijkt de schoonheid van de natuur minder te appreciëren en 

klaagt voortdurend over het kakelen van de kippen. Rebecca associeert de landelijke geluiden 

met de buren en hun lage sociale status. Het is ook voor haar dat Brammetje de grammofoon 

aanzet zodat ze van de hoge, stedelijke cultuur kan genieten. Op die manier probeert hij haar 

                                                 
30

 In de negentiende de eeuw begon men zich al te beschermen tegen de gevaarlijke buitenwereld. Deze vrees 

neemt in de late moderniteit een karikaturale vorm aan. Toen werd deze obsessie zo uitvergroot dat men gate 

communities ging oprichten om zich te distantiëren van de werkelijkheid. Achter de muren van bewaakte wijken 

voelde men zich veilig: „A gated community is a residential development surrounded by walls, fences or earth 

banks covered with bushes and shrubs, with a secured entrance. In some cases, protection is provided by 

inaccessible land such as a nature reserve and, in a few cases, by a guarded bridge‟. (Frantz in: Low 2008: 153)  
31

 Rijk 
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heimwee naar de stad, waar ze in haar beste toilet door de straten kan flaneren, draaglijk te 

maken. De reden dat het koppel de grammofoon meeneemt naar het platteland is dat hij voor 

hen een symbool is van de stedelijke levensstijl.  

 

Bovendien heeft Brammetje niet zo maar lukraak een dorp uitgekozen om er zich te 

vestigen. Deze plek geniet internationale faam: „Engelschen en Franschen, Polen en 

Amsterdammers, menschen uit Antwerpen…‟ (idem: 38). Ze hebben allemaal een villa in dit 

dorp. Zelfs Japanners komen er om golf te spelen. Rebecca vindt die sport
32

 erg elegant. Aan 

het einde van de negentiende eeuw werd sport als vrijetijdsbesteding erg populair in kringen 

van de opkomende burgerij. „Sportdeelname wordt (snel) een statussymbool, het bezit van 

sportkleding eveneens: tot circa 1920 blijven beide een elitaire aangelegenheid. Bij sommige, 

dure, sporten (paardrijden, golfen, skiën) is dit ook daarna nog het geval‟. (De Leeuw 1994: 

360) Dat Brammetje's villa zich op zo een populaire locatie bevindt, verhoogt zijn 

maatschappelijke positie nog. Daarom vindt hij het van het grootste belang dat hij zijn 

kennissen kan uitnodigen om op te scheppen met zijn chique verblijf. Iedereen moet weten dat 

Brammetje een rijke gentleman is!  

 

In werkelijkheid verveelt Brammetje zich suf. „Hij verlangt naar de bekende gezichten 

der Diamantclub. Het werk in den tuin is ook niet alles en de gesprekken met den Heremiet in 

de gelagzaal of voor de deur van het hotelletje verliezen spoedig van hun bekoring‟. 

(Baekelmans 1925: 44) Het dorp lijkt een rustig paradijs te zijn maar de stedelingen missen 

toch het rumoer van de stad en haar verlokkingen. Gelukkig brengen Antwerpse kennissen op 

een dag een bezoek aan hun oude vrienden. Brammetje en Rebecca halen hen op van het 

station om dan samen te wandelen voorbij de Golfclub naar „Villa Mariette‟. Brammetje 

aarzelt niet om „verteederd‟ de som te vermelden, waarvoor ze het verblijf kochten: „Dat is nu 

onze “filla” [...] om onze oude dagen in te slijten, honderd vijf en dertig duizend francs...‟ 

(idem: 46) Sarah probeert haar jaloezie te verbergen en „pruttelt‟ dat ze toch liever in de stad 

woont.  

 

Tijdens het dineren „loopt de bediening mee aan de tafel‟. (idem: 47) In de 

negentiende eeuw was het vanzelfsprekend dat elke burger dienstpersoneel had, of toch een 

dienstmeisje en een gouvernante indien men kinderen had. „De “dames” uit de burgerij 

                                                 
32

 „Sport wordt vanaf circa 1880 [...] populair. Aanvankelijk is de beoefening van de meeste sporten (voetbal 

uitgezonderd) alleen weggelegd voor de meer gegoeden, omdat de benodigde uitrusting te prijzig is voor de 

arbeidersklasse en/of de sportclubs een selectief toegangsbeleid voeren‟. (de Leeuw 1994: 360) 
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werden door dit dienstpersoneel van het vuile manuele werk bevrijd, wat hen toeliet 

“vrouwelijk” te zijn – huiselijk, organisatorisch, emotioneel, zuiver en spiritueel – en 

huiselijkheid met deugdzaamheid te verzoenen‟. (Anderson 2000: 18) Daarom drong Rebecca 

er op aan om snel een „goeie meid‟ te vinden zodat ze een echte lady kon worden. Na het 

dineren „gaan zij lui liggen in de fauteuils der eetkamer, drinken koffie. De heeren rooken en 

Sam vertelt van de Club‟ (Baekelmans 1925: 47). De vrienden brengen nieuws uit de stad en 

roddelen over de Antwerpse burgerij. In de achtergrond hoort men natuurlijk onafgebroken de 

grammofoon.  

 

Het is opvallend dat Baekelmans de sprekende machine altijd in de context van de stad 

en haar diversiteit plaatst. De grammofoon behoort in zijn werken tot de aantrekkelijke, 

fantasmagorische wereld van de metropool waarin geen plaats is voor verveling. Door de 

symbolen en geluiden van het platteland en die van de stad tegenover elkaar te plaatsen, slaagt 

de auteur erin om de superioriteit van de hoge, stedelijk cultuur aan te tonen. De grammofoon 

belichaamt m.a.w. het boeiende stedelijke leven.  

  

Sarah en Sam, de kennissen die op bezoek zijn, moeten dezelfde avond nog terug naar 

Antwerpen om „het vervolgstuk in de kinema niet te missen‟. (idem: 47) De fascinatie voor de 

amusementsindustrie drijft hen terug naar de stad waar ze een – vinden ze – erg boeiend leven 

leidden. Niet zoals hun vrienden in dat godverlaten dorpje waar ze zo eenzaam zijn. Rebecca 

is ervan overtuigd dat Sarah gewoonweg jaloers is op hun gezellige villa en „daarom naar huis 

moest. [...] Bram durft het niet bekennen dat hij de jaloezie der vrienden heeft ontstoken‟ 

(idem: 48).  

 

 Met de komst van de herfst verliest het dorpje zijn gezellige karakter. Alle toeristen 

zijn weer weg en de stedelingen zakken tijdens het weekend niet langer af naar het dorp. „Na 

het avondmaal waagt niemand zich meer buiten op den eenzamen weg, zoeken de gasten 

gezelligheid in de eetkamer waar de schilder op de piano tokkelt, en vóór negen uur is 

alleman naar bed‟. (idem: 171) Ze worden verontrust door de overheersende stilte die gevaar 

in zich lijkt te dragen: „de menschen liggen wakker te luisteren naar het gefluit en geritsel‟. 

(idem: 172) De stilte heeft een negatieve invloed op Heremiet die aan een depressie lijdt: „Hij 

kijkt naar geen herfstbloemen in de tuinen der villa‟s, [...] heeft geen belangstelling voor den 

bewoner van het peperkoekenhuisje, [...] en loopt maar te praktizeeren over een plan, een 

reusachtig plan om aan de beklemming der stilte te ontsnappen. Want stilte is niet langer uit te 
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staan‟. (idem: 173) Die obsessie laat Heremiet niet los. Hij kan niet meer wennen aan een 

wereld met weinig geluiden, zonder hondengeblaf en zonder de klanken van de grammofoon. 

De alledaagse drukte en het lawaai zijn een teken van leven voor hem. Op het moment waarop 

de stilte valt en de natuur zwijgt, verdwijnt ook de wil om te leven bij Heremiet die diep 

wegzakt in zijn melancholie.  

  

De stilte staat ook centraal in „Donaat en Cordule‟, een hoofdstuk in Teirlincks Het 

ivoren aapje (1909). Dit boek wordt gezien als Teirlincks magnum opus en het is ook de 

eerste grootstedelijke roman in de Vlaamse literatuur (Pelckmans 1997: 178). Oorspronkelijk 

verscheen de roman in afleveringen in De XX eeuw, een tijdschrift opgericht door Lodewijk 

van Deyssel en Albert Verwey. Teirlinck beschrijft in deze roman een schilderachtig beeld 

van Brussel in het begin van de twintigste eeuw. In het bovenvermelde hoofdstuk wachten 

twee oudjes op de thuiskomst van hun geliefde zoon die ze al een tijdje niet gezien hebben. In 

hun huis heerst een onafgebroken stilte, alsof al het leven er verdwenen is na het vertrek van 

hun kind. Het porselein is bedekt met een dikke laag stof en aan de muren hangen verbleekte 

portretten. Het betreft duidelijk een oude woning en de bewoners lijken niets te merken van 

de turbulente veranderingen ten gevolge van de industriële revolutie. Als het dienstmeisje 

verbaasd vraagt waarom ze zich niet voorbereiden op de komst van Simon voelen ze zich 

aangevallen door haar vrolijke stem: „Donaat en Cordule schokten van schrik: dat geweld 

schudde onvoorzichtig hunne geheime gepeinzen, en de verwachting die zij uiten dierven‟ 

(Teirlinck 1909: 424, mijn cursivering). Cordule smeekte haar om stilte.  

 

De hevige afkeer van de verhoogde stem van Sabine en de voor de voor jongelui 

typisch frivoliteit kan gezien worden als weerzin tegen het lawaai van de moderniteit. Het is 

duidelijk dat beide personages de ongunstige verwarring proberen te ontwijken. Zij waarderen 

hun gemoedsrust en trekken zich daarom terug in hun ouderwetse woning waar ze zich 

omringen met „antieke potjes‟ en kristallen. Ze lijken in de oude wereld zonder elektriciteit en 

andere wonderen van de techniek te zijn achtergebleven. Iedereen kent zijn plaats in dit oord 

van regelmaat: Donaat rookt zijn sigaren en kijkt door het raam terwijl Cordule zich met veel 

geduld aan het borduren wijdt. Zo nemen de twee personages bewust afstand van allerhande 

nieuwigheden die alleen wanorde en verwarring met zich meebrengen. Ze blijven veel liever 

in hun woning waar ze zich veilig voelen.  
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De aankomst van hun zoon brengt opnieuw leven, d.w.z. lawaai in het sombere en 

stille huis van het bejaarde paar. Donaat en Cordule houden voor deze gelegenheid een 

uitgebreid diner. Het enige wat ontbreekt is... de fonograaf om een feestelijke sfeer te 

scheppen en het huis met levendige muziek te vullen. De zoon die geboeid is door de nieuwe 

uitvindingen probeert zijn ouders te overtuigen om een fonograaf te kopen die de 

spookachtige stilte in het huis zou verbreken. Hij wenst m.a.w. veranderingen aan te brengen 

in het huis dat eigenlijk tot de oude wereld behoort. De zoon is een buitenstaander en een 

„jonge geest‟ die de moderne wereld en vooruitgang vertegenwoordigt. De fonograaf krijgt 

eigenlijk dezelfde functie als in de roman van Lode Baekelmans. Hij staat namelijk voor de 

verfrissende kracht die een einde kan stellen aan de onaangename stilte. Het enige verschil is 

dat bij Teirlinck de sprekende machine als een indringer fungeert die de regelmaat verstoort 

en dus een conflictelement is.  

 

b) De fonograaf als een spreekbuis van het arbeidersmilieu (Israël Querido). 

 

 De intensieve industrialisatie en mechanisatie tijdens de industriële revolutie hadden 

een aanzienlijke verslechtering van de arbeidsomstandigheden tot gevolg. Het kapitalisme dat 

aanvankelijk als een zo goed  als ideaal en eerlijk systeem gezien werd, toonde vanaf de 

negentiende eeuw zijn ware aard. De welvaart kwam er op de kap van de arbeidersklasse die 

werd te werk gesteld onder onmenselijke omstandigheden. Het proletariaat had nauwelijks 

rechten. „Zware arbeid tegen lage lonen, lange arbeidstijden (vaak 12 tot 14 uur per dag) en 

wijdverspreide vrouwen- en kinderarbeid‟ (Van Daele 2002: 15) waren de regel. Miltenburg 

(1993: 51) spreekt zelfs over slavernij. „De enige manier waarop de arbeiders van zich konden 

laten horen waren bruuske werkonderbrekingen en manifestaties‟. (Van Daele 2002: 15) 

Emile Zola, de grote Franse naturalist, beschrijft in Germinal (1885) een heftig conflict tussen 

Noord-Franse stakende mijnwerkers en de gevestigde orde. Het proletariaat en zijn zware leef 

en werkomstandigheden kwamen geregeld aan bod in werken van geëngageerde schrijvers uit 

de negentiende eeuw. In ons taalgebied was er de Nederlandse schrijver Israël Querido die de 

problematiek van de Amsterdamse arbeiders belichtte.  

 

Het industrialisatieproces is in Nederland later op gang gekomen dan in de rest van 

Europa. De Belgische en Engelse maatschappij zijn als eersten getransformeerd. (van Daele 

2002: 15) In het verdere verloop van de negentiende eeuw kreeg de geïndustrialiseerde 

samenleving ook in Nederland vorm. Het leven van de arbeiders werd er net zo uitzichtloos 



 63 

als dat van hun lotgenoten in andere Europese landen. Querido beschreef met verve de sociale 

en technische revolutie in zijn romans. De Amsterdamse schrijver was een goed 

geïnformeerde verteller. Als diamantbewerker kende hij het arbeidersmilieu van binnenuit. 

Vanwege zijn gedetailleerde beschrijvingen en zijn oprechte interesse voor het lot van het 

gewone volk behoort Querido tot de naturalistische stroming. Emile Zola en Van Deyssel 

waren zijn grote voorbeelden. (van Bork 1985: 144)  

In zijn debuut Levensgang, roman uit de diamantwerkerswereld (1901) schetst Querido 

een omstandig beeld van het milieu van de naar emancipatie strevende diamantwerkers. Op 

een avond gaan Rozalie en Hein, de hoofdpersonages uit Levensgang, naar een bijeenkomst 

van anarchisten waar veel Amsterdamse arbeiders aanwezig zijn. De vergadering vindt plaats 

in een klein café in een donkere en nauwe Amsterdamse steeg. „Zware rookdampingen‟ 

hangen in het lokaal en er is een „warm geraas van door elkaar schreeuwende en sprekende 

stemmen‟ (Querido 1900: 47) te horen. De rumoerige sfeer in het café waar de gesprekken 

nooit stilvallen, doet denken aan het kabaal in de fabrieken: „damp van veel menschen, in 

woelige oppropping wachtend in een klein cafétje, lawaaiend onder verlichte hitte‟. (idem: 

47) 

Het gesproken woord staat centraal. Querido citeert de uitspraken van de aanwezigen 

letterlijk en in het dialect. Dit kan men opnieuw zien als een 'fonografische 

registratiemethode'. Querido volgt in deze roman de regels van de mimetische poëtica en laat 

zoveel mogelijk de arbeiders zelf aan het woord. De schrijver vangt, net als de fonograaf, alle 

geluiden en stemmen op en reproduceert ze zonder literaire opsmuk: „Jonges late we naa 

boven gaan, 't is al kwart voor tien, 't wordt anders zoo duivelsch laat‟. (idem: 48) De lezer 

krijgt de indruk dat hij de gesprekken woord voor woord kan volgen, zoals ze werkelijk 

plaatsvonden.  

Het lawaai in het café neemt toe wanneer Piet Veeges aankomt. Hij is een bekende 

figuur in het socialistische milieu en spreker van de avond: „Bij z'n komst sprong de helft der 

lui op. Een oorscheurend geraas en geschuifel, met ertusschen-door geschreeuw, handgedruk 

en begroeting aan Veeges‟. (idem: 47-48) Iedereen gaat naar een zaaltje op de eerste 

verdieping om daar naar de toespraak van de achtenswaardige kameraad te luisteren. Veeges‟ 

overtuigingen zijn behoorlijk radicaal. Hij roept op tot revolutie, plaatst zowel de kerk als de 

aristocratie in een negatief daglicht, en kaart de oneerlijkheid van het kapitalistische systeem 

aan. Veeges is ervan overtuigd dat de arbeiders in opstand moeten komen om zo beweging te 



 64 

krijgen in de verstarde maatschappelijke verhoudingen. Tegelijk is hij ook een hartstochtelijke 

voorstander van veranderingen op moreel vlak. Hij vindt dat iedereen „moet vrij zijn in de 

keuze‟. Daarom moet de „bindenden vorm der huwelijksmoraal‟ overboord gegooid worden, 

zodat er plaats vrij komt voor „veelwijverij en veelmannerij‟. (idem: 53) Het revolutionaire 

betoog van Veeges klinkt als „heeschig geschuur, als stijgend uit 'n half-werkende fonograaf‟. 

(idem: 52) 

 

De fonograaf in Querido‟s roman symboliseert de ingrijpende sociale veranderingen van 

de industriële revolutie, meer bepaald de veranderende maatschappelijke structuren in de 

negentiende eeuw. Het medium vertegenwoordigt bij Querido de stem van het onderdrukte 

proletariaat. De fonograaf staat voor de hoop op betere leef en werkomstandigheden voor de 

arbeiders die de structuur van de samenleving veranderd willen zien. De sprekende machine 

bespoedigde al de innovaties in de taal en volkskunde, in de voordracht en bij de studie van 

vreemde talen. Nu wordt hij ook het zinnebeeld van de emancipatiestrijd van de onderdrukte 

arbeiders. 

 

De klanken van de fonograaf refereren ook aan de herrie die de industriële revolutie 

voortbracht. Hij produceerde lawaai, net als de machines in de fabrieken en de trams op straat. 

In de roman van Querido (1900: 45) lopen de personages op straat door een kakofonie van 

geluiden:  

 

Door den mist heen klonken de trams en vigelanten rommelig als gesmoord geroffel, 

bangerig, van iets dat aankwam en verdween zonder lichaam. De trambel in slingering 

van klanken, langzaam aanhoudend in galm door de straten, nasleepend z'n gillende 

echo's, duizelde hel tusschen donkerig geschuif en gestommel van wezens.  

 

Sinds de intrede van de automaten was het dagelijkse leven vervuld geraakt van drukte 

en tumult. Het machinale geruis overstemde alles en bemoeilijkte de communicatie. Het 

lawaai resulteerde in een toenemende nervositeit en maakte dat mensen zich ontheemd en 

weggerukt voelden uit hun vertrouwde en rustige omgeving. Zo had „de Nieuwe Tijd een 

nieuwe ziekte in het leven geroepen. De ziekte van de eeuw werd omschreven als 

“nervousness”, geïrriteerdheid, zenuwachtigheid en gejaagdheid‟
33

. (Blaas 2000: 105) 

                                                 
33

 „De Parijse arts E. Bouchut sprak in 1860 van “névrosisme”: men kon fysiek in orde zijn en toch duidelijk ziek 

in geestelijk opzicht. Het leek een vondst. Heel bekend werd in dit verband de term neurasthenia van de 
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In Parijs werd zelfs een „kruistocht tegen lawaai‟ georganiseerd om het getoeter van 

auto‟s en het gerammel van de metro toch enigszins te beperken en zo de bewoners van het 

centrum een beetje rust te bieden. De wetenschappers van De Académie de Médicine deden 

een beroep op de overheid om het lawaai dat de volksgezondheid in gevaar bracht, te 

reduceren. Het was een maat voor niets, aangezien „de veelstemming gedruisch nog altijd in 

huis blijft. Radio, telefoon, fonograaf spoken in de Seinestad net zoo rond als bij ons [in 

Nederland]‟. (De Lang 1930: 16) Het lawaai leek onmogelijk in te perken, omdat men „aan 

alle duivels is overgeleverd‟ en de fonograaf doorlopend „kamermuziek‟ liet produceren. 

(idem: 16) 

 

II. Anti-fonografen.  

 

a) De fonograaf als ‘mascotte’ van de burgerij (Louis Couperus). 

 

Louis Couperus belichaamt ten volle de complexiteit van het onrustige Fin de siècle. 

De Nederlandse schrijver was niet alleen een dandy en een estheet, maar ook een rusteloze 

ziel die de ganse wereld rondzwierf. Naar verluidt had hij een erg onstuimig karakter. Hij liet 

zijn geboortestad Den Haag achter zich om een reis door Italië te maken. Dit deed hij niet 

enkel voor de adembenemende landschappen. Couperus was homoseksueel en aan het einde 

van de negentiende eeuw was Italië het Mekka voor homoseksuelen die zich aangesproken 

voelden door de klassieke Oudheid. (Haggerty 2000: 219) Couperus schreef er zijn 

Reisimpressies (1884). Aan het begin van de twintigste eeuw trok hij samen met zijn vrouw 

naar het zuiden van Frankrijk. Hij vestigde zich in Nice en zou er 10 jaar blijven. De 

hoofdplaats van de Côte d‟Azur was een mondaine metropool waar het kruim van de 

Europese samenleving verzameling blies. (de Westenholz 2004: 131) Onder hen bevonden 

zich veel excentrieke dandy‟s die een boeiend sociaal leven leidden.  

 

Ruiter (1996: 147) stelt dat het dandyisme in de negentiende eeuw een zeer 

„merkwaardig verschijnsel‟ was. De dandy, die in feite uit de adel stamt (Rohde 1990: 16), 

verschijnt ten tonele wanneer de aristocratie haar macht voorgoed moet afstaan aan de 

                                                                                                                                                         
Amerikaanse arts George Beard. Zenuwuitputting leek hem in eerste instantie vooral een Amerikaanse ziekte, 

maar dat het hier om een algemeen westers verschijnsel ging bleek wel uit de snelle receptie en populariteit van 

de term in alle landen van West-Europa. Even bekend werd in dit verband ook de term van de cultuurhistoricus 

Lamprecht: “Reizsamkeit‟, prikkelbaarheid als karakteristiek van deze tijd‟. (Blaas 2000: 105) 
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burgerij. De verfijnde levensstijl van de dandy was een manifest tegen de sombere 

middelmatigheid van de burgerij. De dandy‟s vonden zichzelf, met hun spilzucht en hun 

cultus van de schoonheid en het Zelf, superieur in vergelijking met de doorsneeburger. Adams 

(1995: 213-214) benadrukt hun theatrale gedrag: „The dandy is a theatrical being, […] whose 

essential selfhood is typically bodied forth in a “savage” disregard for social decorum and the 

public gaze‟. De dandy liep voortdurend in de kijker. Hij maakte zijn leven tot een soort 

spektakel dat veel „toeschouwers‟ lokte. Een dandy handelde volgens een specifieke 

gedragscode. Hierbij hoorden de nodige rituelen en attributen. Hij besteedde veel aandacht 

aan zijn uiterlijk en elegantie. Alleen gesofisticeerde vormen van vrijetijdsbesteding konden 

hem boeien. Zo deed hij veel aan sport, wat in de negentiende eeuw erg modieus was. 

Weinigen konden zich een hobby permitteren en sport was toen een uitgesproken elitaire 

bezigheid.  

 

 Vanwege zijn buitenissige gedrag veroorzaakten de dandy's behoorlijk wat 

controverse. De meningen over hen waren erg verdeeld. Kunsthistorici zien de dandy als een 

„pure artiest‟. Sociologen en historici leggen de nadruk op zijn asociale en snobistische 

gedrag. (Ralickas 2009: 18) De dandy-kunstenaar stond voor gans andere waarden dan 

verwendheid en lichtzinnigheid: „In Frankrijk kreeg het dandyisme filosofische diepgang 

toegeschreven‟. (Rohde 1990: 20) Baudelaire en Barbey d‟Aurevilly zagen de dandy als een 

buitenstaander die met zijn melancholische blik de rest van de samenleving observeerde. Dat 

deed hij onder andere tijdens het flaneren, een haast dagelijkse bezigheid voor een echte 

dandy.  

 

Louis Couperus was een Nederlandse dandy-kunstenaar. Zijn profiel sloot perfect aan 

bij dat van het dandyisme. Hij werd geboren in een aristocratische familie en stond bekend 

om zijn tegendraadse gedrag en zijn excentrieke uiterlijk. Ook zijn homoseksualiteit was erg 

omstreden. Couperus was een man van uitersten en voerde een voortdurende strijd met 

zichzelf: „For Couperus celebrated the ambiguity he himself personified: a Dutchman grown 

up in the Indies; a homosexual married to a devoted mother/wife; a master of the Dutch 

language, but an exotic outsider in Holland‟. (Aldrich 2003: 119) Hij had veel weg van Lord 

Arthur Goring, het personage uit Oscar Wilde‟s An Ideal Husband. „Goring is a narcissistic 

layabout with a colourful and complex personality, full of contradictions‟. (Lieb 2001: 3) 
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In Nice voelde Couperus zich in zijn element. Hij begluurde zijn stadsgenoten en 

schreef zijn bedenkingen neer. Net als de Parijse flaneurs
34

 wandelde hij eindeloos door de 

straten van de stad. Hij verkende er de donkerste steegjes, op zoek naar impressies die hem 

toelieten zich in te leven in de wereld van de anderen. Couperus was dan wel een man van 

aristocratische afkomst, toch „bezwoer [hij] met charme en hoofse zwier zijn levensmoeheid 

en zijn melancholie over het kleine, menselijke gebeuren hier op aarde‟. (van Bork 1985: 45) 

In zijn feuilleton „Incognito te Nice‟ (1910) schreef hij het volgende over flaneren:  

 

Ik wandel en geniet van mijn wandeling; er is niets interessanters dan te flâneeren langs 

de straten. Geen boek is zóo belangwekkend. Ik pluk mijn indrukken als in een tuin vol 

bloemen. Flâneeren is een kunst, die niet iedereen kan en waartoe jarenlange studie 

behoort. (Couperus 1993: 115) 

  

 Tijdens zijn verblijf aan de Côte d‟Azur besteedde Couperus elk beschikbaar moment 

aan zijn literatuur. Zijn kennis van de complexiteit van de menselijke psyche en zijn talent 

voor observatie maakten hem tot een groot verteller. Net als Flaubert schetste hij 

psychologische portretten van Fransen, toeristen en landgenoten. De peilloze diepte van de 

menselijke psyche was een onuitputtelijke bron van inspiratie voor zijn romans.  

 

De boeken der kleine zielen (1901-1903) 

 

 De jaren die Couperus in Nice doorbracht, waren bijzonder vruchtbaar voor zijn 

schrijverschap. Zijn biograaf, Henri van Booven (1981: 175), spreekt over „vijftien jaren van 

een geweldigen scheppingstijd‟. Toen ontstonden ook De boeken der kleine zielen (1901-

1903), een familiegeschiedenis die de decadente sfeer van het Fin de siècle en het verval van 

het gezin beschrijft. De cyclus wordt vaak gezien als „het Nederlandse pendant van Thomas 

Manns Buddenbrooks. Verfall einer Familie (1901)‟
35

. (Leijnse 1995: 16) Couperus schetst in 

                                                 
34

 Het Franse woord flaneur betekent letterlijk wandelaar. In het Parijs van de 19de eeuw was het iemand die 

rondslenterde en zijn omgeving observeerde. Baudelaire bekeek de werkelijkheid vanuit het standpunt van de 

flaneur: „Zum ersten Male wird bei Baudelaire Paris zum Gegenstand der lyrischen Dichtung. Diese Dichtung ist 

keine Heimatkunst, vielmehr ist der Blick des Allegorikers, der die Stadt trifft, der Blick des Entfremdeten. Es ist 

der Blick des Flaneurs, dessen Lebensform die kommende trostlose des Großstadtmenschen noch mit einem 

versöhnenden Schimmer umspielt. Der Flaneur steht noch auf der Schwelle, der Großstadt sowohl wie der 

Bürgerklasse. Keine von beiden hat ihn noch überwältigt. In keiner von beiden ist er zu Hause. Er sucht sich sein 

Asyl in der Menge‟. (Benjamin 1991: 54) 
35

 Het verval van de aristocratische families uit de 19de eeuw werd o.a. literair behandeld door Edmond and 

Jules de Goncourt in Renée Mauperin (1864) en door Emile Zola in Les Rougon-Macquart (1871-1893). (Bank: 

2004, 439) 
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dit vierluik de psychologische portretten van vier generaties van een familie uit de Haagse 

aristocratie. Elk personage krijgt „scherp omlijnde eigenaardigheden‟ toegekend. (Van 

Booven 1981: 176) 

 

 De familie mist geen gelegenheid om in vol ornaat te verschijnen op de salons waar de 

Haagse beau monde elkaar treft. Onder de schone schijn blijven de familiale conflicten 

onopgelost. Het gezin gaat er aan ten onder, maar houdt het crisissfeertje voor de 

buitenwereld verborgen. Ook op de zondagse familiebijeenkomsten bij de mater familias, 

mevrouw Van Lowe, proberen ze er telkens een „gezellige namiddag‟ in familiale kring van te 

maken. Desondanks is het gekissebis en geroddel tijdens die ontmoetingen niet van de lucht. 

Ook tijdens een „soiree voor alle vrienden en kennissen‟ na het huwelijk van Floortje, 

mevrouw Van Lowes kleindochter, verliezen de aanwezige familieleden zich in 

kwaadsprekerij. Zowat iedereen wordt door de mangel gehaald, zelfs het bruidspaar. 

Adolfine, de dochter van mevrouw Van Lowe en moeder van de bruid, die vooral wil tonen 

hoe trots ze wel niet op haar dochter is, wordt evenmin gespaard: 

 

- Ik vind, kermde Cateau; dat Adòlfine... dat nu niet àlles... zèlf... moest zèggen... 

Vindt J IJ  òok niet... Gerrit? 

- Wel, zeide Gerrit; het is een heerlijk gevoel... zoo tevreden te zijn over je eigen, en je 

eigen kinderen, en je eigen diner. Maar als J IJ  dat vindt... Cateau, waarom HEB jij 

haar dan geen compliment gemaakt? 

- Omdat IK vind... zeurde Cateau, en zij zeurde het beslist, - dat die japon... Adòlfine 

nu héelemaal niet... èllegant staat. Wat vindt jij, Adèline? 

- Ach! zei Adeline goedig. 

- Constànce... J IJ  hebt zoo een èllegante smaak: zèg nu eens: vindt JIJ  die japon... 

èllegant? 

- Ik vind, dat Adolfine er van avond uitstekend uitziet, zei Constance, nerveus. 

- Zeg, zusje, dat kan je niet meenen, zei Gerrit. 

- En al vindt jij het niet, Gerrit, dan is het nog niet aardig om zoo van je zuster te 

spreken. 

- Nu, nu, een beetje kritiek... 

- Ja maar, altijd kritiek uit te oefenen op elkaâr, vind ik hatelijk, viel Constance uit. 

(Couperus 1954: 30-31) 

 

Mevrouw Van Lowe bekijkt de genodigden met minachting. Het zijn mensen uit de 

burgerij die ze niet kent. Ze ziet hen als „obschure mensen‟ (idem: 32) die de ongehoorde durf 

hebben om de salon te betreden. Ze kan het zich werkelijk niet voorstellen dat haar eigen 

dochter „zoo een rare boel‟ mensen heeft uitgenodigd en dat zij – een echte dame – zich met 

die vreemden moet inlaten. „Je weet niet wie ze zijn en wat ze zijn...‟ (idem: 32) Ze voelt zich 

                                                                                                                                                         
   



 69 

ongemakkelijk en zelfs bedreigd door de burgerij die de levensstijl van de aristocratie 

onbeschaamd imiteert. Reynebeau (2003: 72) beschrijft deze praktijk als volgt:  

 

Parallel aan haar groeiende macht, ontwikkelde de burgerij een eigen cultuur, die in 

aanzienlijke mate die van de adel kopieert. In de stad woonden de burgers in wijken die 

duidelijk waren gesegregeerd van de armenbuurten. Ze betrokken er gesloten hôtels 

particuliers, met somptueuze façades die de status van de bewoners moesten etaleren, 

maar waarvan het interieur zoveel mogelijk afgeschermd was voor onbescheiden 

blikken van op de straat. 

 

Later op de avond merkt mevrouw Van Lowe tussen een „hoop rare menschen‟ een 

koppel waar ze ook niet erg hoog mee oploopt: „En die menschen daar, Bertha, die dikke heer 

en die lange dame, die Adolfine zoo intiem begroet... zijn dat intieme kennissen? Wat een 

vreemde vrienden houdt ze er toch op na...‟ (Couperus 1954: 32) Mevrouw Van Lowe heeft 

het over mijnheer en mevrouw Bruys. „Hij is redacteur van den Fonograaf... heel 

achtenswaardige menschen‟. (idem: 33) 

 

 De fonograaf duikt in dit fragment van Couperus‟ De boeken der kleine zielen op als 

een middel waarmee de opkomende burgerij haar groeiende aanzien in de maatschappij wil 

benadrukken. Bruys wordt herkend op elitaire societygelegenheden als redacteur van het 

tijdschrift Den Fonograaf. Het apparaat maakt ook hier, net als bij Black Yankee in de 

novelle van Baekelmans, deel uit van het culturele kapitaal van het personage.  

 

De burgerij fungeerde als motor voor de belangrijke sociale en maatschappelijke 

veranderingen en machtsverschuivingen in de negentiende eeuw. Hun progressieve idealen 

correspondeerden met de vooruitgang van de industriële revolutie waar de ontwikkeling van 

de fonograaf deel van uit maakte. Daarom kan hij beschouwd worden als een soort embleem 

voor deze dynamische, zich met de moderniteit associërende bevolkingsgroep. De verdorven 

aristocratie met haar salons, dubbelhartigheid en arrogantie behoorde tot het verleden en 

moest plaats ruimen voor de moderne, ondernemende burgerij. De maatschappij kreeg een 

nieuwe orde en de fonograaf was daar een belangrijk symbool van.  

 

Het fragment uit De boeken der kleine zielen toont ook aan dat Couperus‟ houding 

tegenover de moderniteit en de sociale omwenteling in de negentiende eeuw, ambigu was. 
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Hoewel hij kritisch schreef over het morele faillissement van de aristocratie, betekent dat nog 

niet dat hij de kant koos van de burgerij en zich aansloot bij de voorstanders van de industriële 

revolutie. Zijn fascinatie voor het verval is eerder een manifestatie van decadentisme. De 

verdorvenheid van de aristocratie moet in dat opzicht gezien worden als symptoom van een 

moderne beschaving in crisis. Couperus richt zijn kritiek als decadent en vooral als estheet op 

de intensieve vooruitgang van de industriële revolutie. Op het eerste gezicht lijkt het alsof 

Couperus de fonograaf waardeert als een voorbode van de moderne wereld. Niettemin bekijkt 

hij Bruys, de redacteur van Den Fonograaf, met een flinke dosis ironie. Hij drijft de spot met 

de opvallende levensstijl van de burgerij die zo de aristocratie achterna wil, maar daartoe de 

verfijndheid mist.  

 

b) De fonograaf als het medium tussen twee dimensies (Frederik van Eeden). 

 

 In de negentiende eeuw raakten veel schrijvers geboeid door het spiritisme dat een 

alternatief bood voor de materiële wereld van techniek en mechanisatie. Het idee om met 

overledenen te kunnen communiceren sprak bijzonder tot de verbeelding. Tot de kring van 

spiritisten behoorden ook Louis Couperus met zijn fascinatie voor de wereld van geesten en 

Marcellus Emants die het pad van het occultisme betrad na de dood van zijn vrouw. 

(Kemperink 2001: 267)  

 

Frederik van Eeden is waarschijnlijk de bekendste schrijver-spiritist die „zijn gehele 

leven “op weg” was en naar vergeestelijking en zelfheiliging zocht‟. (Jansen 1997: 31) Hij 

was niet alleen schrijver en essayist, maar ook psychiater. In de familie van Eeden stonden 

wetenschap en kunst centraal. Zijn vader was een bekende botanicus en publicist (van Bork 

1985: 186). Frederik zelf studeerde geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam. Zijn 

gevoelige natuur werd op de proef gesteld tijdens de autopsielessen: „De exact-

wetenschappelijke denkwijze en de ervaringen op de snijkamer hebben [hem] diep geschokt‟. 

(idem: 186) In die dagen probeerde hij al in contact te komen met de doden. Het was het 

begin van een obsessie die aanleiding gaf tot eindeloze reeksen experimenten. Het bracht de 

schrijver aan de rand van een zenuwinzinking. Tijdens zijn proeven streefde hij naar een 

samensmelten van wetenschap en occultisme. Dat had hem de mogelijkheid moeten bieden 

om met geesten te kunnen spreken. De fonograaf leek een aangewezen middel om te fungeren 

als medium tussen twee werkelijkheden. Hij moest toegang verschaffen tot een andere, hogere 

dimensie. Van Eeden raakte in de ban van de fonograaf. Die kon de doden opnieuw aan het 
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woord laten, waardoor het leek alsof het hiernamaals met de wereld van de levenden 

verbonden werd. 

 

In zijn dagboek noteerde van Eeden zijn bevindingen. Op een dag keek hij samen met 

zijn vriend, Herman Heyenbrock, naar de bewegende naald van een fonograaf. Heyenbrock 

was bekend als „de schilder van de arbeid‟ en een „geestdriftig begrijper en bewonderaar van 

den toekomstigen mensch en de moderne ontwikkeling van ons ras‟. (van Eeden 1971: 1108) 

Van Eeden wantrouwde de schijn van de dwangmatige vooruitgang en was teleurgesteld door 

de stad en haar fantasmagorieën. Beiden waren wetenschappelijk onderlegd en vertrouwd met 

de nieuwste technologieën. Ze discussieerden over de mogelijkheid van het verbinden van de 

gereproduceerde stem met de menselijke verschijning. Heyenbrock was tamelijk sceptisch en 

beweerde dat die veronderstelling technologisch onuitvoerbaar was, onder andere omdat „de 

aandacht zich niet kan verdelen‟. (idem: 1108) Daarmee maakte hij een premature kritische 

analyse van de latere geluidsfilm. Van Eeden, gedreven door zijn spiritistische droom om 

toegang te krijgen tot de wereld van geesten, geloofde wel dat zoiets haalbaar was. Ze 

kwamen niet tot een vergelijk en berustten in het verdere beluisteren van de lichaamloze 

stemmen die uit de fonograaf weerklonken. 

 

c) De fonograaf als een communicatiemiddel tussen de levenden en de doden (Frits 

Lapidoth). 

 

John Durham Peters (1999: 137) houdt zijn lezers het volgende voor: „distance and 

death have always been the two great obstacles to love and the two great stimulations of 

desire‟. Denk maar aan de mythische Orpheus (toevallig ook zanger) die het waagt om in het 

dodenrijk Hades af te dalen om zijn geliefde Eurydice terug onder de levenden te brengen. 

Orpheus werd bijna een beschermheilige voor diegenen die om een overleden geliefde 

treurden. De fotografie zorgde ervoor dat van de beeltenis van een overledene een 

haarscherpe herinnering overbleef. Met de fonograaf kon ook zijn of haar stem, als uit het 

hiernamaals, opnieuw beluisterd worden. Het verlangen bleef om ook de geest van een 

betreurde opnieuw tot leven te roepen. Er was een wildgroei aan spiritistische seances waarop 

nabestaanden en ingewijden in contact probeerden te komen met de doden. 

 

 Orpheus wordt gezien als het archetype van de daadkrachtige minnaar die zijn geliefde 

tegen elke prijs wil redden uit de klauwen van de dood. Dit motief komt vaak terug in de 



 72 

literatuur van het Fin de Siècle. In de roman Le Château des Carpathes (1892) van Jules 

Verne experimenteert het hoofdpersonage met een doek en met opnames van de stem van zijn 

gestorven geliefde om haar gezicht opnieuw te kunnen zien. Wanneer dat niet lukt, wordt de 

wanhopige minnaar krankzinnig van verdriet.  

 

Het kortverhaal van de Nederlandse schrijver Frits Lapidoth over Wybrand Longus is 

even tragisch. Al van bij aanvang wordt de lezer ingelicht over de afloop. De „welbekende 

instrumentmaker uit de Kalverstraat was plotseling krankzinnig geworden‟. (Lapidoth 1889: 

112) Hoewel het heette dat Longus zijn verstand had verloren door de dood van zijn vrouw, 

deed ook het gerucht de ronde dat hij „zich krankzinnig had gezonnen op een middel ter 

verbetering van den phonograaf‟. (idem: 112) Lapidoth schetst in zijn verhaal een typisch 

beeld van een teruggetrokken wetenschapper die geobsedeerd raakt door zijn uitvindingen. 

Lapidoths personage Longus kiest bewust voor een kluizenaarsbestaan, door zich dagenlang 

in zijn „klooster midden in de drukste straat der hoofdstad‟ (idem: 112) op te sluiten. Hij 

wordt enkel „omringd van zijn dierbare instrumenten‟. (idem: 112) Hij verkiest zijn 

wetenschappelijke onderzoek boven menselijk contact omdat alleen zijn ontdekkingen en 

uitvindingen hem echt voldoening schenken. Zijn werk beschouwt hij meer als een kunst dan 

als toegepaste techniek.  

 

Longus‟ verhouding met zijn wetenschappelijke bedrijvigheid is als die tussen man en 

vrouw. „De liefde voor zijn vak kwam later en de liefde werd hartstochtelijk, uitsluitend..., 

werd monomanie bijna‟. (idem: 112) Longus blijft trouw aan de wetenschap alsof het om een 

levenspartner gaat. Meer nog dan van een obsessie of cultus, lijkt er sprake te zijn van liefde. 

De vrucht van die passie zijn de door Longus geconstrueerde werktuigen. Zo wordt de 

wetenschapper een schepper, net als Edison. Voor de kinderloze, oude man is het de enige 

manier om na zijn dood iets van zichzelf door te geven. Hij behandelt zijn instrumentarium 

met tederheid: „hij zorgde er voor dat geen smetje, geen stofje zelfs, ze verontreinigde‟. 

(idem: 113) De „kinderen‟ van Longus gehoorzamen hem blindelings en stellen hem nooit 

teleur: „zij werkten voor hem met meer juistheid en vlugger dan voor iemand anders. Vader 

en kinderen begrepen elkaar‟. (idem: 113) 

 

Longus‟ trouw aan de wetenschap wordt beloond. Hij heeft veel aanzien als bekende 

en alom gerespecteerde wetenschapper. Hoewel hij zijn jeugd geheel heeft opgeofferd aan 

wetenschappelijke studie, lijkt er op zijn oude dag nog niets verdwenen van het onstuimige 
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enthousiasme dat hij als jonge man al had. Hij is het toonbeeld van de gedreven 

wetenschapper die na elke mislukking bezield terug aan de slag gaat in de hoop een klein 

beetje vooruitgang te boeken. Voor zijn stadsgenoten is Longus een soort tovenaar of 

goochelaar die levenloze onderdelen doet bewegen door toedoen van zijn magische vingers. 

Wie hem bezig gezien heeft, is steevast onder de indruk van zijn genialiteit en uitstraling. 

Longus‟ faam verspreidt zich en tal van professoren, studenten en ook leerkrachten komen 

hem opzoeken in zijn laboratorium. Instrumenten en toestellen verkoopt hij niet zo vaak. Zijn 

bezoekers zijn vooral geïnteresseerd in zijn werkmethode en zijn ontwikkelingen. Het idee dat 

iemand in staat is om van losse onderdelen een complex en functionerend geheel te maken, 

wordt als erg uitzonderlijk gezien. Weinigen beschikten over voldoende verbeelding om 

nieuwe dingen te scheppen. Voor een doorsnee iemand waren Longus‟ apparaten niets minder 

dan een mirakel dat zich voor hun ogen afspeelde.  

 

 Longus stelt zijn uitvindingen niet ten toon. Zijn laboratorium is de enige plaats waar 

men zijn werk kan bewonderen. Op een dag bezoekt Betsy Wielers, een lerares uit 

Amsterdam, Longus‟ werkplaats om toestellen voor haar lessen natuurkunde te kopen. Hij 

herkent onmiddellijk een zielsverwant in haar. Ze is even gebeten door de wetenschap als hij. 

Het leidt tot talloze boeiende ontmoetingen en evenveel gesprekken. Longus doet zijn best om 

Betsy geregeld te verrassen met nieuwe uitvindingen. Betsy mag die dan als eerste 

uitproberen. „En wanneer zij slaagde, schoot er iets uit zijne grijze oogjes, dat haar verlegen 

maakte en blozen deed‟. (idem: 114) Hoewel Betsy nooit gedacht had dat ze verliefd zou 

kunnen worden op de twintig jaar oudere instrumentenmaker, begint ze toch gevoelens te 

krijgen voor Longus. Ze verzinnen allerlei redenen om elkaar vaker te kunnen zien. Op een 

van die ontmoetingen weet Betsy Longus te overhalen om „de gevoeligheid van de telefoon te 

meten‟. (idem: 115) Zulke proeven waren al ondernomen in de achttiende eeuw door de 

Italiaan Luigi Galvani die met elektriciteit op kikkers experimenteerde. Hij ontdekte het 

principe van elektrische stimulatie van organen en spierweefsel. Hoewel Longus gekant was 

tegen het martelen van onschuldige dieren, stemt hij toch in. Tijdens het experiment in zijn 

laboratorium „speelt‟ hij voor het eerst met de dood. Elektrische stroom doet de spieren van 

een dode kikker bewegen. Een bewegend lijk was als een overwinning op de dood. Longus is 

helemaal niet trots op zijn geslaagde experiment. Hij schaamt er zich zelfs voor, in het volle 

besef dat hij enkel akkoord ging met de proefneming omdat hij zo van Betsy houdt. 
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De liefde overvalt Longus erg onverwacht. Het is iets wat hij nooit gekend heeft. 

Vrouwen leken hem tot dan toe buitenaardse wezens. Ondanks zijn schuchterheid beseft hij 

dat hij niet anders kan dan zijn liefde voor Betsy te openbaren. Hij zoekt lange tijd naar een 

geëigende manier om zijn liefdesverklaring subtiel en onschuldig te laten klinken. Het laatste 

wat hij wil, is haar bruuskeren. Hij is ook niet zeker of de gevoelens wederzijds zijn. Longus 

is op dat moment bezig met het verbeteren van de fonograaf, toen nog een nieuwigheid,
36

 

zelfs voor natuurkundigen. Hij besluit zijn stem op te nemen en zijn liefdesboodschap af te 

spelen in haar aanwezigheid. „Nauw hoorbaar, fluisterde het toestel, onder snel gerikketik van 

radertjes, Betsy in ‟t oor dat Wybrand Longus haar tot vrouw begeerde‟. (Lapidoth 1889: 116) 

 

Frits Lapidoth zet in zijn verhaal de fonograaf tussen twee geliefden. Het wordt een 

medium waarmee de verlegen wetenschapper zijn diepste gevoelens uit. Toch is het een 

machine die spreekt. Ook hier krijgt de fonograaf het vermogen toegedicht om gevoel te 

tonen. Zelfs erotische eigenschappen worden geregeld met het apparaat in verband gebracht. 

Het wordt vergeleken met een vrouwenlichaam. Alsof het een vrouwenhand is die het genot 

schenkt en niet louter een geluidsproducerende naald. Oscar Dominguez, een Spaanse 

surrealist, vervrouwelijkte de fonograaf in zijn installatie Jamais die hij presenteerde op de 

Exposition internationale de surrèalisme in de Galerie Beaux-Art in Parijs (1938).  

 

Het is merkwaardig dat de emotionele band tussen Betsy en Longus wordt omschreven 

in wetenschappelijk termen. Alsof het gaat om een relatie tussen twee machines waarvan de 

groeven met elkaar verbonden worden, zodat ze samen één werktuig vormen, of twee 

elementen zijn van een chemische verbinding. Zo „hadden [ze] zich rustig bij elkaar gevoegd‟. 

(Lapidoth 1889: 117) Ze werken zij aan zij in Longus‟ werkplaats en lezen dezelfde boeken. 

Men had kunnen denken dat ze elkaars dubbelganger waren. Betsy wordt de moeder van de 

uitvindingen. „Zij gehoorzaamden niet minder aan haar dan aan hem en, evenals het kind van 

moeder tot vader gaat, het hoofdje vol groeten voor hem en de wangentjes nog rood van haare 

kussen‟. (idem: 117) Zo was het gezin compleet met Longus als gezinshoofd. 

 

De fonograaf heeft Longus geholpen om zijn gevoelens uit te drukken en wordt 

daardoor het favoriete toestel van het koppel. Ze nemen er elke dag proeven mee. Het toestel 

komt ook in een verbeterde versie op de markt nadat een fabrikant een methode ontwikkelt 

om de tinfolie „harder te maken zonder schade te doen aan hare vatbaarheid voor indrukken‟. 

                                                 
36

 Het verhaal speelt zich af in 1880.  
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(idem: 117) De verteller heeft het meer dan waarschijnlijk over de in 1881 door Graham Bell, 

zijn neef Chichester A. Bell en Charles Summer aangebrachte wijzigingen. (De Meyer 2007: 

20) Het koppel maakt geregeld opnames van de „lievelingdeuntjes‟ die Betsy in de fonograaf 

zingt. Haar enthousiasme over haar lievelingsapparaat is zo groot dat ze Longus overtuigt om 

de fonograaf in de woonkamer te zetten. Op dat moment is de fonograaf dus niet meer één 

van de vele uitvindingen, maar het oogappeltje onder de „kinderen‟. Hij verovert een plaats in 

het hart van het huis waar hij deel gaat uitmaken van het gezinsleven. De fonograaf verlaat de 

wereld van de wetenschap en wordt onderdeel van het privéleven van de personages. 

 

Betsy registreert elk mogelijk geluid. De opnames draagt ze op aan haar „besten man‟. 

De wereld verkennen door het vastleggen van klanken en stemmen is haar grote passie 

geworden. Betsy en Longus leidden een gelukkig en zorgeloos leven tot het moment waarop 

Betsy ernstig ziek wordt. Elke dag lijkt ze bleker en magerder, tot ze nog maar een schim is 

van haar vroegere zelf. „Als zij daar zat te werken, in ‟t helder verlichte atelier, scheen ‟t of de 

radertjes en stifjes, die zij hanteerde, door een geest werden samengevoegd. Een schier 

onbelichaamd genie leek aan ‟t scheppen‟. (Lapidoth 1889: 119) De rollen worden 

omgedraaid: het is niet langer de mens die phantoms of living (Peters 1999: 141) creëert maar 

een spook dat iets aan het scheppen is. De lichamelijke verschijning van Betsy is even 

vergankelijk als woorden die eenmaal uitgesproken, voorgoed verdwijnen. Sinds de opkomst 

van de fonograaf was het mogelijk om geluiden vast te leggen maar het lichamelijke verval 

kon niet gestopt worden. Slechts Betsy‟s stem zal overleven dankzij de fonograafopnames.  

 

Wanneer Betsy sterft, zakt Longus weg in melancholie. Hij weigert te accepteren dat 

het menselijke leven zo vluchtig is. Hij voelt zich zelfs schuldig over het feit dat hij zijn 

geliefde niet kon beschermen. Tegelijkertijd „geloofde hij dat zij hare liefde niet had 

meedegenomen onder de donkere aarde, in den eeuwigen nacht‟ (Lapidoth 1889: 120) Hij is 

ervan overtuigd dat hij en Betsy als zielsverwanten voor eeuwig met elkaar verbonden zijn. 

Hij laat zijn voorkeur voor de wetenschap varen en „bekeert‟ zich tot het spiritisme. Zo 

verging het ook de Nederlandse schrijver Emants die het occulte opzocht na „het smartelijke 

verlies van zijn vrouw‟. (Kemperink 2001: 267)  

 

 Amsterdamse stedelingen die de geniale uitvinder kennen, bemerken dat „zijne 

helderheid van geest aan ‟t afnemen was, dat het verdriet zijn gevoel verstompte‟. (Lapidoth 

1889: 120) Longus lijkt afwezig in de materiële wereld en verlangt ernaar opnieuw één te 
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worden met zijn gestorven Betsy. Hij heeft de indruk dat de geest van Betsy hem roept. 

Longus, net als andere spiritisten, probeert een manier te vinden om met zijn dode geliefde te 

communiceren. Volgens hem bestaat er een dimensie tussen de wereld van de levenden en het 

hiernamaals waar geesten en mensen van vlees en bloed elkaar kunnen ontmoeten.  

 

 Longus verliest elke interesse voor zijn werktuigen. Alleen de fonograaf die hem aan 

zijn vrouw herinnert krijgt nog aandacht. Als hij beseft dat de „indrukken op de tinfoelie, door 

‟t herhaals gebruik van het phonogram, noodwendig moesten afslijten‟ beslist hij zijn 

„geestvermogens te gebruiken‟ om een „middel van inniger gemeenschap‟ te ontwikkelen. 

(Lapidoth 1889: 121) Hij trekt zich terug in zijn laboratorium om daar voor het laatst een 

nieuw uitvinding te ontwerpen. Daarvoor gebruikt hij twee fonografen waarmee hij talloze 

proeven uitvoert. Alle experimenten mislukken en Longus raakt vertwijfeld. Hij houdt nog 

maar één fonograafopname met de stem van zijn vrouw over. Hij besluit nadat hij „eenen 

ganschen dag, alléén in zijn huiskamer, met de overledene in “zielsgemeenshap” had verkeerd 

[om de] beslissenden proef te wagen‟. (idem: 123) Hij is niet langer tevreden met het creëren 

van een phantom of living door naar Betsy‟s stem te luisteren. De wanhoop maakt hem bijna 

krankzinnig. Zijn verlangen om zijn geliefde terug te zien, is zo groot dat hij zelfs begint te 

hallucineren. Op een nacht droomt hij dat er een beeld van Betsy uit de fonograaf komt, 

vergezeld van haar stem. Als hij de volgende dag wakker wordt, gaat hij meteen aan de slag 

om met nieuwe experimenten zijn droom te kunnen verwezenlijken. Longus handelt alsof hij 

God is en gelooft dat er door zijn scheppingsdrang een mirakel kan plaatsvinden. De ultieme 

proef mislukt en voor Longus rest enkel nog krankzinnigheid.  

 

Besluit  

 

Edison vergiste zich niet toen hij in 1877 de mogelijke toepassingen van zijn 

uitvinding voor de verzamelde pers uit de doeken deed. De weide verspreiding van de 

sprekende machine leidde tot een maatschappelijke omwenteling en beroerde het dagelijkse 

leven van een groot aantal mensen. Hoewel het toestel oorspronkelijk bedoeld was als een 

dicteermachine, werd de fonograaf ook aangewend in de amusementswereld (op kermissen en 

dansavonden, als jukebox, en in de private vrijetijdsbesteding), de linguïstiek en de 

volkskunde (als registratieapparaat). Hij werd ook erg geapprecieerd als hulpmiddel bij 

voordracht en als leermiddel in de studie en het onderwijs van vreemde talen.  
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Het idee dat de fonograaf het geschreven woord zou kunnen vervangen, veroorzaakte 

veel commotie, niet in het minst onder literatoren. De schrijvers waren, net als de rest van de 

samenleving, verdeeld in twee kampen: zij die zich door de fonograaf bedreigd voelden en zij 

die hem met bewondering verwelkomden. In de Nederlandstalige literatuur duikt de fonograaf 

op als motief, dus als een betekenisdragende constructie. In de door mij besproken literaire 

werken wordt hij in verband gebracht met belangrijke elementen uit het toenmalige 

tijdsgewricht, zoals vooruitgang, moderniteit en verstedelijking. Het is zodoende dat de 

fonograaf een symbolische betekenis krijgt. Bij Lode Baekelmans, die de fonograaf driemaal 

in zijn werk opvoert, staat hij voor moderniteit en stedelijke dynamiek. Hij toont ook duidelijk 

aan hoe de fonograaf deel uitmaakt van het culturele kapitaal van zijn bezitter. In de romans 

van Israël Querido en Louis Couperus symboliseert de fonograaf de veranderingen die er 

komen in de maatschappelijke structuren. De stem van de fonograaf fungeert als een soort 

spreekbuis voor de in aanzien groeiende burgerij en voor de zich emanciperende arbeiders. In 

werken van spiritisten en schrijvers die in de fonograaf een spiritistisch medium zien, wordt 

het een toestel waarmee men met doden wil communiceren. Dit motief komt ook aan bod bij 

Franse literatoren die meer nadruk legden op de mysterieuze en bedreigende kant van de 

fonograaf. De literatoren van de Lage Landen leken het apparaat tamelijk snel te accepteren. 

De door mij besproken werken werden enige jaren na het ontstaan van de fonograaf 

geschreven. De grootste deining over zijn verschijnen was dan alweer voorbij.  

 

De selectie van literaire voorbeelden van de fonograaf die ik presenteer is verre van 

exhaustief. Hij komt bijvoorbeeld ook aan bod in het werk van de spiritist Marcellus Emans 

en dat van Jacobus van Looy (De wonderlijke avonturen van Zebedeus). Met mijn scriptie 

pretendeer ik echter geen volledigheid. Het is slechts een hoofdstukje in het boeiende verhaal 

dat handelt over de wonderlijke geluidsdrager in de Nederlandstalige literatuur. Er zullen 

ongetwijfeld nog hoofdstukken volgen... 
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